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Mensagem da Diretoria

Com o objetivo de colaborar com as empresas associadas no processo de de-
senvolvimento e educação continuada de seus profissionais, o Sindusfarma 
elaborou e coloca à disposição dos interessados o compêndio Qualificações e 
Validações na Indústria Farmacêutica, nova obra da coletânea de assuntos téc-
nico-regulatórios da entidade.

A qualificação e validação dos produtos, sistemas e processos na indústria far-
macêutica é atividade obrigatória e está disposta no principal regulamento que 
rege as Boas Práticas de Fabricação de medicamentos, a RDC nº 17/2010.

O setor não possuía um guia padronizado, envolvendo todas as atividades de 
validação, que pudesse ser empregado pelas empresas. Esse guia pode também 
ser utilizado pelas empresas fabricantes de Insumos Farmacêuticos Ativos, bem 
como em outros setores nos quais esta exigência existe.

Com esta publicação, as empresas poderão usar procedimentos baseados na 
prática rotineira para qualificar e validar os seus produtos, sistemas e processos.

Ademais, a responsabilidade da indústria farmacêutica de empregar procedi-
mentos adequados de qualificação e validação que envolvam medicamentos 
destinados aos pacientes exige um procedimento consolidado, específico e prá-
tico, que possa ser aplicado, de maneira eficiente e segura, pelos profissionais 
que militam no setor. Para tanto, torna-se necessário capacitar profissionais, 
mediante conteúdo estruturado em legislação e programas com conteúdo inter-
no, específico de cada empresa.

A Diretoria do Sindusfarma agradece a todos os que conceberam e desenvolve-
ram esse compêndio, que constitui mais uma ferramenta útil na capacitação e 
treinamento dos recursos humanos de cada organização.

Nelson A. Mussolini

Presidente Executivo
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Apresentação

O SINDUSFARMA - Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado 
de São Paulo, coerente com seu programa de educação continuada, estimula o 
desenvolvimento de estudos, bem como iniciativas inovadoras e relevantes para 
o aprimoramento constante das Boas Práticas de Fabricação que assegurem 
melhoria no desempenho dos profissionais da indústria farmacêutica.
Desse modo, contando com a colaboração voluntária e imprescindível dos pro-
fissionais relacionados abaixo, está editando um novo compêndio com o título 
“Qualificações e Validações na Indústria Farmacêutica”. 
Apesar de seu extenso e consistente conteúdo, este livro tem a função de exer-
cer apenas o papel de diretrizes úteis aos profissionais, não tendo a pretensão 
de substituir orientações dos órgãos reguladores.  
A Qualificação de equipamentos e instrumentos e a validação dos processos e 
métodos é uma necessidade absoluta dentro da indústria farmacêutica, pois é 
exigência das BPFs para a certificação da unidade fabril.  
Apesar de o tema já ser bem conhecido dos profissionais, há uma constante 
carência de se prover os novos colaboradores com os conhecimentos necessá-
rios para a execução adequada de suas funções no ambiente fabril, seja pela 
ausência de tempo disponível, seja pela complexidade, evolução dos conceitos 
e particularidade do tema.
Esta versão inicial introduz os últimos conceitos no campo da qualificação e da 
validação dentro da indústria farmacêutica, principalmente em seu ambiente 
industrial, bem como a utilização das práticas  adotadas.
Todos os capítulos incluídos neste livro estão condizentes com a filosofia da 
qualidade defendida pelo SINDUSFARMA, inerentes ao processo de garantia da 
qualidade dos produtos farmacêuticos e à segurança do paciente.
Assim, este livro oferece explanações atualizadas sobre como elaborar um Plano 
Mestre de Validação (PMV), noções completas de qualificação de instalações e 
sistema HVAC, calibração e qualificação de instrumentos de medição e controle, 
validação de sistemas computadorizados, validação de metodologias analíticas, 
de processo e de limpeza. 
Complementarmente, sugere alguns modelos básicos de formulário, protocolos 
de validação, testes para execução das validações e exemplos práticos para a 
condução da validação. 
O SINDUSFARMA agradece aos profissionais da indústria farmacêutica que, por 
meio de seus esforços e dedicação, auxiliaram no processo de transferência de 
seus conhecimentos e contribuíram para a melhoria contínua do setor industrial 
farmacêutico em nosso país.

São Paulo, Junho de 2016.

Nelson dos Santos Junior  Jair Calixto 

Vice-presidente Executivo Gerente de Boas Práticas e Auditorias
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Introdução

Aspectos Gerais das Validações e Qualificações  

Historicamente a fabricação em série de medicamentos apresenta antecedentes 
graves ocorridos em várias partes do mundo, especialmente nos anos 50 e 60, 
envolvendo intoxicações, contaminações cruzadas ou microbianas e ausência 
de estudos farmacotécnicos e clínicos, insuficientemente precisos, levando a 
graves problemas de saúde pública. Em consequência, surgiram as normas so-
bre Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (BPFs), originariamente uma 
iniciativa da agência reguladora de medicamentos dos EUA, a Food and Drug 
Administration (FDA). A partir da década de 80, as BPFs incorporaram o conceito 
de Sistema de Gestão da Qualidade proveniente das normas ISO, cujo princípio 
básico consiste na melhoria contínua da qualidade. A ideia básica desse modelo 
é colocar esforços na melhoria dos procedimentos, serviços e produtos, acarre-
tando em menos retrabalhos, atrasos, desvios e reclamações, refletindo numa 
maior produtividade que ao seu turno contribuirá para uma maior competitivi-
dade no mercado, garantindo assim a continuidade do negócio.

Com relação à manufatura de produtos farmacêuticos, o Brasil vem adotando 
as guias da Organização Mundial da Saúde (OMS) no que diz respeito às BPFs 
e, portanto, desde a publicação da primeira norma BPF, seguindo os parâmetros 
mundiais, a RDC 134/2001, passando pela RDC 210/2003 e finalmente a RDC 
017/2010, o gerenciamento da qualidade é um conceito incorporado às boas 
práticas, tendo como elementos:

- a POLÍTICA DA QUALIDADE, que constitui as intenções e direções globais 
relativas à qualidade, formalmente expressa e autorizada pela alta gestão da 
empresa através da sua Visão, Missão e Valores;

- o SISTEMA DA QUALIDADE, que consiste na infraestrutura (instalações, 
procedimentos, processos e recursos organizacionais) para a fabricação dos 
produtos;

- e a GARANTIA DA QUALIDADE, que são ações sistemáticas para que o pro-
duto satisfaça os requisitos de qualidade dentro do seu ciclo de vida.

Avaliando esse histórico, portanto, verifica-se que o  conceito de qualidade den-
tro da indústria farmacêutica vem mudando com o passar do tempo. Inicialmen-
te a noção de qualidade tinha o foco no produto, em que a qualidade deveria 
ser verificada por meio de inspeções e análises. Iniciou-se, assim, a era do 
CONTROLE DE QUALIDADE. 

Verificou-se que essa perspectiva levava à seleção entre unidades “boas”, que 
seriam distribuídas e comercializadas, e unidades “com defeito”, que deveriam 
ser retrabalhadas ou destruídas, gerando assim um déficit na entrega. Isso não 
afetava a qualidade, repercutia, porém, fortemente nas perdas e consequente-
mente nos lucros e na continuidade do negócio. Isso deveria ser revisto. 

A partir de então, o foco mudou do produto para o processo, e a qualidade 
agora não deveria ser somente “verificada”, deveria, porém, ser “fabricada”. Os 
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processos deveriam ser robustos e comprovados por meio da qualificação dos 
equipamentos e instalações e validações, que assegurariam com grande certeza 
a produção de unidades dentro das especificações projetadas. Iniciou-se assim, 
a era da GARANTIA DE QUALIDADE. 

Na produção de medicamentos é de suma importância que os produtos sejam 
fabricados com intenso controle a cada etapa do processo por meio de métodos 
testados, aprovados. No modelo da Garantia de Qualidade, sistemas de quali-
dade devem ser implantados para garantir a segurança e eficácia desses pro-
dutos. Em suma, a variação dos atributos de qualidade deve ser rigorosamente 
controlada. E, assim, a calibração, qualificação de equipamentos e sistemas e 
a validação dos processos surgem como mecanismos para demonstrar a re-
produtibilidade e confiabilidade necessárias na fabricação de lotes de produtos 
farmacêuticos. 

Além dos benefícios que a validação gera para a empresa (tais como redução de 
perdas no processo, diminuição de desvios, melhor conhecimento do processo 
produtivo, entre outros), o processo de validação é uma exigência regulatória, 
e, na tentativa de obter a concessão para fabricar um produto farmacêutico, a 
empresa deve apresentar o documento Plano Mestre de Validação (PMV), in-
cluindo:

• A validação dos processos produtivos;

• A validação de limpeza dos equipamentos;

• A validação dos métodos analíticos;

• A qualificação das instalações e validações das utilidades (água, ventilação, 
ar comprimido, vapor entre outros);

• A validação dos sistemas computadorizados.
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Parte I

1. Introdução

O Plano Mestre de Validação (PMV) é o documento que traz todos os aspectos do 
processo de validação e expressa intenções de como é sua gestão, incluindo as 
definições de políticas, abrangência, cronogramas e responsabilidades.

O PMV é mais do que um plano de execução das validações. Consiste no com-
promisso da organização de garantir que os sistemas validados satisfaçam as 
expectativas regulatórias. 

O PMV é visto pelas agências regulatórias e auditores como um documento de 
obrigação assumida e frequentemente é um dos primeiros documentos a serem 
requisitados nas auditorias. Traduz-se num comprometimento geral da empresa 
em assegurar que os sistemas, equipamentos e processos se mantenham no 
estado validado e cumpram com os regulamentos governamentais e as políticas 
da companhia, buscando  evidenciar que os produtos manufaturados advindos 
desses processos e sistemas são seguros e eficazes para o consumidor final.

2. Conceito

O Plano Mestre de Validação é um documento geral que estabelece as diretrizes 
de validação adotadas pelo fabricante. Provê informação sobre o programa de 
trabalho de validação, defina detalhes, responsabilidades e cronograma para o 
trabalho a ser realizado. Portanto, o PMV define as estratégias e os esforços da 
organização com respeito às validações. 

3. Políticas e Princípios 

A empresa deve definir dentro do PMV as políticas e princípios de validação que 
norteiam suas atividades:

Todo processo, equipamento, utilidades e sistemas que podem ter impacto 
na qualidade do produto e/ou segurança do paciente deve ser avaliado com 
base numa análise de risco para definir os requisitos da validação.

Cada processo, método ou sistema deve ter um responsável definido  para 
gerenciar o processo de validação, incluindo as atividades de rotina de sis-
temas validados. 

Um protocolo de validação deve ser elaborado previamente, especificando as 
etapas críticas, parâmetros e critérios de aceitação, devendo ser revisado e 
aprovado pela área de qualidade.

O relatório de validação deve referenciar o protocolo de validação corres-
pondente.  Devem ser incluídos os resultados obtidos, comentários, desvios 
observados e conclusões sobre a validação. O relatório também deve ser 
revisado pelo responsável pela validação e aprovado pela área de qualidade.
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4. Estrutura Organizacional 

A empresa deve instituir um Comitê de Validação constituído pelas  gerências 
das áreas envolvidas e as pessoas responsáveis pela Garantia da Qualidade, 
oportunidade em que é avaliado o andamento das atividades do PMV e discu-
tidos os aspectos estratégicos para garantir o cumprimento das metas estabe-
lecidas.

É necessário haver um sistema eficiente e apropriado, incluindo estrutura orga-
nizacional e de documentação, pessoal suficiente e recursos financeiros para a 
realização da validação no prazo previsto.

Os responsáveis pela realização da validação devem possuir experiência e qua-
lificação apropriadas e representar diferentes departamentos dependendo do 
trabalho de validação a ser realizado.

5. Metodologia  

Deve ser elaborado um inventário geral com o objetivo de informar o respon-
sável e demonstrar claramente o status da qualificação/validação de todos os 
sistemas, instalações, equipamentos, processos, limpeza, métodos analíticos 
em vigor. 

Em relação à qualificação/validação o status pode ser:

• Qualificado ou validado

• Requalificação ou revalidação

• Não qualificado ou não validado

• Em avaliação

Baseado no inventário, deve ser elaborado um programa específico para as 
atividades de qualificação e validação. Ambos devem ser atualizados periodica-
mente e controlados por data e versão.

A validação deve ser realizada de um modo estruturado, de acordo com proce-
dimentos e protocolos documentados.

Existem duas formas de elaborar um Plano Mestre de Validação (PMV):

• PMV Geral e PMV específicos: PMV Geral é o documento que apresenta as 
diretrizes gerais da empresa e remete a diversos PMV específicos, nos quais 
cada área da empresa detalha o seu plano de validação juntamente com 
seus cronogramas;

• PMV único: consiste em um único documento que compila as diretrizes ge-
rais da empresa e todas as validações nela existentes, juntamente com seus 
cronogramas.

Recomenda-se elaborar um PMV separado em casos de novos projetos (novas 
instalações) em que ele pode ser utilizado no gerenciamento do projeto.

Todos os documentos relativos ao PMV, às qualificações e às validações devem 
ser arquivados por todo o ciclo de vida de equipamentos, sistemas e processos.
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6. Conteúdo do PMV

O PMV deve ser escrito de forma clara e objetiva e conter os itens a seguir:

• Objetivo: descrever a finalidade do documento;

• Política de validação: descrever a política utilizada na empresa;

• Estrutura da organização relacionada às atividades de validação: fazer uma 
breve descrição/ apresentação da unidade de negócio, bem como destacar 
as áreas envolvidas com as atividades, de validação;

• Escopo do PMV: descrever definições e atividades envolvidas nesse PMV (va-
lidação de processos, validação de sistemas computadorizados, qualificação 
de equipamentos, utilidades entre outros).

• Áreas responsáveis: descrição das áreas e suas responsabilidades em rela-
ção às atividades de validação (Ex: aprovação do PMV, elaboração de proto-
colos, execução das atividades, elaboração de relatórios, atualização do PMV, 
entre outros);

• Planejamento das atividades: descrição das estratégias utilizadas para cada 
atividade de validação;

• Treinamentos: considerar os treinamentos necessários para a capacitação do 
pessoal envolvido nas atividades de validação;

• Cronogramas de validação: lista onde são descritos os produtos, processos, 
equipamentos, métodos analíticos, instalações, utilidades, sistemas etc., que 
devem ser validados, seus status e respectivas datas para a execução das 
atividades. Eles podem ser anexos do PMV e revisados de forma indepen-
dente pelo menos uma vez ao ano. O andamento das atividades de validação 
deve ser acompanhado de forma constante e seu status atualizado numa 
frequência predeterminada;

• Documentos necessários: citar os Procedimentos Operacionais Padrão 
(POP’s) e demais documentos que devem estar disponíveis para as ativida-
des de validação;

• Controle de mudanças: descrição de como serão registradas as alterações 
relacionadas aos itens validados, a fim de realizar a gestão do programa de 
validação para garantir a manutenção do status de validado.

• Campo de assinaturas: além do Gerente de Garantia da Qualidade, os ge-
rentes (ou pessoa por ele designada) de todas as áreas envolvidas devem 
aprovar o PMV.

• Referências: normas e diretrizes utilizadas para a elaboração do PMV
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7. Fluxogramas de Validação

7.1. Fluxograma 1

7.2. Fluxograma 2
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Parte II

Modelo de Plano Mestre de Validação

Indústria Farmacêutica 

Plano Mestre de Validação

Autores:

____________________________________________ ___ / ___/ ____
Nome do Autor            Data

Cargo: ____________________________________________________________

____________________________________________ ___ / ___/ ____
Nome do Autor            Data

Cargo: ____________________________________________________________

(repetir esse campo quantas vezes forem necessárias)

Aprovadores:

____________________________________________ ___ / ___/ ____
Nome do Aprovador                  Data

Cargo: Gerente da Garantia de Qualidade

____________________________________________ ___ / ___/ ____
Nome do Aprovador               Data

Cargo: ____________________________________________________________

____________________________________________ ___ / ___/ ____
Nome do Aprovador          Data

Cargo: ____________________________________________________________

(repetir esse campo quantas vezes forem necessárias)
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1. Objetivos

Descrever a finalidade do Plano Mestre de Validação

2. Estrutura da organização relacionada às atividades de validação 

Fazer uma breve descrição/apresentação da unidade de negócio, bem como 
destacar as áreas envolvidas com as atividades de validação.

Exemplo:

A empresa, Indústria Farmacêutica, encontra-se no ramo a XX anos promo-
vendo a fabricação das seguintes formas farmacêuticas: sólidos, líquidos e 
injetáveis, com a missão de.........

O Departamento de Garantia da Qualidade é responsável por todas as ativida-
des de validação da empresa e encontra-se dividido da seguinte forma:

Garantia da 
Qualidade

Validação de 
Processos

Qualificação ETC

3. Escopo do Plano Mestre de Validação (PMV)

Descrever as atividades envolvidas no plano mestre de validação

Exemplo:

Esse plano mestre de validação abrange as seguintes validações:

• Validação de processos;

• Validação de limpeza;

• Qualificação de utilidades;

• etc. 

4. Áreas Responsáveis

Descrição  das áreas e suas responsabilidades em relação às atividades de vali-
dação (ex: aprovação do PMV, elaboração de protocolos, execução das ativida-
des, elaboração de relatórios, atualização do PMV etc).
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Exemplo:

Garantia de Qualidade:

• Coordenação das reuniões do comitê de validação;
• Coordenação das atividades do plano mestre de validação;
• Acompanhamento periódico do andamento das atividades;
• Revisão e aprovação das análises de risco, requisitos do usuário, protoco-

los e relatórios de todas as áreas.

5. Planejamento das atividades

Descrição das estratégias utilizadas para cada atividade de validação.

Exemplo:

A validação de processos será realizada seguindo as diretrizes.......

A qualificação ocorrerá com base.......

Todas as etapas devem estar claramente definidas.

Exemplo:

Validação de métodos:

• testar os métodos;
• elaborar protocolos;
• elaborar relatórios;
• aprovar a documentação referente à validação de métodos;
• etc.

6. Cronograma de validação

Lista em que são descritos os produtos/equipamentos/métodos etc,  que devem 
passar por validação, seus status e respectivas datas para a execução da ativi-
dade. Eles podem ser anexos do PMV.

Exemplo:

Os cronogramas de validação descrevem o status das atividades e o prazo 
para seu cumprimento. Cada atividade possui um cronograma específico - 
estão em anexo.

7. Referências 

Descrição dos POP´s e demais documentos envolvidos nas atividades de vali-
dação.

8. Controle de mudanças 

Descrição de como serão registradas as alterações relacionadas aos itens vali-
dados.

9. Anexos
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Qualificação de Instalações e Utilidades

1. Introdução 

A fabricação de medicamentos envolve muitas operações encadeadas em pro-
cessos. Todavia, a qualidade desses processos apenas pode ser garantida apli-
cando um enfoque global baseado no ciclo de vida, compreendendo desde o 
projeto até o monitoramento do desempenho previsto. E isso deve ser também 
estendido às instalações nas quais são desenvolvidos esses processos. Uma 
instalação é um espaço físico delimitado acrescido das máquinas, aparelhos, 
equipamentos e sistemas auxiliares utilizados para executar os processos.

Figura 1. Ciclo de vida de uma instalação 

(1) Aparição de uma necessidade em matéria de instalações

(2) Preparação dos requerimentos do usuário

(3) Seleção do fornecedor e da instalação

(5) Recepção e montagem da instalação

(4) FAT

(7) SAT

(10) Qualificação

(11) Produção

(13) Parada

“Commissioning”

“Projeto”

“Transparência”

“Fabricação”

“Retirada do serviço”

Posta em dia

Criação

(8) Ajustamento do funcionamento da instalação

(9) Redação dos POPs e inclusão no plano de manutenção

(12) Desenvolvimento prático da manutenção, calibração, 
verificação, monitoramento e requalificação

(6) Pasta técnica e 
histórica da instalação

Na fase de projeto definem-se as características da instalação que são registra-
das no documento de requerimentos do usuário. Depois, as instalações proje-
tadas são construídas e transferidas até a fabricação. Um elemento importante 
dessa etapa é a qualificação, definida como um conjunto de ações realizadas 
para atestar e documentar que quaisquer instalações, sistemas e equipamentos 
estão propriamente instalados e/ou funcionam corretamente e levam aos resul-
tados esperados.
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Na próxima etapa, as próprias operações realizadas nas instalações qualifica-
das devem ser validadas. A validação é um ato documentado que atesta que 
qualquer procedimento, processo, equipamento, material, atividade ou sistema 
realmente e consistentemente leva aos resultados esperados. 

O  objetivo é que o desempenho das instalações e das operações realizadas ne-
las seja verificado, ou seja, validado, pois a palavra validação possui um sentido 
mais geral e abrange tanto a qualificação das instalações como a validação dos 
processos: A qualificação é frequentemente uma parte da validação. 

A qualificação é requerida e descrita nas Boas Práticas de Fabricação de medi-
camentos (BPF):

• No Brasil, na Resolução ANVISA RDC nº 17, de 16 de abril de 2010, no 
título II (capítulo IV) e no título V.

• Na Europa, no Anexo 15 das BPF, revisado em 2015.

• Nos Estados Unidos, na diretriz da FDA “Validação do processo: princípios 
gerais e práticas” (2011).

• Pela OMS nos princípios gerais (WHO TRS nº 986, Anexo 2) e na diretriz 
suplementar especial (WHO TRS nº 937, Anexo 4 e TRS nº 992, Anexo 3).

As próprias BPF e alguns documentos especializados contêm também informa-
ções sobre instalações:

• Brasil: Resolução  ANVISA RDC nº 17, títulos III e VI, assim como o “Guia 
de qualidade para sistemas de purificação de água para uso farmacêuti-
co” (2013).

• Europa: Anexo 1 das BPF, revisado em 2008.

• Estados Unidos: Diretriz sobre “Medicamentos estéreis produzidos as-
septicamente” (2004) e o “Guia para inspeções de sistemas de água de 
elevada pureza” (1993).

• OMS: “Diretrizes suplementares para sistemas HVAC para formas farma-
cêuticas não estéreis” (WHO TRS 961, Anexo 5) e “BPF da OMS: Água 
para uso farmacêutico” (WHO TRS nº 970, Anexo 2).

Além das BPF existem normas especializadas internacionais (ISO) como, por 
exemplo, as ISO-14644 (salas limpas) e ISO-8573 (ar comprimido). 

Por fim, há organizações internacionais como a ICH (International Conference 
on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of  Pharmaceuti-
cals for Human Use) ou a PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Sche-
me) que propõem documentos técnicos contendo informações sobre a validação 
e as qualificações.

2. Requerimentos do usuário

 É o documento base de um projeto, no qual é definido o que se deseja que a 
instalação faça. É conhecido internacionalmente como “user requirements spe-
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cification” (URS).  Cada  empresa define  seu próprio enfoque, mas o conteúdo 
desse documento pode ser resumido como segue:

• Objetivo: Descrição do desempenho a ser alcançado no projeto.

• Aspectos regulatórios: Exigências a  cumprir (BPF, normas, especifica-
ções internas etc.).

• Definição das necessidades: Descrição das necessidades,  do ponto de 
vista funcional e  não funcional, das condições de integração do projeto 
com as instalações existentes, do nível de automatização exigido etc.

• Ensaios necessários: FAT, SAT etc.

• Documentação: A informação necessária para a qualificação, operação,  
manutenção,  calibração etc.

• Outras condições: Prazos e condições de entrega, treinamento etc.

3. FAT/SAT

As verificações FAT (factory acceptance tests) e SAT (site acceptance tests), co-
nhecidas conjuntamente como comissionamento,  são realizadas desde há mui-
to tempo, antes da existência da qualificação. Atualmente, os ensaios FAT/SAT 
se superpõem, pelo menos em parte, com os realizados para a qualificação, com 
a importante diferença que a responsabilidade dos ensaios FAT/SAT se refere ao 
fornecedor e a dos ensaios de qualificação ao laboratório. Além disso, é preciso 
sublinhar que, do ponto de vista das BPF, apenas a qualificação é necessária.

É possível compartilhar as tarefas de comissionamento com as tarefas de quali-
ficação, mas sempre levando em conta que elas devem ser realizadas seguindo 
os critérios e procedimentos aprovados para a validação.

4. Organização da qualificação

A coordenação da qualificação é descrita em um documento básico conhecido 
como Plano Mestre de Validação, que planifica tanto a qualificação das instala-
ções como a validação dos processos.

4.1. Plano Mestre de Validação

O Plano Mestre de Validação (PMV) é um documento que descreve o planeja-
mento de todas as atividades de validação com os objetivos, procedimentos, 
prazos e responsabilidades definidos.

O alvo de um PMV é descrever de maneira prática como vai ser validada uma 
unidade de fabricação (instalações e processos). Em uma unidade de fabri-
cação existem muitos equipamentos, portanto é necessário começar por de-
terminar as necessidades de qualificação, o que supõe duas coisas: listá-los 
de forma organizada e determinar quais devem ser qualificados e quais não.

O PMV deve conter os elementos chave do programa de validação. Deve ser 
conciso e claro, bem como conter, no mínimo:
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I - uma política de validação;

II - estrutura organizacional das atividades de validação;

III - sumário/relação das instalações, sistemas, equipamentos e proces-
sos que se encontram validados e dos que ainda deverão ser validados 
(situação atual e programação);

IV - modelos de documentos (ex: modelo de protocolo e de relatório) ou 
referência a eles;

V - planejamento e cronograma;

VI - controle de mudanças; e

VII - referências a outros documentos existentes

4.1.1. Subdivisão da unidade farmacêutica

De maneira prática, uma unidade farmacêutica pode ser subdividida em dis-
tintas estruturas (grupos de sistemas com funções similares). Os sistemas 
estão constituídos por grupos de equipamentos trabalhando de forma solidá-
ria. Os equipamentos transformam elementos de entrada em elementos de 
saída. E, finalmente, os equipamentos possuem componentes ou partes mais 
ou menos individualizados.

• Infraestrutura
• Utilidades
• Operações

• Processos

Farmacêutica

Âmbito
Sistema

Equipamento

Componente

Figura 2. Subdivisão de uma unidade farmacêutica 

A infraestrutura, o espaço físico onde é desenvolvida a fabricação, está 
constituída pelas salas (limpas ou não). As salas podem constituir diversos 
sistemas (por exemplo: área de armazenamento, área de pesagem, área de 
misturas etc.). Nessa estrutura, uma sala pode ser considerada um equipa-
mento, enquanto que uma porta seria considerada um componente.

As utilidades são constituídas por sistemas de equipamentos que geram 
ou transformam e distribuem os fluidos necessários para as operações de 
fabricação. Sistemas de utilidades bem conhecidos são a climatização e tra-
tamento do ar (HVAC), o ar comprimido, as águas para uso farmacêutico, o 
vapor, entre outros.

As operações de produção são realizadas por sistemas de equipamentos 
que transformam as matérias-primas em medicamentos. Os sistemas de 
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operações podem ser muito diversos: pesagem, granulação, dissolução, do-
sagem, etc. E o mesmo pode ser falado dos equipamentos que os compõem: 
balança, capela de fluxo unidirecional etc.

Finalmente, as três estruturas mencionadas, atuando conjuntamente, geram 
os processos de produção e de limpeza.

4.1.2. Estágios da qualificação

As operações de qualificação devem ser documentadas de acordo com um plano 
de testes pré-determinados e critérios de aceitação definidos, garantindo que 
componentes, equipamentos e instalações estejam adequados ao uso preten-
dido.

Levando em conta que o intuito da qualificação é demonstrar que o elemento a 
ser qualificado é adequado, existem quatro estágios lógicos:

(a) Qualificação de projeto ou design qualification (QP): evidência do-
cumentada que as instalações, sistemas de suporte, utilidades, equipamen-
tos e processos foram desenhados de acordo com os requisitos de BPF.

(b) Qualificação de instalação ou installation qualification (QI): con-
junto de operações realizadas para assegurar que as instalações (tais como 
equipamentos, infraestrutura, instrumentos de medição, utilidades e áreas 
de fabricação) utilizadas nos processos produtivos e ou em sistemas compu-
tadorizados estão selecionados apropriadamente e corretamente instalados 
de acordo com as especificações estabelecidas.

(c) Qualificação de operação ou operational qualification (QO): con-
junto de operações que estabelece, sob condições especificadas, que o siste-
ma ou subsistema opera conforme previsto, em todas as faixas operacionais 
consideradas. Todos os equipamentos utilizados na execução dos testes de-
vem ser identificados e calibrados antes de serem usados.

(d) Qualificação de desempenho ou performance qualification (QD): 
verificação documentada que o equipamento ou sistema apresenta desem-
penho consistente e reprodutível, de acordo com parâmetros e especifica-
ções definidas, por períodos prolongados. Em determinados casos, o termo 
“validação de processo” também pode ser utilizado. 

Além das definições é preciso levar em conta que uma qualificação não é uma 
atividade absoluta e independente,  mas ligada às definições e especificações 
prévias (a qualificação apenas possui sentido se estiver vinculada aos requeri-
mentos e especificações estabelecidos). Por isso,  sempre é muito prático não 
esquecer o bem conhecido “esquema em V”. Nele é fácil perceber que, em 
última instância, a qualificação é fechada com sucesso, demonstrando que o 
elemento qualificado satisfaz os requerimentos do usuário.
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Figura 3. Relações entre requerimentos, projeto e qualificação (“esquema em V”)

Requerimentos do usuário

Especificações de operação

Especificações de desenho

BPF, normas, requerimentos

Desenvolvimento (construção)

Projeto

Qualificação

Especificações

Qualificações

PQ

OQ

IQ

DQ

4.1.3. Escopo da qualificação

As duas dúvidas mais frequentes na qualificação são: quais  instalações devem 
ser qualificadas e quais ensaios devem ser realizados?

A resposta a essas perguntas somente pode ser efetuada levando-se em conta 
um estudo do assunto com um enfoque científico e aplicando a análise de risco.

Figura 4. Documentação e determinação do escopo da qualificação

PMV - Plano 
Mestre de Validação

Protocolos de qualificação Relatórios de qualificação

Análise do risco

Por razões práticas,  normalmente é preferível que a análise de risco seja reali-
zada em documento separado.

4.1.4. Realização e documentação da qualificação

Os estágios da qualificação são realizados e documentados por meio de proto-
colos e relatórios.

Os protocolos descrevem praticamente como serão realizadas as etapas da 
qualificação. Eles são redigidos, revisados e aprovados como os POPs, mas a 
diferença entre eles é que contêm espaços para o registro de dados. A qualifi-
cação é realizada praticamente por  meio de ensaios, que são documentados da 
seguinte maneira:

• Objetivo: Alvo do teste.

• Procedimento: Descrição da maneira de realizar o teste.

• Critério de aceitação: Maneira de avaliar os resultados do teste.
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• Verificações: Registro dos dados da realização do teste.

• Resultado do teste: Conforme, não conforme.

• Comentários: Às vezes é preciso acrescentar explicações adicionais a 
respeito do resultado do teste.

• Realização: Nome, data e assinatura da pessoa que realiza o teste.

• Revisão: Nome, data e assinatura da pessoa que revisa o teste.

Quando os testes do protocolo tiverem sido completados, será preparado o re-
latório.

Os relatórios sumarizam os resultados obtidos, permitem comentar os desvios 
observados, tiram e justificam as conclusões e propõem modificações para cor-
rigir as deficiências que possam ter sido detectadas. O relatório libera oficial-
mente a instalação para a realização da etapa seguinte da qualificação ou para 
a produção após a última etapa. Evidentemente, o relatório deve ser também 
assinado, revisado e aprovado.

Antes de começar um novo estágio da qualificação,  o estágio anterior deve ter 
sido completado e a instalação liberada para continuar a qualificação. Todavia,  
poderia ser aceita uma liberação condicionada se um desvio pudesse ser consi-
derado e justificado como não crítico.
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Figura 5. Exemplo de lista de protocolos e relatórios que compõem a qualificação

Estrutura
Sistema/
Equipa-
mento

Risco 
signifi-
cativo?

Protocolos/Relatórios

# QP QI QO QD

(I) Infraestrutura
Salas limpas Sim 001

PDQ-001 / 
RDQ-001

PIQ-001 / 
RIQ-001

N. a. N. a.

(II) Utilidades Sistema 
HVAC

Sim 002
PDQ-002 / 
RDQ-002

PIQ-002 / 
RIQ-002

POQ-002 / 
ROQ-002

PPQ-002 / 
RPQ-002

Sistema de ar 
comprimido 
farmacêutico

Sim 003
PDQ-003 / 
RDQ-003

PIQ-003 / 
RIQ-003

POQ-002 / 
ROQ-002

N. a.

Sistema de ar 
comprimido 
industrial

Não --- N. a. N. a. N. a. N. a.

Sistema de 
captação de 
poeira

Sim 004
PDQ-004 / 
RDQ-004

PIQ-004 / 
RIQ-004

POQ-004 / 
ROQ-004

PPQ-004 / 
RPQ-004

Sistema de 
água sani-
tária

Não --- N. a. N. a. N. a. N. a.

Sistema 
de água 
farmacêutica

Sim 005
PDQ-005 / 
RDQ-005

PIQ-005 / 
RIQ-005

POQ-005 / 
ROQ-005

PPQ-005 / 
RPQ-005

Sistema 
de vapor 
farmacêutico

Sim 006
PDQ-006 / 
RDQ-006

PIQ-006 / 
RIQ-006

POQ-006 / 
ROQ-006

N. a.

Sistema de 
vapor indus-
trial

Não --- N. a. N. a. N. a. N. a.

(III) Operações Misturador 
duplo cone

Sim 007
PDQ-007 / 
RDQ-007

PIQ-007 / 
RIQ-007

POQ-007 / 
ROQ-007

N. a.*

Peneirador Sim 008
PDQ-008 / 
RDQ-008

PIQ-008 / 
RIQ-008

POQ-008 / 
ROQ-008

N. a.*

Granulador Sim 009
PDQ-009 / 
RDQ-009

PIQ-009 / 
RIQ-009

POQ-009 / 
ROQ-009

N. a.*

Compressora Sim 010
PDQ-010 / 
RDQ-010

PIQ-010 / 
RIQ-010

POQ-010 / 
ROQ-010

N. a.*

... ... ... ...

* Já foi indicado que em alguns casos  será  necessário realizar a QD, efetuando ensaios com produto.
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Cada empresa codifica livremente a documentação de qualificação. Essa codi-
ficação pode ser realizada, por exemplo, por  meio de um código alfanumérico, 
no qual a primeira parte identifica o tipo de documento e a segunda proporciona 
uma numeração consecutiva.

Figura 6. Exemplo de codificação da documentação de qualificação

Tipo de documento Identificação

Plano mestre de validação PMV

Protocolo de qualificação de projeto (QP) PDQ

de instalação (QI) PIQ

de operação (QO) POQ

de desempenho (QD) PPQ

Relatório de qualificação de projeto (QP) RDQ

de instalação (QI) RIQ

de operação (QO) ROQ

de desempenho (QD) RPQ

Protocolo de análise de risco para a qualidade PAR

Nota: Os protocolos e informes de requalificação manterão o mesmo código, modificando 
apenas o número da versão do documento.

As tarefas de qualificação serão dirigidas por uma pessoa responsável que, em 
função de sua extensão, será auxiliada por uma equipe. Além disso, em cada 
ensaio concreto de qualificação poderão participar pessoas adicionais com co-
nhecimentos técnicos especializados.

Normalmente no PMV será definido o responsável da qualificação e as pessoas 
que compõem sua equipe, enquanto que as pessoas restantes são listadas nos 
protocolos.

4.1.5. Lista de protocolos e relatórios

Levando em conta o que foi dito acima, os protocolos e relatórios que devem ser 
redigidos podem ser relacionados como no exemplo da tabela anexa.

Notas:

- Na infraestrutura há apenas QP e QI, pois as salas limpas são estruturas 
sem atividade dinâmica.

- Nas utilidades há QP, QI, QO e, às vezes, QD. Em  instalações sob medida,  
a QP é normalmente necessária. A QI e a QO são evidentes. A QD é apenas 
necessária em alguns casos, como no sistema HVAC (para verificar se  nas 
condições reais de trabalho a classificação ambiental é apropriada) ou nos 
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sistemas de águas para uso farmacêutico (para verificar que as variações 
sazonais não influem na qualidade da água farmacêutica).

- Nas operações normalmente não há QP se os equipamentos são fabricados  
em série. A QI e QO são também evidentes. A QD não é normalmente rea-
lizada, pois a verificação de desempenho dos equipamentos em condições 
reais de trabalho é feita durante a validação do processo de fabricação. Po-
rém, se for conveniente realizar ensaios  isolados de um equipamento com 
produto real, então esses constituiriam a QD.

Mais adiante é oferecida informação adicional sobre os estágios da qualificação.

4.1.6. Cronograma

As atividades de qualificação descritas no PMV devem ser realizadas durante um 
período de tempo definido.

Figura 7. Cronograma do PMV

Tarefa
Ano:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

4.1.7. Arquivo da documentação de validação

Normalmente é feito no departamento de garantia da qualidade.

4.1.8. Calibração

Todos os instrumentos e/ou componentes de medida/registro que sejam con-
siderados críticos serão submetidos à calibração periódica, tal como estiver 
descrito no POP correspondente. Na fabricação e na qualificação apenas serão 
empregados instrumentos e componentes em estado de calibração. A calibração 
é um conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a re-
lação entre os valores indicados por um instrumento ou sistema de medição ou 
valores representados por uma medida materializada ou um material de refe-
rência, e os valores correspondentes das grandezas estabelecidos por padrões. 

4.1.9. Monitoramento

Os ensaios de validação correspondem apenas a um momento e a condições de-
terminadas (o que foi classicamente descrito como uma “fotografia”), portanto, 
é preciso montar um programa de monitoramento permanente dos atributos e 
variáveis com criticidade.  Assim, cada lote produzido é controlado (o que foi 
descrito como qualificação ou validação concomitante).
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O monitoramento pode ser feito por uma combinação de vigilância em linha ou 
por amostragem e avaliação no laboratório.

Quando existirem sistemas manuais de controle, no ponto de medida deverá 
estar indicada a faixa normal de operação, assim como, se aplicável, os limites 
de alerta e de ação. Para maior clarificação, a utilização de cores é muito prática.

4.1.10. Requalificação

O enfoque em matéria de requalificação, isto é, de repetição da qualificação, 
deve estar descrito também no PMV. A figura anexa esquematiza o argumento 
nesta matéria.

Figura 8. Enfoque utilizado para determinar as necessidades de calibração e qualificação

Precisa de calibração 
periódica

Precisa de calibração periódica 
e também de qualificação

Precisa de requalificação 
periódica

Não precisa de requalifica-
ção periódica

É apreciável o 
risco de “deriva” no seu 

funcionamento?

Mede apenas
estes parâmetros?

Possui parâmetros 
críticos de funcionamento?

Não precisa nem de calibração 
nem de qualificação

Além disso, com o intuito de manter permanentemente o estado de qualificação:

1º Toda mudança nas instalações será analisada à luz das indicações no POP 
de gerenciamento de controle mudanças, a fim de avaliar a necessidade de 
requalificação.

2º A necessidade de requalificação será avaliada em função das anomalias 
identificadas nas disposições das instalações, bem como o resultado do seu 
monitoramento regular e a consequência da revisão a intervalos regulares 
dos sistemas.

É preciso ressaltar que a requalificação não pressupõe a repetição automá-
tica de toda a qualificação, mas apenas os ensaios considerados necessários 
(por exemplo, se não houver modificações físicas, não é preciso repetir a QI; 
enquanto que da QO apenas seriam repetidos os ensaios relacionados com 
as anomalias/desvios identificados).
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4.1.11. Formação

Todo o pessoal relacionado com as tarefas de fabricação e de qualificação deverá 
possuir nível de formação necessário, tal como é descrito no POP corresponden-
te.

4.1.12. Atualização da qualificação

O PMV deve logicamente incluir todas as instalações/equipamentos existentes 
no momento de sua preparação. Todavia é muito prático que o PMV, depois de 
completar as qualificações, possa continuar sendo um documento atualizado. 
Para isso é preciso levar em conta:

As instalações/equipamentos que irão sendo incorporados no futuro e que de-
verão ser qualificados.

As instalações/equipamentos que devem ser requalificados periodicamente.

Também é necessário que as instalações/equipamentos destes dois grupos se-
jam incluídos nos planos anuais de validação. Na prática,  isso pode ser feito 
acrescentando ao PMV anexos especializados, pois os anexos são identificados 
com a data e podem ser trocados a fim de manter os dados atualizados. Segun-
do esse enfoque, os anexos ao PMV poderiam ser os seguintes:

4.1.12.1. Anexo I

Novas instalações/equipamentos  não incluídos no PMV inicial. O intuito é man-
ter em dia uma tabela como a incluída no corpo do PMV.

Figura 9. PMV: Anexo I (Acréscimo de instalações/equipamentos)

Estrutura Sistema/ 
Equipamento

Data de 
adição

Risco signifi-
cativo? QP QI QO QD Protocolos/ 

Relatórios

4.1.12.2. Anexo II

Instalações/equipamentos, tanto novos como incluídos no PMV inicial, que de-
vem ser requalificados periodicamente.
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Figura 10. PMV: Anexo II (Lista de instalações/equipamentos submetidos à 
requalificação periódica)

Estrutura Sistema/ 
Equipamento

Data de 
adição

Periodicidade da 
requalificação

Protocolos/ 
Relatórios

4.1.12.3. Anexo III

Plano anual de qualificação.

Figura 11. PMV: Anexo III (Lista de instalações/equipamentos que devem ser 
qualificados)

Plano anual de qualificação Ano:

#
Data 
de 

adição

Sistema/ 
equipamento

Protocolos/ 
Relatórios Observações Realizado Verificado

Realizado por: Nome: Data: Assinatura:

Aprovado por garantia 
da qualidade:

Nome: Data: Assinatura:
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4.1.12.4. Anexo IV

Plano anual de requalificação.

Figura 12. PMV: Anexo IV (Lista de instalações/equipamentos submetidos à 
requalificação periódica)

Plano anual de qualificação Ano:

#
Data 
de 

adição

Sistema/ 
equipamento

Protocolos/ 
Relatórios Observações Realizado Verificado

Realizado por: Nome: Data: Assinatura:

Aprovado por garantia 
da qualidade:

Nome: Data: Assinatura:

4.2. Análise do risco para a qualidade

Figura 13. Enfoque prático da análise de risco para a qualidade

AMFEC/FMECAAPP/PHA

Avaliação 
de riscos

Identificação de 
perigos

“Item a analisar”
(sistema/equipamento/ 

operação/processo)

4.2.1. Identificação dos perigos

O primeiro passo na análise de risco é a identificação dos perigos. Um perigo é 
uma fonte potencial de dano. Enquanto que dano é um prejuízo para a saúde, 
incluído o dano derivado da perda de qualidade do produto ou de sua disponi-
bilidade.

Uma ferramenta muito simples e prática para fazer isso é a  “Análise Primária de 
Perigos” (APP), conhecida internacionalmente como “primary hazard analysis” 
(PHA). Ela emprega uma tabela como a seguinte:



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

41

Figura 14. Tabela de APP / PHA

# Item Perigo Causa Efeito Controle ne-
cessário? Observações

4.2.2. Avaliação dos riscos

Posteriormente, quando houver mais informação ou experiência prática de tra-
balho, é possível avaliar também o risco associado aos perigos. Esta avaliação 
dos riscos permite julgar de maneira mais científica e objetiva o significado 
prático dos perigos.

O risco é definido como a probabilidade de ocorrência de um dano e a severi-
dade deste dano.

Uma ferramenta muito prática para realizar esta análise é conhecida como 
FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis). Ela emprega uma tabela 
como a seguinte:

Figura 15. Tabela de AMFEC / FMECA

Item1 #2 Modo de 
falha3 S4 Causa5 P6 Método de controle7 D8 RP9

(1) Item: Equipamento, operação etc.
(2) #: Numeração das linhas.
(3) Modo de falha: É a maneira segundo a qual uma ação ou um elemento 
pode potencialmente falhar ou não cumprir suas funções. É a resposta à per-
gunta: o que poderia falhar?
(4) S (severidade): É a avaliação do prejuízo causado pelo dano.
(5) Causa: É o fator que desencadeia o modo de falha.
(6) O (probabilidade): É a probabilidade de ocorrência de falha.
(7) Método de controle: Tecnologia existente para o monitoramento.
(8) D (detecção): É a avaliação da dificuldade de detectar a falha.
(9) NPR (priorização do risco): É a avaliação final do risco obtida por multi-
plicação dos três indicadores (NPR = S x P x D).
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A priorização do risco pode ser feita qualitativamente ou quantitativamente. Por 
exemplo, realizando uma avaliação em três níveis: baixo, médio ou alto (quali-
tativamente) ou 1, 2 e 3 (quantitativamente). É preciso sublinhar que o intuito 
na qualificação não é tanto uma avaliação exata do risco, mas possuir uma ideia 
de sua ordem de magnitude a fim de priorizá-lo.

O nível de risco determinará a necessidade de qualificação e os ensaios a rea-
lizar.

Os perigos/modos de falha podem ser reunidos em cinco grupos: contaminação 
externa, contaminação cruzada, contaminação ambiental, erro/confusão, alte-
ração do produto.

4.3. Ensaios de qualificação

4.3.1 Qualificação de Projeto (QP)

A qualificação de projeto deve fornecer evidências documentadas de que as 
especificações do projeto foram atendidas de acordo com os requerimentos do 
usuário e as BPF. 

Obtém-se um resultado prático na QP quando as verificações são realizadas 
empregando-se tabelas do tipo da mostrada seguidamente.

Figura 16. Exemplo de tabela de qualificação de projeto (QP)

# Requerimento (URS/BPF) Conforme? Observações

1 Áreas de classes de limpeza diferentes 
comunicadas por meio de antecâmaras 
a fim de controlar o fluxo de ar.

□ Sim / □ Não

2 As partes dos equipamentos em 
contato direto com os produtos não 
são reativas, aditivas ou absortivas de 
forma a interferir nas suas qualidades.

□ Sim / □ Não

... ... ... ...

4.3.2. Qualificação de Instalação (QI)

A qualificação de instalação deve fornecer evidências documentadas de que a 
instalação foi finalizada de forma satisfatória.

Especificações de compra, desenhos, manuais, listas de partes dos equipamen-
tos e detalhes do fornecedor devem ser verificados durante a qualificação de 
instalação.

Instrumentos de controle e medidas devem ser calibrados. 

A QI deveria incluir, mas não limitar-se ao seguinte:
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(a) Instalação do equipamento verificada a respeito dos diagramas e espe-
cificações em vigor;

(b) Coleta e verificação das instruções de fornecedor e os requerimentos de 
manutenção;

(c) Requerimentos de calibração;

(d) Verificação dos materiais de construção.

Estes ensaios são realizados com a instalação ou o equipamento parado (testes 
estáticos).

4.3.3. Qualificação de operação

A qualificação operacional deve fornecer evidências documentadas de que as 
utilidades, sistemas ou equipamentos e todos os seus componentes operam de 
acordo com as especificações operacionais.

Os testes devem ser desenhados para demonstrar operação satisfatória nas fai-
xas normais de operação, bem como nos limites de suas condições operacionais 
(incluindo condições de pior caso).

Os controles de operação, alarmes, interruptores, painéis e outros componentes 
operacionais devem ser testados.

As medidas realizadas de acordo com uma abordagem estatística devem ser 
minuciosamente descritas.

A QO deveria incluir, mas não limitar-se ao seguinte:

(a) Ensaios desenvolvidos a partir do conhecimento do equipamento;

(b) Ensaios que incluam uma condição ou conjunto de condições compreen-
dendo limites de operação superiores e inferiores, às vezes referidos como 
condições de “pior caso”. 

Esses ensaios são realizados com a instalação ou o equipamento em marcha 
(testes dinâmicos), mas sem materiais.

4.4. Qualificação de Desempenho (QD)

A qualificação de desempenho deve fornecer evidências documentadas de que as 
utilidades, sistemas ou equipamentos e todos os seus componentes demonstrem 
desempenho consistente de acordo com as especificações de uso em rotina.

Os resultados dos testes devem ser coletados durante um período de tempo 
para demonstrar consistência. 

A QD deveria incluir, mas não limitar-se ao seguinte:

(a) Ensaios, usando materiais de produção, substitutos ou simulados, desen-
volvidos a partir do conhecimento do processo e do equipamento;
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(b) Ensaios que incluam uma condição ou conjunto de condições compreen-
dendo limites de operação superiores e inferiores.

A  QD  descrita como uma atividade separada em alguns casos poderá ser rea-
lizada junto com a QO. 

Esses ensaios são realizados também com a instalação ou equipamento em 
marcha (testes dinâmicos), mas em condições reais de produção. Os equipa-
mentos são testados com materiais de partida ou placebos e as utilidades são 
monitoradas durante a produção.

5. A qualificação dos equipamentos

5.1. Características

Os equipamentos são tão variados como as distintas operações possíveis, con-
sequentemente as BPF fornecem apenas informações de caráter geral:

O projeto e a localização dos equipamentos devem minimizar os riscos de erros, 
permitirem limpeza e manutenção adequadas, de maneira a evitar a contami-
nação cruzada, acúmulo de poeira, sujeira e evitar efeito negativo na qualidade 
dos produtos.

As partes desses equipamentos em contato direto com o produto não devem ser 
reativas, aditivas ou absortivas de forma a interferir na qualidade do produto.

Equipamentos fechados devem ser utilizados sempre que apropriado.

Devem ser mantidos os desenhos atualizados dos equipamentos e dos sistemas 
de suporte críticos. Na prática isso quer dizer que:

• O equipamento não deve possuir espaços mortos. As superfícies devem 
ser lisas, as cavidades devem possuir raio suficiente para permitir a aces-
sibilidade e limpeza, as conexões devem realizar-se por solda ou por meio 
de mecanismos com caráter sanitário, a drenagem deve ser completa, os 
recantos devem estar ausentes;

• O material de construção deve ser apropriado (aço-inoxidável, polímeros 
aprovados etc.);

• Quando existe troca de calor com fluidos térmicos é preciso garantir que 
não existirá contato entre eles e os produtos;

• Os fluidos de serviço (lubrificantes, refrigerantes, isoladores etc.) não 
deverão ter contato com os produtos e, como medida adicional de segu-
rança, precisam possuir qualidade alimentícia;

• As partes sujas dos equipamentos devem estar colocadas em  áreas téc-
nicas fora das salas limpas onde são manipulados os produtos.

Levando em conta esses requerimentos de caráter geral, assim como as exi-
gências particulares das URS, a análise de risco permite orientar a qualificação.
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Figura 17. Equipamento: Identificação dos perigos (exemplo simplificado)

# Perigo Causa Efeito

Contaminação 
externa

Equipamento aberto Entrada de contaminantes

Localização inadequada Entrada de contaminantes

Decomposição do material 
de construção

Contaminação dos 
materiais

--- ---

Contaminação 
cruzada

Recantos que não podem 
ser limpos adequadamente Acumulação de materiais

Drenagem incompleta Acumulação de materiais

--- ---

Contaminação 
ambiental

Equipamento não 
hermético

Saída de materiais ao 
médio ambiente

Exaustão sem filtração 
apropriada 

Saída de materiais ao 
médio ambiente

--- ---

Erro/confusão

Controle totalmente 
manual

Perda do controle das 
operações

Sistema computadorizado 
não validado

Perda do controle das 
operações

Sistema de controle sem 
senha nem rastreabilidade 

Perda do controle das 
operações

--- ---

Alteração do 
produto

Possibilidade de 
acumulação em recantos

Degradação (química e 
microbiológica) 

Materiais de construção 
reativos Degradação química

--- ---



46

SINDUSFARMA

5.2. Qualificação

5.2.1. Qualificação de Projeto (QP)

Em equipamentos produzidos em série, normalmente não é preciso realizar esta 
etapa de qualificação. Todavia em equipamentos construídos sob medida, a QP 
permite verificar se eles satisfazem os requerimentos.

Na QP é verificada a conformidade do projeto do equipamento com os requeri-
mentos do usuário, as BPF e as BPE/GEP (Boas Práticas de Engenharia / Good 
Engineering Practices).

Na prática, isso supõe verificar as características do equipamento projetado:

• Desenho, com fluxos de materiais e produtos, proteção da contaminação, 
viabilidade da limpeza, isolamento dos fluidos de serviço, separação das 
partes mecânicas etc.

• Construção, com materiais e acabamentos das superfícies apropriados.

• Capacidade e desempenhos apropriados às necessidades.

5.2.2. Qualificação de Instalação (QI)

Nela costuma constar os ensaios seguintes:

• Coleta e exame da documentação do fornecedor, como instruções de fun-
cionamento e manutenção, planos de realização, lista dos instrumentos, 
com destaque daqueles considerados críticos.

• Verificação se o equipamento instalado (marca, modelo) corresponde ao 
projetado e está identificado  (tem seu TAG rotulado).

• Verificação de que o equipamento foi instalado segundo especificações, 
com conexão das utilidades, acoplamento ao esgoto – se corresponde, 
elementos de proteção, elementos auxiliares etc. e em correspondência 
com os planos de realização.

• Verificação da calibração dos instrumentos críticos (em relação aos certi-
ficados de calibração).

• Verificação dos materiais de construção (em relação aos certificados dos 
fornecedores).

5.2.3. Qualificação de Operação (QO)

A QO compreende habitualmente estes ensaios de:

• Verificação dos POPs concernentes ao uso do equipamento, incluindo 
montagem, verificação, utilização, limpeza, manutenção.

• Verificação da formação dos operadores.

• Verificação do funcionamento, com colocação em operação, parada, men-
sagens de pane e alarme, realização das funções previstas, parâmetros 
de trabalho, mecanismos de segurança, entre outros.
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• Verificação dos sistemas computadorizados, incluindo segurança de aces-
so, rastreabilidade, permanência e acessibilidade de dados, impressão de 
relatórios etc.

5.2.4. Qualificação de Desempenho (QD)

Estes ensaios são realizados com o equipamento em situação de operação real 
e com matérias-primas reais ou parecidas às reais (placebo). Frequentemente 
isso quer dizer validação do processo, mas às vezes é necessário realizar ensaios 
complementares a fim de testar o desempenho dos equipamentos em condições 
reais de trabalho (por exemplo, precisão de dosagem). Então, é realizada uma 
QD depois da QO (ou juntamente com a QO) e antes da validação do processo.

6. A qualificação das utilidades

Mesmo se toda utilidade possui características diferentes das outras e isso se 
traduz em enfoques particularizados da qualificação, existem alguns pontos co-
muns que merecem ser levados em conta.

As utilidades se caracterizam por possuir partes diferenciadas: produção de um 
fluido, armazenamento desse fluido e repartição até os pontos de uso.

Geração: O fluido é produzido, ou na própria unidade farmacêutica, por exem-
plo, geração de vapor a partir da água da rede, ou em estabelecimentos especí-
ficos, por exemplo, nitrogênio colocado sob pressão em recipientes.

Armazenamento: Nos casos em que isso é possível, pois são numerosas as 
utilidades em que  não há estocagem, como o vapor, convém armazenar o fluido 
a fim de poder utilizá-lo nos momentos apropriados.

Distribuição: O fluido deve chegar aos pontos aonde ele é necessário, a fim 
de desempenhar sua função  nos pontos de uso. As utilidades que podem ser 
estocadas possuem uma alça (“anel” ou “loop”) ou rede fechada, com retorno à 
estocagem, enquanto que para as outras, a linha é unidirecional e sem retorno, 
terminando nos pontos de uso. A existência de uma rede ou linha de distribuição 
é a característica mais visível de uma utilidade.

Por causa de sua própria estrutura, as utilidades dificilmente poderão existir 
como sistemas padronizados. Elas são desenhadas na medida, e isso deve ser 
considerado no momento de sua qualificação.

Do ponto de vista das BPF, são apenas consideradas as utilidades  críticas, isto 
é, aquelas que podem influenciar a qualidade dos produtos:

• Climatização e tratamento de ar (HVAC)

• Extração de poeira

• Água para uso farmacêutico

• Vapor

• Ar comprimido

• Nitrogênio (e outros gases medicinais)
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Pelo exposto acima, em uma utilidade, é normalmente necessário realizar a 
qualificação do projeto (QP), assim como os ensaios de qualificação estáticos 
(QI) e dinâmicos (QO). Em alguns casos, como,  por exemplo, sistemas de água 
para uso farmacêutico ou sistemas HVAC das salas limpas,  já foi indicado que  
a qualificação do desempenho (QD) deve ser realizada também.

6.1. Climatização e tratamento de ar (HVAC)

O escopo desta utilidade é proporcionar um entorno controlado no qual possam 
ser obtidos produtos de qualidade e os operadores possam  dispor de condições 
confortáveis. Isso quer dizer controle:

• Das partículas aerotransportadas, tanto provenientes do exterior, filtra-
ção do ar captado, como daquelas geradas no interior dos locais, extração 
e ventilação com ar filtrado.

• Das condições de temperatura e umidade. Em geral o desígnio é mantê-
-las no interior das faixas consideradas aceitáveis para o conforto do 
pessoal, já que elas convêm também à maioria dos produtos. Todavia, 
na fabricação de produtos sólidos,  há muitos casos nos quais é preciso 
manter níveis restritos de umidade relativa. No caso em que os produtos 
necessitem de condições incompatíveis com as dos operadores, é preciso 
estabelecer uma separação, como, por exemplo, produção em sistemas 
fechados ou isolados.

• Das vazões de ar a fim de regular as renovações de ar e os gradientes de 
pressão entre os locais.

O sistema de climatização e tratamento do ar, conhecido internacionalmente 
como sistema HVAC, do inglês “Heating, Ventilation and Air Conditioning”, é 
o encarregado de satisfazer essas tarefas por meio da filtração, da ventilação 
(aeração) e da climatização, ou seja, manutenção da umidade e da temperatura 
da atmosfera em faixas delimitadas preestabelecidas.

É preciso ressaltar que a capacidade de eliminação de partículas dos sistemas 
HVAC é limitada. Por isso, naqueles casos em que as operações gerem uma 
grande quantidade de pó, é preciso complementá-los com sistemas de captação.

6.1.1. Componentes de um sistema HVAC

Um sistema HVAC é composto por um conjunto de elementos, cuja presença e 
características variam em função das necessidades.

(a) Unidade de Tratamento de Ar (UTA)

A UTA é o coração do sistema, preenchendo diferentes tarefas:

Filtração: O ar possui uma carga mais ou menos importante de matérias 
em suspensão. O ar captado do exterior possui pólen, poeira e resíduos, 
enquanto que o ar extraído dos locais – se há recirculação – foi contaminado 
durante as operações de fabricação. A carga de matérias é eliminada pela 
passagem por uma bateria de filtragem, composta por diferentes filtros com 
uma capacidade de retenção progressivamente crescente.
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Climatização: O ar é levado ao grau desejado de temperatura. Para fazer 
isso, o ar passa através de trocadores de calor e resfriamento, que são ati-
vados em função da temperatura do ar.

Salvo nos períodos frios, a climatização implica, fundamentalmente, o res-
friamento do ar, pois esse, em virtude do atrito e do calor liberado pelos 
equipamentos e as pessoas, adquire facilmente uma temperatura superior 
à desejada. O controle da umidade revela-se mais complicado. O aumento 
do teor de água no ar é simples, pois é suficiente injetar vapor  nele, mas a 
diminuição da umidade abaixo de certo valor demanda a instalação comple-
mentar de equipamentos especiais, chamados de desumidificadores.

Impulsão: Um possante ventilador envia ar para os condutos que consti-
tuem a rede do sistema HVAC.

O número de UTA em uma unidade farmacêutica depende do volume de ar a 
tratar e das necessidades de separação das áreas.

Figura 18. Representação esquemática de uma UTA

Entrada de ar exterior

Pré-filtração

Ar reciclado
Ar impulsado

Baterias (calor/frio)

Ventilador

Filtração

Filtração absoluta

(b) Desumidificador

Quando é preciso manter uma baixa higrometria (HR abaixo de 45% a 22 ºC) 
é necessário, normalmente instalar aparelhos de dessecação, que podem atuar 
segundo dois princípios:

• Adsorção da umidade  com cloreto de lítio ou silicagel. A substância ad-
sorvente é disposta em um cilindro que, girando, é regenerada continua-
mente com a ajuda de ar aquecido. O ar seco é quente na saída.

• Eliminação da umidade por redução da temperatura do ar.
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Figura 19. Esquema com os principais  componentes de um sistema HVAC

• Unidade de tratamento de ar (UTA)
• Desumidificador

Impulsão

Exaustão

Exaustor

Reciclagem

Salas

(c) Dutos

O ar é impulsionado pela UTA às salas por uma rede de dutos, estanques e com 
paredes lisas. Seu dimensionamento é muito importante a fim de garantir uma 
boa distribuição do ar e de minimizar o ruído resultante do atrito. Normalmente 
eles são metálicos.

(d) Exaustor

Ventilador auxiliar para extrair o ar.

6.1.2. Funcionamento do sistema

Existe correspondência entre os elementos do sistema HVAC e a distribuição 
física das salas.

O ar das salas é retirado através de grades por uma rede de condutos de exaus-
tão e, se necessário, de filtros. A fim de obter uma boa ventilação dos locais, 
normalmente o ar é impulsionado pelo teto e é extraído na parte debaixo das 
paredes. A exaustão pode-se fazer por efeito do ventilador da UTA – no caso de 
sistema com reciclagem do ar – ou por intermédio de um exaustor – no caso 
de sistemas sem reciclagem de ar ou com reciclagem parcial. No caso de mani-
pulação de substâncias perigosas ou micro-organismos patogênicos, o ar não é 
reciclado e, antes de ser expulso para o exterior, é submetido à purificação por 
filtração, incineração ou passagem através de um cartucho de carvão ativo, que 
é um adsorvente molecular.

Mesmo nos sistemas com reciclagem, há sempre certo nível de renovação do ar 
a fim de garantir ventilação apropriada e para compensar as inevitáveis perdas 
de ar.

A renovação de 100% do ar, em funcionamento em circuito aberto sem recicla-
gem,  implica um importante gasto energético, mas permite eliminar todo o ris-
co de contaminação-cruzada.  A fim de reduzir esse gasto energético, é possível 
prever um sistema de recuperação de calor. O ar retirado dos locais passa por 
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um trocador de calor antes de ser expulso para o exterior. O calor recuperado é 
empregado para o aquecimento primário do ar novo, captado pela UTA.

Nos sistemas com reciclagem, a poupança energética é importante e, a fim de 
limitar o risco de contaminação cruzada, o ar é submetido à filtragem. Entretan-
to, a poupança ligada à reciclagem do ar depende, de maneira importante, das 
condições climáticas do lugar onde se situa a unidade farmacêutica.

6.1.3. Filtração do ar

A eliminação de partículas suspensas  no ar é obtida por passagem através de 
filtros com uma capacidade de retenção progressiva. Primeiro uma pré-filtração 
por filtros  gravimétricos para reter as partículas mais grosseiras. Depois filtra-
ção por filtros  opacimétricos, de eficácia média.  Finalmente filtração por filtros 
HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) ou ULPA (Ultra Low Penetration Air 
filter), de alta e muito alta eficácia.

A eficácia (E) é a relação entre o número de partículas retidas pelo filtro e o nú-
mero de partículas que atingem o filtro. A eficácia global é a eficácia média so-
bre o conjunto da superfície frontal de passagem de ar, enquanto que a eficácia 
local é a eficácia em um ponto específico do filtro. A penetração  (P) é a relação 
entre as partículas que passam através do filtro e as partículas que chegam a 
ele (E = 1 – P). Uma  fuga é um ponto no qual a penetração ultrapassa certo 
valor limite.

Os filtros HEPA e ULPA, segundo a norma europeia EN1822, são classificados por 
meio de um teste em três etapas: 1º. Determinação do tamanho da partícula 
para qual a penetração é a mais elevada (MPPS – “most penetrating particle 
size”), isto é, aquela que tem a mais baixa eficácia de retenção. Essa dimensão 
situa-se normalmente entre 0,15 e 0,25 μm; 2º. Verificação da ausência de fuga 
com a ajuda de um aerossol de teste (DEHS, DOP, óleo de parafina etc.) de di-
mensão média correspondente a MPPS. 3º. Determinação da eficácia global com 
a ajuda do mesmo aerossol de teste.
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Os filtros HEPA podem ser montados na UTA ou no teto dos locais (filtros termi-
nais). Essa última localização permite atingir menores concentrações de partí-
culas no ar. É preciso garantir a montagem correta dos filtros a fim de evitar a 
passagem de ar não filtrado. A obstrução dos filtros pode ser controlada com a 
ajuda de manômetros diferenciais. 

6.1.4. As salas limpas

6.1.4.1. Conceito

Uma sala limpa é um recinto onde a concentração de partículas no ar é contro-
lada. A sala foi planejada e construída com esse intuito, é utilizada e mantida de 
maneira que o número de partículas introduzidas e produzidas seja mínimo e o 
ar é tratado por um sistema HVAC.

Uma sala limpa pressupõe:

(a) Construção sanitária, com materiais que não liberam partículas e que 
podem ser limpos / desinfetados, e ausência de cantos vivos;

(b) Controle da contaminação do ar por partículas, com filtração e diferen-
ciais de pressão a fim de evitar a passagem de contaminação entre os locais;

(c) Controle da introdução de contaminação particular em antecâmara de 
passagem de material, vestiários, uso de vestimentas apropriadas;

(d) Procedimentos apropriados sobre comportamento do pessoal, limpeza e 
manutenção.

As partículas aerotransportadas podem possuir composição e  formas mais va-
riadas. Além disso, elas podem transportar micro-organismos. Elas são conhe-
cidas como partículas viáveis, porque desenvolvem colônias quando são coloca-
das em cultura.

6.1.4.2. Classificação

As salas limpas são classificadas segundo o número de partículas de tamanho 
igual ou superior a 0,5 μm e a 5 μm por volume de ar (m3 ou pé cúbico), levando 
em conta seu estado de ocupação ou situação.
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Figura 21. Situações ou estados de ocupação nos quais pode ser definida a 
classificação de uma sala limpa

Após construção (“As-built”): a 
instalação está completa, com 
todas as utilidades conectadas 
e em funcionamento, mas sem 
equipamento nem  matérias de 
produção e sem presença de 
operadores.

Em repouso/em 
descanso (“At-rest”): 
a instalação tem 
todo o equipamento 
instalado e 
operacional, mas não 
tem pessoal a operar .

Em elaboração/em 
operação (“In operation”/ 
“Operational”): a instalação 
funcionando de acordo com 
o modo de funcionamento 
definido e com o número 
especificado de pessoal.

6.1.4.2.1. Federal Standard 209

A primeira classificação das áreas de atmosfera controlada foi estabelecida pelo 
Federal Standard 209 (Estados Unidos, 1963). Até sua revogação em 2001, pos-
suiu diversas versões. A versão D foi tão bem-sucedida que ainda hoje é citada. 
As classes são denominadas segundo o número de partículas de tamanho igual 
ou superior a 0,5 μm por pé cúbico.

Figura 22. Classificação das zonas de atmosfera controlada: Fed. Std. 209 D 
(1988) – Obsoleta

Classe

Número máximo autorizado de partículas 
de tamanho igual ou superior (≥) à

0,5 μm / 
pé cúbico

0,5 μm / 
metro cúbico

5 μm / 
pé cúbico

5 μm / 
metro cúbico

1 1 35 não aplicável não aplicável

10 10 350 não aplicável não aplicável

100 100 3.500 não aplicável não aplicável

1.000 1.000 35.000 7 245

10.000 10.000 350.000 70 2.450

100.000 100.000 3.500.000 700 24.500

6.1.4.2.2. ISO 14644

A norma ISO 14644, que substituiu, nos Estados Unidos, o Federal Standard 
209,  propõe tanto um sistema de classificação quanto métodos de ensaio para 
determinar essa classificação. As diferentes classes são definidas por um núme-
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ro de classificação N. A concentração máxima admissível para cada partícula de 
tamanho definido (Cn), para uma dada classe ISO, é determinada pela seguinte 
equação:

Cn = 10N x (0,1 / D) 2,08

Onde, N é o número de classificação ISO e D o tamanho da partícula conside-
rada em μm.

Figura 23. Classificação de zonas com atmosfera controlada (Norma ISO 14644)

N
Concentração máxima admissível [partículas/m3 de ar] 

de partículas de tamanho igual ou superior a:

0,5 μm 5 μm

Classe ISO 5 3 520 29

Classe ISO 7 352 000 2 930

Classe ISO 8 3 520 000 29 300

Nota: São apenas indicadas as classes e os tamanhos de partícula habitualmente 
considerados no setor farmacêutico.

6.1.4.2.3. BPF

As BPFs (Brasil, OMS e Europa) estabelecem a classificação das zonas com at-
mosfera controlada em quatro graus ou categorias (A, B, C e D) e distinguem 
duas situações, em descanso e em operação.

Figura 24. Classificação das salas limpas segundo as BPF (Brasil, OMS e Europa)

GRAU

Em descanso Em operação

Número máximo permitido 
de partículas/m3

Número máximo permitido 
de partículas/m3

0,5-5,0 μm Acima de 
5,0 μm 0,5-5,0 μm Acima de 

5,0 μm

A 3 520 20 3 520 20

B 3 520 29 352 000 2 900

C 352 000 2 900 3 520 000 29 000

D 3 520 000 29 000 Não definido Não definido
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6.1.4.2.4. Equivalência entre os diferentes sistemas de classificação

Figura 25. Comparação entre os diferentes sistemas de classificação para 
áreas limpas, em repouso

BPF ISO 14644 Federal Standard 209 (obsoleto)

Grau A Classe ISO 4,8 Classe 100

Grau B Classe ISO 5 Classe 100

Grau C Classe ISO 7 Classe 10.000

Grau D Classe ISO 8 Classe 100.000

6.1.4.3. Projeto e construção

A limpeza de partículas do ar das salas limpas é a consequência de toda uma 
série de estratégias envolvendo diferentes aspectos: a concepção e a constru-
ção, o nível de filtração do ar, a taxa de renovação do ar, o tipo de regime de 
escoamento do ar, o estabelecimento de uma separação entre as atmosferas 
dos locais e, certamente, os processos que se desenvolvem no interior. Em ge-
ral, a fim de reduzir os custos, suas dimensões são minimizadas. Igualmente, 
a restrição da presença de pessoas no interior de uma sala limpa contribui para 
limitar a contaminação.

6.1.4.4. Escoamento do ar

Quando o ar impulsionado através de filtros terminais ou de difusores se des-
loca em todas as direções até ser captado pelas grades de exaustão, fala-se de 
regime turbulento. Então, a diminuição da concentração de partículas no ar é 
obtida por efeito de diluição. Assim, quanto mais se aumenta a renovação com 
ar filtrado, mais se diminui o teor em partículas. Não é possível definir com 
caráter geral o número de trocas de ar necessárias para atingir um nível deter-
minado de limpeza no ar de uma sala, pois elas dependem do seu tamanho, dos 
equipamentos nela existentes, do número de pessoas que nela trabalha, assim 
como do tipo de operações realizadas. Segundo as BPFs: O número de trocas 
totais do ar deve ser no mínimo de 20 trocas/hora em uma sala com padrão de 
fluxo de ar adequado e com filtros de alta eficiência de retenção de partículas 
apropriados (filtros HEPA) (ANVISA: RDC nº17). Claro que para maiores níveis 
de limpeza do ar é preciso aumentar a quantidade de trocas/hora.

A posição dos pontos de insuflamento e de exaustão do ar é chave para obter 
um bom arraste das partículas suspensas no ar de uma sala.

O ar em regime turbulento leva tempo para eliminar a contaminação criada 
por partículas e, cria o risco de deslocá-la para os produtos manipulados. Em 
consequência, ele não permite atingir os níveis de limpeza requeridos pela ma-
nipulação asséptica.

O ar também pode ser impulsionado em regime unidirecional, conhecido tradi-
cionalmente como laminar, caracterizado pelo movimento paralelo e regular, que 
permite uma eliminação rápida das partículas por deslocamento. Consequente-
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mente, ele permite atingir o nível de limpeza particular requerido pela manipu-
lação asséptica. Normalmente um fluxo laminar permite obter uma atmosfera 
controlada com uma concentração de partículas correspondente a um grau A 
(BPF Brasil / OMS / Europa) ou classe 5 (ISO 14644). A velocidade do ar de um 
fluxo laminar deve atingir certo valor a fim de efetuar uma varredura adequada 
da zona de trabalho.

Figura 26. Regimes de escoamento do ar

Fluxo “turbulento”: 
diluição

Fluxo “unidirecional”: 
deslocamento

6.1.4.5. Pressões diferenciais 

A fim de bloquear a passagem de contaminação entre salas contíguas são es-
tabelecidas pressões diferenciais entre elas. Os débitos de ar impulsionados e 
extraídos de uma sala podem ser regulados a fim de estabelecer uma pressão 
diferencial positiva ou negativa. O intuito é garantir que o fluxo de ar seja con-
servado conforme foi projetado. A prática aceita é a seguinte:

• O diferencial de pressão mínimo entre salas é normalmente estabelecido 
entre 10 e 15 Pascais.

• A pressão diferencial deve ser mantida dentro da faixa de pressão especifi-
cada ± 3 Pascais.

• Na estratégia de proteção, as salas devem possuir pressão positiva, a fim de 
evitar a penetração de contaminação. Assim, por exemplo, na produção de 
líquidos o lugar onde o produto é exposto ao ambiente tem a maior pressão 
positiva. Na produção de produtos sólidos as salas costumam ter pressão 
positiva, mas a pressão do corredor é ainda maior, a fim de evitar a conta-
minação cruzada provocada pela saída de pó.

• Na estratégia de contenção (proteção do entorno) as salas têm pressão dife-
rencial negativa, a fim de evitar a saída de produtos perigosos. Nos módulos 
de fluxo unidirecional instalados no interior das salas limpas para a manipu-
lação de substâncias sólidas (por exemplo, para amostragem, pesagem ou 
enchimento) convêm manter uma ligeira entrada de ar da sala com o intuito 
de evitar a saída de partículas de produto.

• A parada do sistema HVAC, voluntária ou acidental, implica na perda da prote-
ção ou contenção. Por isso, deve existir um sistema de alarme capaz de indicar 
ao pessoal que já não existe segurança de controle do ambiente. Os sistemas 
mais críticos, por exemplo, para produção asséptica, não devem parar, pois 
sua desconexão supõe um risco inaceitável de entrada de contaminação.
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• Os diferenciais de pressão apenas podem ser mantidos com as portas fecha-
das.

• As pressões diferenciais são monitoradas com sistemas automatizados e com 
a instalação de manômetros diferenciais.

A manutenção das variações de pressão a fim de obter separação entre as zo-
nas com classificações ambientais diferentes é garantida graças ao auxílio de 
antecâmaras para a passagem de pessoal ou do material. A classificação de sua 
atmosfera corresponde normalmente àquela do local contíguo com a mais alta 
classe de limpeza de partículas. As portas das antecâmaras não devem ser aber-
tas simultaneamente, por isso são dotadas de sistemas de bloqueio alternado.

6.1.4.6. Requerimentos de classificação para as salas limpas

As BPFs e a prática farmacêutica estabelecem exigências de limpeza ambiental 
em termos de partículas em função das operações, desde o grau A para prepa-
ração asséptica, com maior  risco de contaminação para o produto,  até o grau 
D para as operações menos críticas do ponto de vista da contaminação.

Essas exigências podem ser resumidas como segue:

6.1.4.6.1. Áreas de pesagem e amostragem

O intuito é evitar a contaminação cruzada e ambiental. Por isso,  os materiais 
são pesados sob fluxo unidirecional e com extração de ar embaixo. Ainda 
que o fluxo superior tende a perder sua direção, devido à causa da extração 
inferior, a qualidade do ar é muito boa. As BPFs não estabelecem nenhum 
requerimento específico de classificação, mas na prática é exigido pelo me-
nos grau C a fim de garantir que os produtos sólidos não estarão expostos 
durante a pesagem e amostragem a uma qualidade ambiental inferior à da 
produção, considerada como Grau D. Naturalmente, isso só é para produtos 
não estéreis, pois os estéreis deverão ser pesados em condições assépticas 
de grau A,  sob fluxo unidirecional.

6.1.4.6.2. Produtos não estéreis

As BPF não estabelecem requerimentos de classificação ambiental para a 
fabricação dos produtos não estéreis, todavia,  na prática, as áreas onde os 
produtos e materiais são expostos possuem classificação de grau D.

6.1.4.6.3. Produtos estéreis

Neste caso as BPF fornecem informação detalhada sobre a classificação das 
salas em função das operações a serem desenvolvidas nelas:

Grau A: zona de alto risco operacional, por exemplo, envase e conexões 
assépticas. Normalmente essas operações devem ser realizadas sob fluxo 
unidirecional. Os sistemas de fluxo unidirecional devem fornecer uma veloci-
dade de ar homogênea de 0.45 m/s ± 20% na posição de trabalho;

Grau B: em áreas circundantes às de grau A, para preparações e envase 
assépticos;

Grau C e D: áreas limpas onde são realizadas etapas menos críticas na fa-
bricação de produtos estéreis.
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Figura 27. Resumo das exigências de classificação ambiental para certas ope-
rações

Tipo de operação Grau exigido

Produtos 
esterilizados 
em seu 
recipiente final

Enchimento de produtos, se a operação 
apresenta riscos não habituais.

A
(B circundante)

Preparação de soluções, se a operação 
apresenta riscos não habituais. C

Enchimento de produtos. C

Preparação e enchimento de pomadas, 
cremes, suspensões e emulsões, antes 
da esterilização final

C

Preparação de soluções e acessórios para 
fins de enchimento. D

Instalação do material de modelagem/
enchimento/fechamento utilizado para a 
fabricação de produtos destinados a se-
rem esterilizados em seu recipiente final.

D

Produtos 
preparados 
assepticamente

Preparação e enchimento assépticos. A
(B circundante)

Preparação e enchimento de pomadas, 
cremes, suspensões e emulsões, se no 
decurso da preparação o produto for ex-
posto e se ele não for posteriormente fil-
trado.

A
(B circundante)

Transferência, antes da vedação de reci-
pientes parcialmente fechados, tais como 
aqueles que são utilizados para a liofili-
zação.

A
(B circundante)

Transferência, antes da vedação de reci-
pientes parcialmente fechados, tais como 
aqueles que são utilizados para a liofili-
zação, em tabuleiros de transferência 
selados.

A
(B circundante)

Preparação de soluções destinadas a se-
rem filtradas. C

Instalação de uma unidade de modela-
gem/enchimento/fechamento equipada 
de um fluxo de ar eficaz de categoria A.

C
(desde que vestimentas 
de proteção de grau A/B 

sejam utilizadas)

Manipulação de acessórios após limpeza. D

Ambiente circundante de um isolador 
para tratamento asséptico. D
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6.1.4.7. Temperatura e umidade relativa

Estes dois parâmetros devem ser controlados, monitorados e registrados.

6.1.4.8. Iluminação

As BPF indicam que  a iluminação deve ser apropriada, de modo a não afetar 
direta ou indiretamente a qualidade dos medicamentos durante os processos de 
fabricação. É evidente que uma má iluminação diminui a capacidade de visão 
dos operadores e supõe um risco para a qualidade dos produtos, portanto é 
preciso garantir que ela seja adequada.

Existem diferentes recomendações nacionais a respeito dos níveis mínimos ade-
quados de iluminação. Todavia, na prática das indústrias farmacêuticas eles 
costumam ser mais altos (por exemplo: nos corredores, vestiários, sanitários 
e salas onde se desenvolvem trabalhos mais simples: 300-500 Lux; salas nas 
quais se desenvolvem trabalhos complexos: 500-1000 Lux).

6.1.4.9. Qualificação 

A análise preliminar do risco permite orientar a qualificação ajudando a identifi-
car quais são os pontos que devem ser levados em conta.
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Figura 28. Salas limpas: Identificação dos perigos (exemplo simplificado)

# Perigo Causa Efeito

Contaminação 
externa

Penetração através do falso teto ou das 
divisórias

Entrada de 
contaminantes

Filtração inadequada do ar exterior Entrada de 
contaminantes

Perda da pressão positiva interior Entrada de 
contaminantes

Localização inadequada Entrada de 
contaminantes

Desenho inadequado de antecâmaras/ves-
tiários 

Entrada de 
contaminantes

--- ---

Contaminação 
cruzada

Desenho inadequado dos fluxos de trabalho Mistura de produtos

Pressões diferenciais inadequadas Mistura de produtos

Filtração inadequada do ar interior Excesso de 
partículas no ar

Posição inapropriada dos filtros e das grades Ar inadequadamente 
homogeneizado

Trocas de ar insuficientes Excesso de 
partículas no ar

--- ---

Contaminação 
ambiental

Escapamentos Saída ar interior ao 
médio ambiente

Exaustão de ar insuficientemente filtrada 
Eliminação insufi-
ciente das partículas 
de produto

--- ---

Erro/ 
confusão

Controle totalmente manual Desempenho inade-
quado do sistema

Sistema computadorizado não validado Desempenho inade-
quado do sistema

Sistema de controle sem senha nem rastre-
abilidade 

Desempenho inade-
quado do sistema

--- ---

Alteração do 
produto Temperatura / umidade relativa inadequada Degradação do pro-

duto
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6.1.4.9.1. Qualificação do Projeto (QP)

É preciso verificar a conformidade dos detalhes do projeto do sistema HVAC aos 
requerimentos do usuário, às BPF e às BPE/GEP (Boas Práticas de Engenharia / 
Good Engineering Practices).

Na prática, isso supõe verificar as características do sistema:

• Separação entre as áreas, como fluxos, subsistemas HVAC, antecâmaras, 
pressões diferenciais;

• Prevenção da inversão dos fluxos de ar por meio de alarmes e sistemas de 
interconexão.

• Posição das grades de impulsão e exaustão do ar.

• Classificações das salas limpas, incluindo classe e posição dos filtros HEPA, 
grau, temperatura/umidade.

6.1.4.9.2. Qualificação da Instalação (QI)

Costuma compreender os seguintes ensaios:

• Coleta e exame da documentação do fornecedor, com instruções de funcio-
namento e manutenção, planos de realização P&ID, lista dos instrumentos 
com destaque daqueles considerados críticos.

• Verificação que os equipamentos e componentes instalados (marca, modelo) 
correspondem aos projetados e se estão identificados com etiquetas TAG.

• Verificação da instalação de equipamentos, componentes dutos, filtros, ins-
trumentos etc. em relação aos planos de realização P&ID.

• Verificação de cada sala em relação ao registro de sala, onde são descritas as 
características da arquitetura de interior, assim como as utilidades previstas 
etc.

• Verificação da calibração dos instrumentos críticos em relação aos certifica-
dos de calibração.

6.1.4.9.3. Qualificação Operacional (QO)

Costuma compreender os seguintes pontos:

• Verificação dos POPs concernentes ao uso do sistema (utilização, limpeza, 
manutenção).

• Verificação da formação dos operadores.

• Medida das vazões de ar. A determinação das vazões de ar insuflados em 
uma sala permite conhecer o débito volumétrico do ar insuflado e, como 
consequência, o número de renovações do volume de ar por hora (trocas / 
hora). A medida em filtros e dutos é realizada com ajuda de um anemômetro 
e nas bocas de insuflação com um balômetro de cone integral.

• Teste de escapamento sobre a montagem dos filtros. Esse exame com ae-
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rossol de óleo (DOP, DEHS ou produtos similares) permite verificar ausência 
de escape de passagem diretamente do ar por fora da moldura do filtro ou 
através de buracos ou fissuras no meio filtrante ou entre o meio filtrante e a 
moldura. Os exames de controle de escapamento são feitos para filtros H12 
– H14. Os aparelhos utilizados são um gerador de aerossol e um fotômetro. 
O aerossol é introduzido ao montante dos filtros e a medida da diferença 
das concentrações de aerossol ao montante e a jusante de um filtro permite 
reconhecer sua integridade e a hermeticidade da montagem.

• Determinação da classificação de limpeza de partículas com contagem das 
partículas em suspensão no ar. A característica fundamental das salas lim-
pas, e que permite sua classificação, é a medida da concentração das partí-
culas (de tamanho igual ou superior a 0,5 μm e de tamanho igual ou superior 
a 5 μm.) em suspensão no ar. A sala limpa possui a classificação de limpeza 
do ar especificada se as médias de concentração de partículas nos pontos de 
coleta não ultrapassam os limites de concentrações estabelecidos. O apare-
lho utilizado é um contador de partículas por difusão da luz.

• Medida das pressões diferenciais do ar. A determinação da pressão diferen-
cial especificada entre um local e aqueles que o cercam permite verificar a 
capacidade do sistema para controlar o deslocamento da contaminação. O 
aparelho utilizado é um manômetro diferencial. A medida pode ser efetuada 
entre salas adjacentes (ΔP relativa) ou entre uma sala e o exterior (ΔP abso-
luta), representado pela zona técnica acima do teto falso.

• Visualização da direção de escoamento do ar (flow-pattern). A visualização 
do fluxo de ar permite verificar sua regularidade, direção e configuração. O 
aparelho utilizado é um rastreador, ou seja, uma pera geradora de fumaça. 
A emissão de partículas rastreadoras, sob a forma de vapores, torna visível 
o escoamento do ar, que pode ser registrado.

• Medida da temperatura. A determinação da temperatura permite verificar a 
capacidade do sistema HVAC de mantê-la em um intervalo definido. O apa-
relho utilizado é o termômetro.

• Medida da umidade. A determinação da umidade relativa permite verificar a 
capacidade do sistema HVAC em mantê-la embaixo de um limite definido. O 
aparelho utilizado é o higrômetro.

• Ensaio de recuperação.  Esse exame permite verificar a capacidade de uma 
sala limpa de retornar à classe de limpeza especificada, em lapso de tempo 
definido, após uma “sujidade” (uma breve exposição a uma fonte de ae-
rossol de partículas para teste). Esse exame só tem sentido nos casos de 
escoamento de ar em regime turbulento, a fim de verificar a capacidade de 
recuperação do nível de limpeza pela evacuação da contaminação por partí-
culas. Os aparelhos utilizados são um gerador de aerossol e um contador de 
partículas. A capacidade de recuperação é avaliada por determinação da taxa 
de evolução da concentração de partículas de 100 a 1 (tempo gasto para 
reduzir a concentração de partículas por um fator de 0,01).

• Exame dos escapamentos de confinamento. Esse exame permite verificar se 
há entrada de ar não filtrado em uma sala limpa, por passagem através de 
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junções, conexões ou portas (esquadrias). Os aparelhos utilizados são um 
gerador de aerossol e um contador de partículas.

• Medida da iluminação: A determinação e feita com ajuda de um luxímetro.

6.1.4.9.4. Qualificação do Desempenho (QD)

Os ensaios mais críticos do ponto de vista operacional e que podem ser influen-
ciados pelas operações devem ser realizados também em operação:

• Determinação da classificação de limpeza de partículas.

• Visualização da direção de escoamento do ar.

• Quando a umidade e a temperatura sejam críticas para os produtos elas de-
verão ser também medidas em operação.

6.1.4.10. Requalificação

As salas limpas devem ser requalificadas periodicamente a fim de verificar que 
sua conformidade é mantida. A norma ISO 14644 fornece recomendações sobre 
essa periodicidade.
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Figura 29. Ensaios de requalificação de uma sala limpa

1º - Teste de manutenção da conformidade (segundo ISO 14644)
(Contagem de partículas para demonstrar a conformidade à classe ISO especificada)

Teste Periodicidade (intervalo máximo 
de tempo entre os testes) (a)

Contagem de 
partículas

Para as classes ISO 1 a 5 6 meses (b)

Para as classes ISO 6 a 9 12 meses (c)

2º - Testes complementares (segundo ISO 14644)

Teste Periodicidade (intervalo máximo 
de tempo entre os testes) (a)

Velocidade/débito 
volumétrico do ar Para todas as classes ISO 1 a 9 12 meses (c)

Pressão diferencial

3º - Testes complementares facultativos (segundo ISO 14644)

Teste Periodicidade (intervalo máximo 
de tempo entre os testes) (a)

Escapamento dos 
filtros instalados

Para todas as classes ISO 1 a 9 24 meses (d)

Visualização do 
fluxo de ar

Recuperação

Escapamento do 
confinamento

Notas:
(a) Desde que a instalação possua dispositivos para vigilância contínua (renovação contínua das 
medidas) ou frequente (renovação das medidas em intervalos especificados, inferiores ou iguais 
a 60 minutos) da concentração de partículas em suspensão no ar e da pressão diferencial do ar, 
o intervalo pode ser prolongado, sob condição que os resultados permaneçam no interior dos 
limites estabelecidos.
(b) 6 meses = intervalo médio inferior ou igual a 183 dias consecutivos de exploração (nenhum 
intervalo ultrapassando 190 dias).
(c) 12 meses = intervalo médio inferior ou igual a 366 dias consecutivos de exploração (nenhum 
intervalo ultrapassando 400 dias).
(d) 24 meses = intervalo médio inferior ou igual a 731 dias consecutivos de exploração (nenhum 
intervalo ultrapassando 800 dias).
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Além da requalificação periódica, os seguintes acontecimentos devem levar 
também à requalificação:

• Após uma ação de reposição em conformidade (consequência de uma não 
conformidade);

• Após uma mudança das especificações;

• Após uma interrupção significativa da ventilação normal, capaz de afetar o 
funcionamento do sistema;

• Após uma operação de conservação capaz de ter um efeito funcional (por 
exemplo, a substituição dos filtros terminais).

Desde que todos os ensaios possibilitem resultados que correspondam às espe-
cificações, considera-se que a sala limpa satisfaz às especificações de planeja-
mento, que significa demonstração da manutenção da conformidade ou condi-
tion of continued compliance.

6.1.5. Capelas e módulos de fluxo unidirecional 

Além de salas limpas com fluxo de ar unidirecional (instalado na sua totalidade 
ou em parte dela) existem também capelas e módulos preparados para atingir 
no seu interior um ambiente de grau A (BPF) ou classe 5 (ISO). Nos dois casos 
o princípio do funcionamento é o mesmo. Também os ensaios e a maneira de 
realizá-los são similares e foram descritos acima.

6.1.5.1. Qualificação

As capelas e módulos de fluxo unidirecional são qualificados como equipamen-
tos. Todavia, sua qualificação operacional (QO) compreende, geralmente, os 
seguintes testes:

• Ensaio de escapamento sobre a montagem dos filtros HEPA;

• Medida da velocidade de escoamento do ar;

• Medida da uniformidade do fluxo de ar unidirecional;

• Contagem das partículas em suspensão no ar;

• Visualização do escoamento do ar.

Nos módulos utilizados para a manipulação de substâncias sólidas deveria ser 
considerada a necessidade de verificar que não existe saída de pó.

6.1.5.2. Requalificação

As capelas e módulos de fluxo unidirecional são também requalificados perio-
dicamente, a fim de confirmar seu correto funcionamento. Habitualmente as 
requalificações são feitas anualmente.

A requalificação é também necessária depois da troca dos filtros ou quando eles 
tiverem sido manchados por líquido durante manipulações.
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As capelas, a diferença dos módulos, não são móveis, por isso normalmente 
deverão ser requalificadas após deslocamento, como na instalação em um novo 
local.

6.2. Extração de pó

O sistema de extração ou captação extrai especificamente o pó liberado durante 
as operações farmacêuticas, complementando a ação do sistema HVAC com a 
eliminação localizada de quantidades importantes de partículas por meio de 
uma corrente de ar de aspiração. A extração de pó pode ser feita em um número 
muito limitado de pontos ou transformar-se em uma verdadeira rede. Seja qual 
for o caso, os pontos de extração estão ligados por meio de condutos ao exaus-
tor que gera a corrente de aspiração. A fim de proteger o meio ambiente da con-
taminação, é preciso eliminar a poeira captada do ar que vai ser extraído. Isso é 
feito com a ajuda de sistemas de filtragem e de coleta e/ou separação de poeira.

O projeto dos sistemas de extração de pó deve permitir uma boa exaustão dos 
pós sem que o sistema HVAC, e muito particularmente os fluxos de ar, sejam 
afetados.

É preciso evitar que existam diferenças de pressão entre salas adjacentes uni-
das por um mesmo duto de extração de pó.

6.2.1. Qualificação

Uma análise dos perigos permite orientar a qualificação.
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Figura 30. Extração de poeira: Identificação dos perigos (exemplo simplificado)

# Perigo Causa Efeito

Contaminação 
externa

Sistema 
inadequadamente 

desenhado

Comunicação direta das 
salas com o exterior 

ao parar o sistema de 
extração

--- ---

Contaminação 
cruzada

Sistema 
inadequadamente 

desenhado

Alteração das pressões 
diferenciais das salas ao 
conectar o sistema de 

extração

Sistema 
inadequadamente 

desenhado
Extração insuficiente

--- ---

Contaminação 
ambiental

Eliminação inadequada da 
poeira captada antes da 

exaustão do ar

Liberação de 
contaminantes

--- ---

Erro/confusão N. a. N. a.

Alteração do 
produto N. a. N. a.

6.2.1.1. Qualificação do Projeto (QP)

É preciso verificar a conformidade do projeto dos detalhes do sistema de extra-
ção de pó com os requerimentos do usuário, as BPF e as BPE/GEP (Boas Práticas 
de Engenharia / Good Engineering Practices).

Na prática, isso supõe levar em conta as características do sistema:

• Situação e conformação dos pontos de extração;

• Verificação dos cálculos dos débitos de ar;

• Verificação da filtragem do ar.
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6.2.1.2. Qualificação da Instalação (QI)

Costuma compreender os seguintes ensaios:

• Coleta e exame da documentação do fornecedor contendo instruções de fun-
cionamento e manutenção, planos de realização P&ID;

• Verificação de que os equipamentos e componentes instalados (marca, mo-
delo) correspondem aos projetados e estão identificados com seu TAG;

• Verificação da instalação de equipamentos, componentes, dutos, filtros, ins-
trumentos etc. em relação aos planos de realização P&ID;

• Verificação de cada sala em relação aos pontos de captação.

6.2.1.3. Qualificação Operacional (QO)

Ela costuma compreender estes ensaios:

• Verificação dos POPs concernentes ao uso do sistema (utilização, limpeza, 
manutenção);

• Verificação da formação dos operadores;

• Medida dos débitos de ar. A velocidade de extração requerida dependerá da 
densidade do pó, isto é,  maior densidade, maior velocidade;

• Medida das pressões diferenciais nas salas com o sistema de extração ligado 
e parado;

• Controle da eficácia da filtração do ar exaurido.

6.2.1.4. Qualificação do Desempenho (QD)

• Verificação da efetividade do sistema de extração para o produto ou produtos 
mais críticos, ou seja, aqueles com maior densidade.

• Verificação da qualidade do ar expulso ao exterior, que não deve conter 
quantidades significativas de pó.

6.2.2. Requalificação

Os ensaios operacionais costumam ser repetidos periodicamente, habitualmen-
te com periodicidade anual e são realizados ao mesmo tempo em que os ensaios 
das salas limpas.

Um componente da requalificação é a verificação que não há acumulação de 
pó nos dutos e que o ar expulso para o exterior não contém uma quantidade 
significativa de pó.

6.3. Água

A água é uma substância essencial em uma indústria farmacêutica. Ela é usada 
como matéria-prima, para limpeza das instalações e evidentemente, também 
com fins sanitários. Segundo seu nível de impurezas e de contaminação mi-
crobiana são distinguidos até quatro níveis de qualidade: água potável, água 
purificada, água altamente purificada e água para injetáveis.
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A água potável, procedente de captação natural ou de rede pública, é normal-
mente armazenada em um reservatório tampão e distribuída por uma rede até 
as torneiras.

Os outros tipos de água, conhecidos globalmente como águas para uso farma-
cêutico, são normalmente preparados no local a partir da água potável, armaze-
nados e distribuídos por meio de sistemas especializados. Os sistemas de obten-
ção, armazenamento e distribuição de água para uso farmacêutico compõem-se 
de duas partes ou subsistemas: obtenção e estocagem e distribuição. Primeiro 
a água potável é tratada para liberá-la de impurezas, atingindo o nível especifi-
cado para o tipo de água desejado, a seguir é armazenada em um reservatório 
e distribuída até os pontos de uso.

6.3.1. Obtenção das águas para uso farmacêutico

A água natural pode conter impurezas muito variáveis. Todavia, de maneira 
geral é possível dizer que a purificação consiste na eliminação de partículas 
orgânicas e inorgânicas em suspensão, de íons inorgânicos como Ca e Mg (a 
dureza) ou Fe, Al e Si, de moléculas orgânicas da decomposição de vegetais 
e poluentes e de micro-organismos e seus restos (endotoxinas). Além disso é 
preciso eliminar o desinfetante acrescentado (frequentemente cloro) às águas 
potáveis públicas.

Os tratamentos mais utilizados na atualidade são os seguintes:

6.3.1.1. Clarificação

A clarificação é a redução da turbidez da água por adição de agentes de flocula-
ção/coagulação, por exemplo, compostos de alumínio ou ferro,  que provocam a 
sedimentação das partículas em suspensão e de algumas substâncias dissolvi-
das. Habitualmente a clarificação é empregada só para as águas naturais.

6.3.1.2. Filtração

A filtração tem por objetivo a retirada das partículas sólidas dispersas na água, 
fazendo-a passar através de material poroso. A simples filtração frontal, que é 
a passagem da água através do material filtrante,  provoca facilmente sua obs-
trução. Para evitar isso foi desenvolvida também a filtração em profundidade e 
a filtração tangencial.

A primeira é realizada por passagem da água por leitos filtrantes, como sílex, 
antracita,  nos quais as partículas sólidas de 10 a 40 μm são retidas mecani-
camente. A segunda consiste na divisão do fluxo da água em dois, a parte que 
passou o filtro e a parte rejeitada que espalha materiais depositados na super-
fície do filtro.
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Figura 32. Filtração

Técnica Ordem aproximativa de eliminação Tipo de filtração

Filtração em 
profundidade Acima de 10 μm (partículas) Em profundidade

Filtração 
convencional Acima de 10 μm (partículas)

Frontal
Microfiltração De 0,1 a 10 μm (pequenas partículas, 

protozoários e bactérias)

Ultrafiltração De 0,002 a 0,5 μm (vírus, endotoxinas, 
moléculas orgânicas)

TangencialNanofiltração Menos de 0,001 μm (cátions e ânions)

Osmose reversa Menos de 0,001 μm (cátions e ânions)

Além do problema da obstrução, os filtros supõem um risco porque podem sus-
tentar o crescimento de biofilmes.

6.3.1.3. Eliminação do cloro

O cloro é eliminado tanto porque uma água farmacêutica não deve contê-lo 
como porque danifica alguns materiais dos sistemas de tratamento. Dois são os 
sistemas para fazê-lo: adsorção no carvão ativado ou destruição química.

Ao passar a água por um leito filtrante de carvão ativado (carvão tratado para 
obter uma muito alta superfície específica) as moléculas de cloro, assim como 
outras moléculas orgânicas, são retidas nos seus pequenos poros.

O cloro pode ser reduzido quimicamente a íon cloreto que, a sua volta, poderá 
ser eliminado depois por troca iônica.

SO3
-2  +  Cl2  +  H2O  -->  2 Cl- + 2 H+  +  SO4

-2

6.3.1.4. Troca iônica (deionização)

A troca iônica é uma reação química, estequiométrica e reversível, pela qual um 
íon da água é trocado por um íon de carga similar ligado a uma sustância sólida 
(a “resina”), insolúvel na água. Há dois tipos principais de resinas. As catiônicas 
possuem íons móbiles carregados positivamente e por tanto trocam cátions. 
As aniônicas têm íons móveis carregados negativamente e trocam ânions por 
ânions. Essas resinas são preparadas em colunas pressurizadas ou cartuchos, 
bem como resinas de um só tipo ou resinas dos dois tipos.

O abrandamento da água é feito permutando os cátions responsáveis pela dure-
za (Ca e Mg) por íons sódio da resina: Ca2+ / Mg2+ + 2 RNa --> RCa / RMg + 2 Na+.
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A desmineralização da água implica duas reações de troca iônica. Primeiro em 
uma resina catiônica, os cátions cálcio, magnésio, sódio são trocados por íons 
hidrogênio da resina.

Por exemplo: NaCl + RH  --> HCl + RNa.

A resina catiônica é regenerada com uma solução de ácido. Depois, em uma 
resina aniônica, os ânions cloreto, sulfato, carbonato, bicarbonato, sílica, nitrato  
são permutados por íons hidroxila da resina.

Por exemplo: HCl + ROH  -->  H20 + RCl.

A resina aniônica é regenerada com uma solução de soda cáustica.

A troca iônica permite conseguir apenas água deionizada, pois a eliminação das 
substâncias orgânicas é muito limitada. Para obter água purificada é preciso 
acrescentar outros tratamentos.

Depois da etapa de troca iônica há normalmente uma filtração para eliminar 
eventuais partículas de resina que possam ser liberadas.

6.3.1.5. Degasseificação

O íon carbonato pode ser eliminado da água acidificando (pH ≈ 5) para que ele 
se transforme em CO2, que é liberado na atmosfera. O ânion do ácido acrescen-
tado (por exemplo, sulfúrico) é eliminado por osmose reversa.

6.3.1.6. Osmose reversa

A osmose reversa ou inversa é uma tecnologia de purificação por filtração atra-
vés de membranas semipermeáveis contra gradiente de concentração por apli-
cação de pressão com ajuda de uma bomba.

Figura 33. Representação esquemática da osmose reversa

Membrana semipermeável

π (pressão 
osmótica)

Solução 
diluída

Água Rejeito

Permeado
Fluxo de água

Solução 
concentrada

P (pressão 
mecânica)

P > π

Atualmente são usadas membranas compostas de duas camadas, superficial, 
por exemplo poliamida aromática, alquil-aril-poliurea/poliamida, e de suporte, 
como polisulfona. Elas são enroladas em espiral ou como fibras ocas e montadas 
em carcaças de pressão.
Moléculas de tamanho menor do que a água podem atravessar as membranas 
empregadas na osmose reversa. Por isso, e pelo risco de crescimento de biofil-
mes e a dificuldade de seu controle, típico das membranas filtrantes, a osmose 
reversa não é geralmente considerada como capaz de oferecer o mesmo nível 
de confiança que a destilação para a obtenção de água para injetáveis.
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6.3.1.7. Eletrodiálise (ED)

A água é liberada dos íons por ação combinada de um campo elétrico e de mem-
branas seletivas. Os cátions são atraídos pelo ânodo e os ânions pelo cátodo, 
mas as membranas catiônicas e aniônicas colocadas entre os eletrodos permi-
tem a purificação da água.

A fim de evitar deposições acima das membranas, o campo elétrico é invertido 
de maneira alternativa. Então essa tecnologia é conhecida como eletrodiálise de 
inversão (electrodialysis reversal - EDR). A inversão do campo elétrico elimi-
na a necessidade de utilizar produtos para eliminar os sedimentos depositados 
sobre as membranas, o que é uma vantagem sobre a osmose inversa.

Membrana 
catiônica

Membrana 
aniônica

- - -+ + +

Água

Permeado

Rejeito

Á
n

od
o 

(+
)

C
át

od
o 

(+
)

Figura 34. Representação esquemática da eletrodiálise

6.3.1.8. Eletrodeionização (EDI)

Esta tecnologia, conhecida também como eletrodeionização continua (con-
tinuous electrodeionization - CEDI), é uma combinação de troca iônica e 
eletrodiálise. Dentro das células de EDI os íons são capturados pelas resinas, 
que são regeneradas permanentemente por íons hidrogênio e hidroxila da água 
(separados pela ação da corrente elétrica). Os íons são finalmente extraídos 
através das membranas pela ação do campo elétrico.
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Figura 35. Representação esquemática de uma célula de eletrodeionização

Membrana 
permeável 
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Água
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6.3.1.9. Destilação

A água é vaporizada e a seguir, novamente condensada. A destilação é a tecno-
logia que possui as capacidades de purificação mais amplas, pois pode eliminar 
a maioria de sólidos inorgânicos, os compostos orgânicos com ponto de ebulição 
superior ao da água (100 ºC), assim como bactérias e pirógenos. A destilação 
é o único procedimento aceito na Europa para a obtenção de água para inje-
táveis. Neste tipo de água o conteúdo em endotoxinas é um fator crítico. Por 
isso os destiladores devem ser bem projetados para evitar o arrastamento com 
o vapor de pequenas gotas de água contendo endotoxinas. Um destilador deve 
ser capaz de reduzir pelo menos de 3 unidades logarítmicas, o conteúdo em 
endotoxinas da água.

Na indústria são empregados os destiladores multi-efeito e de termocompres-
são, de maior eficácia térmica, que podem ser utilizados também para a geração 
de vapor.

Combinação de tratamentos para a obtenção das águas para uso far-
macêutico

As águas farmacêuticas são obtidas misturando os tratamentos acima mencio-
nados. Em uma primeira etapa a água natural é deionizada para depois serem 
eliminadas as outras impurezas.

Na obtenção de água purificada a troca iônica é a técnica de eleição para a pri-
meira etapa, mas posteriormente ela precisa ser complementada com outras 
técnicas, como osmose reversa, ultrafiltração ou eletrodeionização.

Para obtenção de água para injetáveis, que implica ainda um maior nível de 
purificação, utiliza-se o processo de destilação ou outro método de tecnologia 
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igual ou superior a essa. Antes da destilação a água deve possuir um nível acei-
tável de pureza, por isso, frequentemente, a água para injetáveis é obtida por 
destilação da água purificada.

6.3.2. Armazenamento e distribuição das águas para uso farmacêutico

A água produzida deve estar disponível nos pontos de uso. Com esse intuito os 
sistemas dispõem normalmente de um reservatório e de um anel de distribuição 
fechado, pelo qual a água recircula sem parar (sistemas unidirecionais, sem 
recirculação, são excepcionais e não recomendáveis).

Não devem ser usados filtros barreira nos anéis de distribuição, nem nos pontos 
de uso, pois ao poder sustentar o crescimento de biofilmes supõem um risco de 
contaminação microbiológica.

Se existir um filtro barreira, imediatamente antes do reservatório de armaze-
namento da água purificada, esse deverá ser monitorado periodicamente para 
confirmar que a água não chega contaminada até ele. Com esse intuito, antes 
do filtro deverá existir um ponto de amostragem incluído no plano de amostra-
gem periódico.

A capacidade do tanque de armazenamento deve ser adequadamente dimensio-
nada, ainda que para proporcionar uma reserva suficiente, ou para evitar que o 
subsistema de produção da água farmacêutica deva ser ligado e desligado com 
frequência excessiva (efeito “buffer”).

Para evitar contaminações, a água entrará no reservatório através de uma ca-
beça de aspersão, enquanto que a saída e entrada de ar será realizada através 
de um filtro de aeração hidrófobo, cuja integridade deverá ser testada periodi-
camente.

6.3.3. Manutenção da qualidade da água nos sistemas de água para uso 
farmacêutico

A água para uso farmacêutico pode ser contaminada durante seu armazena-
mento e distribuição, tanto por contaminação microbiológica e geração de bio-
filmes como por contaminação por sustâncias externas, por exemplo reativos 
de tratamento e fluidos de serviço, vazamento e corrosão dos materiais de 
construção.
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6.3.3.1. Controle da contaminação físico-química da água

Figura 36. Resumo das causas de contaminação físico-química em um 
sistema de água para uso farmacêutico

Causa Controle

Mistura com fluidos de 
serviço

Separação dupla entre fluido de serviço e água 
para uso farmacêutico

Materiais de construção 
em contato com a água.

Emprego de materiais de construção compatíveis 
(com a temperatura do sistema e com os 
reativos usados), sem vazamento e resistentes à 
corrosão:
- aço inoxidável 316L[1] polido, pois o polimento 
mecânico ou elétrico melhora a resistência à 
corrosão;
- PVDF (fluoreto de polivinilideno), polipropileno, 
perfluoroalcoxi [2];
- Vidro neutro ou quartzo.

- Uniões sanitárias entre os elementos de 
construção do sistema ou soldagem.

Notas:
[1] O aço 304 é apenas aceitável para a construção das partes do sistema sem contato 
com a água.
[2] O PVC (cloreto de polivinila) apenas pode ser usado em elementos do subsistema 
de geração da água farmacêutica, quando a água ainda não atingiu um nível alto de 
qualidade.
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6.3.3.2. Controle da contaminação microbiológica

Figura 37. Resumo das causas de contaminação microbiológica em um 
sistema de água para uso farmacêutico

Causa Controle

Acesso da contaminação 
ao sistema

Manutenção da integridade das membranas 
(ausência de perfurações).

Manutenção do anel de distribuição à pressão 
positiva. 

Estancamento da água 
(em membranas filtrantes, 
canos, bombas etc.).

As membranas e leitos filtrantes devem 
ser utilizados conhecendo este perigo e 
Consequentemente devem ser submetidos a 
medidas apropriadas (inversões do fluxo de 
água, sanitizações, troca, monitoramento).

A água deve manter uma circulação constante 
(monitoramento do fluxo).

A água na alça de distribuição deve manter um 
fluxo turbulento.

Quando a alça de distribuição possui um grupo 
de impulsão formado por duas bombas é preciso 
uma alternância que evite estancamentos 
prolongados.

Evitar pontos  mortos no sistema.

Sistema drenável.

Existência de recantos Desenho adequado do sistema.

Bom ajuste de flanges e juntas de vedação.

Existência de 
irregularidades

Superfícies lisas  com rugosidade média não 
maior que 0,8 μm (Ra), preferentemente 
eletropolidas.

União entre os elementos de construção do 
sistema por soldagem autógena controlada ou 
por meio de uniões sanitárias.

Existência de condições 
adequadas para a 
multiplicação dos micro-
organismos

Aquecimento (65-80ºC). UV, ozônio, sanitização 
periódica.

Limitação de tempo de resfriamento da água nos 
sistemas quentes para suprimento dos pontos de 
uso.
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As águas para uso farmacêutico estão, evidentemente, privadas de cloro e ou-
tras substâncias protetoras, possuindo portanto, um alto risco de crescimento 
microbiano. A fim de protegê-la sem afetar sua pureza podem utilizar-se diver-
sas estratégias:

Radiação UV: A radiação de 254 mm de comprimento de onda (254 nm) com 
uma dose <90 mJ/cm2 controla o crescimento bacteriano sem efeito contami-
nante. Infelizmente sua capacidade de penetração é muito limitada e não possui 
efeito residual.

Ozonização: O ozônio é um potente oxidante que controla o crescimento bac-
teriano e reduz a concentração de compostos orgânicos Não tem nenhum efeito 
contaminante, pois se decompõe em oxigênio e água, mas tem baixa ação re-
sidual. O ozônio é perigoso para as pessoas, portanto, antes de utilizar a água, 
ele deve ser destruído por radiação UV.

Aquecimento: A água mantida entre 65 e 80 ºC está protegida da contamina-
ção microbiológica.

Resfriamento: A água mantida sob 10 ºC não favorece o desenvolvimento dos 
micróbios.

Enquanto que os sistemas com aquecimento se sanitizam por si  mesmos (sis-
temas “autosanitizantes”) e por isso são preferíveis, os sistemas à temperatura 
ambiente ou fria precisam de sanitização periódica, ainda que com ajuda de 
agentes químicos, e depois é necessário ter a segurança que o agente foi eli-
minado, ou por aquecimento, que é o sistema preferencial. Esse aquecimento 
pode ser feito mantendo o sistema a mais de 70 ºC por um tempo adequado ou 
usando água superaquecida ou vapor puro.

Em sistemas quentes, o reservatório será encamisado e na alça de distribuição 
existirão sensores de temperatura nos pontos críticos com o intuito de verificar 
que existe distribuição térmica homogênea.

6.3.4. Qualificação

Os sistemas de água para uso farmacêutico possuem tal complexidade e varie-
dade de desenhos que devem ser objeto de estudo detalhado para sua qualifi-
cação. A análise dos perigos é uma ferramenta  auxiliar essencial nessa tarefa.
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Figura 38. Água para uso farmacêutico: Identificação dos perigos (exemplo 
simplificado)

# Perigo Causa Efeito

Contaminação 
externa

A água não é mantida à 
pressão positiva Entrada de contaminantes

Localização inadequada Entrada de contaminantes

Decomposição do material 
de construção Contaminação da água

Vazamento de fluidos de 
serviço Contaminação da água

--- ---

Contaminação 
cruzada N. a. N. a.

Contaminação 
ambiental

Escapamento dos reativos 
de tratamento da água

Saída de materiais ao 
médio ambiente

--- ---

Erro/confusão

Controle totalmente manual Perda da qualidade da água

Sistema computadorizado 
não validado Perda da qualidade da água

Sistema de controle sem 
senha nem rastreabilidade Perda da qualidade da água

--- ---

Alteração do 
produto

Estancamento da água em 
filtros/leitos filtrantes Biofilmes

Filtros de aeração molhados Biofilmes

Estancamento da água em 
recantos/braços mortos Biofilmes

Escoamento da água não 
turbulento Biofilmes

Água mantida em condições 
de multiplicação de 
micróbios

Biofilmes

--- ---
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6.3.4.1 Qualificação do Projeto (QP)

É preciso verificar a conformidade do projeto, dos detalhes do sistema de água 
para uso farmacêutico em relação aos requerimentos do usuário, às BPF e às 
BPE.

Na prática, isso supõe levar em conta as características do sistema projetado:

• Geração da água - componentes, débito, sistema de controle etc.;

• Reservatório - material de construção, filtros, controle do nível, aspersor 
etc.;

• Distribuição - bombas, material de construção, concepção, sistema de con-
trole etc.;

• Pontos de uso - material de construção, concepção;

• Estratégia para a manutenção da qualidade da água.

6.3.4.2. Qualificação da Instalação (QI)

Ela costuma compreender os seguintes ensaios:

• Coleta e exame da documentação do fornecedor (instruções de funciona-
mento e manutenção, planos de realização P&ID, lista dos instrumentos com 
destaque àqueles considerados críticos).

• Verificação de que os equipamentos e componentes instalados (marca, mo-
delo) correspondem aos projetados e estão identificados com seu tag.

• Verificação da instalação de equipamentos, componentes dutos, filtros, ins-
trumentos etc. em relação aos planos de realização P&ID.

• Verificação da calibração dos instrumentos críticos em relação aos certifica-
dos de calibração.

• Verificação dos materiais de construção em relação aos certificados dos for-
necedores.

• Verificação da documentação de soldagem, passivação e limpeza, segundo o 
que é apropriado.

• Verificação da inclinação das canalizações.

6.3.4.3. Qualificação Operacional (QO)

É preciso estabelecer um calendário intensivo de amostragem para toda a du-
ração desta etapa, a fim de obter uma imagem detalhada dos desempenhos do 
sistema e para detectar possíveis alterações resultantes dos ensaios de quali-
ficação em estresse. Embora a duração dessa etapa dependa da complexidade 
do sistema e do emprego da água, como por exemplo, no caso de produção de 
APPI, a garantia da qualidade do sistema torna-se muito mais crítica, a duração 
mínima aceita normalmente para esse estágio da qualificação é de duas sema-
nas.
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Durante a qualificação operacional são realizados dois tipos de ensaios

1º Ensaios de funcionamento em condições normais:

• Verificação dos POPs concernentes ao uso do sistema - utilização, limpeza, 
manutenção;

• Verificação da formação dos operadores;

• Verificação de acionamentos, como funcionamento e parada dos equipamen-
tos; incluída a verificação da alternância das bombas de impulsão, se aplicá-
vel;

• Verificação dos parâmetros de operação, como temperatura, pressão etc.;

• Verificação do procedimento de sanitização.

2º Ensaios do funcionamento em condições representativas do pior caso (worst 
case)

• Verificação das mensagens de pane e alarme;

• Verificação do consumo máximo. O sistema pode fornecer o débito projetado 
– ensaio de abertura simultânea dos pontos de utilização;

• Verificação do comportamento do sistema em caso de falhas (pane de bom-
bas, ausência de corrente elétrica ou de água da rede);

• Verificação do comportamento do sistema durante um período sem consumo 
(simulação de um período de férias);

• Verificação do comportamento do sistema durante um período com forte 
consumo de água , ou seja, funcionamento do sistema com volume mínimo 
de água.

6.3.4.4. Qualificação do Desempenho (QD)

Neste estágio são distinguidas duas fases. Primeiro, durante duas semanas, 
segue-se a mesma amostragem intensiva da QO e os POPs do sistema são re-
visados com o intuito de se obter a segurança de que eles sejam apropriados. A 
seguir, é estabelecido um calendário de amostragem menos intensivo e comple-
mentar daquele utilizado até este momento. De fato, o calendário de amostra-
gem e monitoramento dessa fase de qualificação configura o que será utilizado 
durante o funcionamento rotineiro do sistema.

• Verificação dos parâmetros de operação, como temperatura e pressão;

• Verificação dos possíveis desvios;

• Revisão dos POPs concernentes ao uso do sistema, como utilização, limpeza, 
manutenção.

Na tabela seguinte expõem-se as relações entre estágios de qualificação e fases 
da amostragem.
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Figura 39. Água para uso farmacêutico: Identificação dos perigos (exemplo 
simplificado)

Estágio da 
qualificação Fases da amostragem

QP N. a. N. a.

QI N. a. N. a.

QO Fase 1 Intensivo durante pelo menos duas semanas

QD
Fase 2 Intensivo durante pelo menos duas semanas

Fase 3 Reduzido durante um ano

Ao completar com sucesso o estágio de QO, a água já pode ser utilizada na 
produção.

6.3.5. Revisão dos sistemas de água para uso farmacêutico

Em intervalos regulares adequados, por exemplo, anualmente,  é preciso forne-
cer subsídios e evidências técnicas de que o sistema de água para uso farma-
cêutico produz água de qualidade. Na prática, isso quer dizer que as pessoas 
com os conhecimentos técnicos apropriados (por exemplo: engenharia e ma-
nutenção, produção, garantia de qualidade, controle de qualidade) avaliarão 
os dados relativos ao sistema e aprovarão um relatório. O intuito é revisar o 
conjunto de informações disponíveis a fim de determinar se existem tendências 
ou problemas não detectados e, em caso de existência, aplicar as medidas ne-
cessárias, como ações corretivas e requalificação.

Deve existir um POP descrevendo o procedimento de revisão dos sistemas de 
água para uso farmacêutico.
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Figura 40. Tópicos que compreende a revisão de um sistema de água para uso 
farmacêutico

 Mudanças realizadas desde a última revisão;
 Desempenho do sistema;
 Confiabilidade;
 Tendências de qualidade;
 Falhas;
 Investigações;
 Resultados fora de especificação (OOS) obtidos durante o monitoramento;
 Alterações na instalação;
 Atualização da documentação da instalação;
 Livros de registros;
 Situação dos POPs.

6.4. Vapor

6.4.1. Os sistemas de vapor

A água no estado gasoso é frequentemente empregada nos laboratórios farma-
cêuticos porque possui um elevado calor latente de condensação e apenas há 
liberação de água.

O vapor não pode ser armazenado e consequentemente os sistemas de vapor 
somente constam de geração e de distribuição. O vapor produzido em um gera-
dor de vapor  atinge até os pontos de uso por meio de uma canalização.

Quando o vapor pode ter contato com os produtos, suas características são críti-
cas. Assim, por exemplo, na esterilização é preciso utilizar vapor puro, saturado 
e livre de gases não condensáveis:

• A pureza é a ausência de outras substâncias diferentes da água. Normal-
mente, isso não é um problema, mas se a água utilizada não possui a pureza 
adequada, as substâncias voláteis poderiam passar ao vapor.

• A qualidade é expressa normalmente como % de saturação. O vapor ideal 
deveria possuir uma saturação de 100%  (isto é estar livre de água liquida), 
pois apenas o vapor saturado possui o máximo de calor latente. A água lí-
quida não vai ceder o calor latente de condensação. Igualmente, o vapor su-
peraquecido é muito menos eficaz para a esterilização que o vapor saturado, 
pois a energia térmica liberada pelo vapor superaquecido (calor específico) é 
menor que a liberada pela condensação (calor latente).

Nota: A temperatura de saturação depende da pressão. Em pressão atmosféri-
ca a temperatura de saturação é de 100 ºC. Aumentando a pressão é possível 
aumentar o fornecimento de calor sem que haja mudança de fase, porque a 
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temperatura de saturação também aumenta. A curva de saturação de vapor nos 
mostra  a relação existente entre temperatura e pressão.

Figura 41. Curva de saturação do vapor

Vapor superaquecido

Água líquida

T ºC

100 ºC

0 bar r Pressão bar

“Curva de saturação do 
vapor” (coexistência de 
água líquida e vapor em 
temperatura de saturação)

• Se o vapor é acompanhado de outros gases, como ar, mesmo se a tempe-
ratura do conjunto é de 100 ºC, ao esfriar, apenas o vapor vai condensar e 
ceder o calor latente de condensação. O ar não vai condensar e  o calor que 
ele vai ceder será depreciável. Portanto, um vapor com acompanhamento de 
gases não condensáveis possui uma eficiência térmica muito menor.

As características do vapor no ponto de uso dependerão da qualidade do vapor 
gerado, certamente, mas também do projeto do sistema de geração e distri-
buição de vapor , que inclui, isolamento do conduto de distribuição, separação 
e drenagem dos condensados de água, eliminação de eventuais resíduos com 
“strainers”, materiais de construção, configuração do sistema.

Quando a qualidade do vapor não é crítica, por exemplo, quando é simplesmen-
te utilizado em trocadores de calor sem que exista contato com os produtos, ele 
pode ser obtido em caldeiras. Desse modo,  o vapor é conhecido como  vapor 
industrial e não precisa de qualificação.

6.4.2. Qualificação

Os sistemas de vapor, normalmente, são similares, porém, mais simples que os 
de água para uso farmacêutico. Mesmo assim, a análise dos perigos é interes-
sante para melhor segurança da qualificação.
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Figura 42. Vapor farmacêutico: Identificação dos perigos (exemplo simplificado)

# Perigo Causa Efeito

Contaminação 
externa

Tratamento inadequado 
da água

Entrada de endotoxinas/ 
substâncias voláteis

Localização inadequada Entrada de endotoxinas/ 
substâncias voláteis

Gerador de 
vapor desenhado 
inadequadamente

Entrada de endotoxinas/ 
substâncias voláteis

Decomposição do 
material de construção Contaminação do vapor

--- ---

Contaminação 
cruzada N. a. N. a.

Contaminação 
ambiental N. a. N. a.

Erro/confusão

Controle totalmente 
manual Perda da qualidade do vapor

Sistema computadoriza-
do não validado Perda da qualidade do vapor

Sistema de controle 
sem senha nem 
rastreabilidade 

Perda da qualidade do vapor

--- ---

Alteração do 
produto

Pontos de condensação 
da água Biofilmes (endotoxinas)

--- ---

6.4.2.1. Qualificação do Projeto (QP)

É preciso verificar a conformidade do projeto dos detalhes do sistema de vapor 
relativamente aos requerimentos do usuário, às BPF e às BPE.
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Na prática, isso supõe levar conta das características do sistema projetado:

• Gerador de vapor - tipo, débito etc.;

• Cano de distribuição - material de construção, concepção;

• Pontos de uso - material de construção, concepção.

6.4.2.2. Qualificação da Instalação (QI)

Ela costuma compreender os seguintes ensaios:

• Coleta e exame da documentação do fornecedor, que podem ser instruções 
de funcionamento e manutenção, planos de realização P&ID, lista dos instru-
mentos com destaque àqueles considerados críticos.

• Verificação se os equipamentos e componentes instalados (marca, modelo) 
correspondem aos projetados e estão identificados com seu tag.

• Verificação da instalação de equipamentos, componentes dutos, filtros, ins-
trumentos, etc. em relação aos planos de realização P&ID.

• Verificação da calibração dos instrumentos críticos em relação aos certifica-
dos de calibração.

• Verificação dos materiais de construção em relação aos certificados dos for-
necedores.

• Verificação da documentação de soldagem, passivação e limpeza, conforme 
apropriado.

• Verificação da inclinação das canalizações.

6.4.2.3. Qualificação Operacional (QO)

Costuma compreender os seguintes ensaios:

• Verificação dos POPs concernentes ao uso do sistema - utilização, limpeza, 
manutenção.

• Verificação da formação dos operadores.

• Verificação do início do funcionamento e parada dos equipamentos.

• Verificação de mensagens de pane e alarme.

• Verificação dos parâmetros de operação - temperatura, pressão etc.

• Verificação dos parâmetros analíticos do vapor condensado segundo o calen-
dário de amostragem, como por exemplo, um mês.

• Verificação da qualidade do vapor.
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6.4.2.4. Qualificação do Desempenho (QD)

Normalmente não é necessária, pois o sistema de vapor é independente da pro-
dução. Se existirem dúvidas a respeito da qualidade da água, o enfoque seria o 
mesmo das águas farmacêuticas.

6.4.2.5. Requalificação

O sistema de vapor é um sistema crítico que influi diretamente sobre a quali-
dade do produto. Portanto, é preciso submetê-lo à vigilância permanente, com 
amostragem e análise periódica das amostras, a fim de verificar que a água 
obtida da condensação do vapor possui a qualidade da água para injetáveis. 
Portanto, se não há modificações, não é preciso incluí-lo no programa de requa-
lificação periódica.

6.5. Ar comprimido

6.5.1. Os sistemas de ar comprimido

O ar comprimido, ar sob pressão superior à atmosférica, é frequentemente usa-
do na indústria farmacêutica. Muitas vezes esse ar possui exclusivamente uma 
função hidráulica e não entra em contato com o produto, nem diretamente nem 
indiretamente, consequentemente,  apenas é preciso controlar sua pressão. Po-
rém, às vezes, o ar entra em contato com os produtos ou materiais de embala-
gem. Assim,  a qualidade do ar é crítica, e é preciso utilizar ar comprimido puro 
ou grau farmacêutico.

Os sistemas de geração e distribuição de ar comprimido farmacêutico são com-
postos de diferentes elementos: compressor, desumidificador, reservatório, fil-
tros e cano de distribuição com seus pontos de uso.

O compressor é o equipamento essencial, pois gera o ar comprimido. Os com-
pressores podem pertencer a duas categorias principais, segundo sejam lubri-
ficados ou não. Esses últimos, conhecidos como oil-free  são utilizados para a 
obtenção do ar comprimido farmacêutico, pois não existe o risco de contami-
nação com óleo. Porém é preciso assinalar que mesmo o ar comprimido obtido 
com um compressor oil-free pode possuir óleo se o ar ambiental captado estiver 
contaminado.

É preciso lembrar que o ar contém sempre certa quantidade de umidade (umi-
dade absoluta) e que esta quantidade depende da temperatura. Por isso, fala-se 
de  umidade relativa,  que é a relação entre a umidade que contém o ar a uma 
temperatura determinada e a máxima quantidade que este ar poderia conter a 
essa temperatura. 

Quando a temperatura do ar diminui, sua capacidade de conter umidade enfra-
quece também. Por isso, quando o ar é resfriado chega um momento no qual a 
umidade começa a condensar. A temperatura na qual isso acontece é conhecida 
como ponto de orvalho  (“dew point”). É preciso, portanto, assegurar que o pon-
to de orvalho do ar comprimido seja inferior à temperatura ambiente mínima, 
a fim de evitar condensações no sistema. A água liberada poderia prejudicar os 
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equipamentos e produtos e supõe-se sempre um risco de contaminação micro-
biana  - biofilmes. 

O ponto de orvalho aceitável para um ar comprimido deverá ser inferior à mí-
nima temperatura ambiental que possa existir. Por isso os compressores são 
acompanhados de desumidificadores. A eliminação de umidade do ar é realizada 
segundo dois procedimentos: adsorção da água ou resfriamento (ao descer a 
temperatura abaixo do ponto de orvalho há condensação da água). Se bem que 
a adsorção permita obter ar com pontos de orvalho muito baixos, o procedimen-
to mais comum e, habitualmente, suficiente é o resfriamento e a separação da 
água condensada.

A fim de limitar o tempo de funcionamento do compressor,  os sistemas de ar 
comprimido possuem um ou mais reservatórios que armazenam ar já compri-
mido.

Quando são utilizados compressores lubrificados, por exemplo, para obter o ar 
comprimido não farmacêutico, instalam-se filtros para a eliminação do óleo. Mes-
mo assim, a instalação de filtros em sistemas oil-free é necessária a fim de elimi-
nar tanto as impurezas existentes no ar de alimentação como as geradas no sis-
tema, por exemplo, partículas liberadas como resultado da corrosão ou do atrito.

O cano de distribuição deve estar construído com um material resistente à cor-
rosão. Em instalações farmacêuticas o aço-inoxidável é recomendável. Para li-
mitar as perdas de carga é preferível um cano de distribuição em rede.

Os pontos de uso geralmente possuem manorredutores para controlar a pressão 
de saída. Como medida adicional de segurança, podem também possuir filtros 
terminais, ainda que se o ar não estiver bem seco existirá risco de crescimento 
de biofilmes.

6.5.2. Qualificação

Também nos sistemas de ar comprimido a análise dos perigos é importante para 
a qualificação.
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Figura 43. Ar comprimido farmacêutico: Identificação dos perigos (exemplo 
simplificado)

# Perigo Causa Efeito

Contaminação 
externa

Localização inadequada/ 
captação de ar sujo

Entrada de partículas e 
substâncias voláteis

Filtração inadequada do ar 
captado

Entrada de partículas e 
substâncias voláteis

Compressor de ar lubrificado Ar contaminado com óleo

Decomposição do material 
de construção

Ar contaminado com 
partículas

--- ---

Contaminação 
cruzada N. a. N. a.

Contaminação 
ambiental N. a. N. a.

Erro/confusão

Controle totalmente manual Perda da qualidade do ar

Sistema computadorizado 
não validado Perda da qualidade do ar

Sistema de controle sem 
senha nem rastreabilidade Perda da qualidade do ar

--- ---

Alteração do 
produto

Temperatura do ponto de 
orvalho alta demais

Pontos de condensação 
da água

--- ---
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6.5.2.1. Qualificação do projeto (QP)

É preciso verificar a conformidade do projeto dos detalhes do sistema de ar 
comprimido relativamente aos requerimentos do usuário, às BPF e às BPE.

Na prática, isso supõe levar conta das características dos componentes seguin-
tes:

• Compressor - tipo, débito etc.;

• Desumidificador - tipo, ponto de orvalho atingível etc.;

• Reservatório - capacidade, eliminação de condensados, material de constru-
ção;

• Filtros - tipo, capacidade de retenção, quantidade, disposição;

• Cano de distribuição - material de construção, inclinação para eliminação de 
possíveis condensações, estrutura;

• Pontos de uso - material de construção, elementos.

6.5.2.2. Qualificação da instalação (QI)

Costuma compreender os seguintes ensaios:

• Coleta e exame da documentação do fornecedor, que pode conter instruções 
de funcionamento e manutenção, planos de realização P&ID, lista dos instru-
mentos com destaque àqueles considerados críticos.

• Verificação se os equipamentos e componentes instalados (marca, modelo) 
correspondem aos projetados e estão identificados com seu tag.

• Verificação da instalação de equipamentos, componentes dutos, filtros, ins-
trumentos etc. em relação aos planos de realização P&ID.

• Verificação da calibração dos instrumentos críticos em relação aos certifica-
dos de calibração.

• Verificação dos materiais de construção em relação aos certificados dos for-
necedores.

• Verificação da documentação de soldagem, passivação e limpeza, conforme 
apropriado.

• Verificação da inclinação das canalizações.

6.5.2.3. Qualificação operacional (QO)

Normalmente ela compreenderá os pontos seguintes:

• Verificação dos POPs concernentes ao uso do sistema (utilização, limpeza, 
manutenção).

• Verificação da formação dos operadores.

• Verificação do início de funcionamento e parada dos equipamentos.
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• Verificação das mensagens de pane e alarme.

• Verificação dos parâmetros de operação nos pontos de utilização (pressão, 
débito).

• Determinação do conteúdo em partículas do ar comprimido, que pode ser 
realizada com o mesmo contador de partículas utilizado para as salas limpas.

• Determinação do ponto de orvalho com ajuda de psicrômetros.

• Determinação do conteúdo em óleo. O óleo é retido por uma membrana de 
microfibras de vidro de alto rendimento. Depois, o óleo é dissolvido com a 
ajuda de TCTFE (tricloro-1,1,2 trifluoroetano) e quantificado por espectro-
metria IR ou determinado por pesagem, tendo-se a precaução de separá-lo 
da água.

6.5.2.4. Qualificação do desempenho (QD)

Normalmente não é necessária, pois o sistema de ar comprimido é independen-
te da produção.

6.5.2.5. Requalificação

O sistema de ar comprimido é um sistema crítico que influi diretamente sobre a 
qualidade do produto. Portanto, é preciso submetê-lo à vigilância permanente. 
O ideal seria dispor de um sistema de monitoramento, mas isso não é tarefa 
fácil. Por isso, o sistema de ar comprimido é incluído no programa de requalifi-
cação periódica. A frequência de requalificação depende do nível de risco para a 
qualidade do produto, ainda que a prática mais frequente seja a requalificação 
anual.

A requalificação, quando não houve nenhuma modificação do sistema, consistirá 
normalmente em:

• Verificação dos parâmetros de operação, como pressão, débito.

• Verificação da qualidade do ar comprimido.

6.6. Nitrogênio (e outros gases medicinais)

6.6.1. Os sistemas

Estes gases sob pressão são normalmente preparados em fábricas especiais e 
fornecidos em cilindros. Os sistemas são muito simples, pois consistem apenas 
em um cano ou mangueira com pontos de utilização para a distribuição do gás 
dos cilindros ou garrafas. O sistema compreende, também, manorredutores e 
frequentemente filtros.

6.6.2. A qualificação

Como sempre é necessário conhecer os perigos para enfocar adequadamente a 
qualificação.
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Figura 44. Gases medicinais: Identificação dos perigos (exemplo simplificado)

# Perigo Causa Efeito

Contaminação 
externa

Gás de qualidade 
inadequada Gás contaminado

Decomposição 
do material de 
construção

Gás contaminado com 
partículas

--- ---

Contaminação 
cruzada N. a. N. a.

Contaminação 
ambiental N. a. N. a.

Erro/confusão

Inexistência 
de conexões 
individualizadas 
para as garrafas

Instalação de um cilindro de 
um gás no lugar de outro

--- ---

Alteração do 
produto N. a. N. a.

Os sistemas de gases medicinais são muito simples, por tanto sua qualificação 
segue, de maneira simplificada, o que já foi falado para o ar comprimido. É pre-
ciso verificar que a qualidade do gás é segundo especificações e que o sistema 
de distribuição permite fornecê-lo sem que ela seja afetada. Normalmente, a 
menos que haja modificações ou problemas, o sistema não precisa de requali-
ficação.

7. Manutenção da Qualificação

Já temos visto que a validação, em geral, e a qualificação, em particular, não 
podem ser vistas como atividades limitadas no tempo, mas abrangendo o ciclo 
de vida completo. Os ensaios de qualificação realizados,  conforme descrito aci-
ma, permitem dizer que um equipamento ou utilidade reúne todas as condições 
para fornecer o desempenho previsto. Todavia, não quer dizer que isso será 
efetivamente assim no momento de começar a produção nem, ainda menos, no 
futuro. Portanto, a qualificação apenas tem sentido se é considerada como um 
elemento mais do sistema global de segurança da qualidade.
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A figura anexa mostra como a qualificação é um elemento do sistema de segu-
rança da qualidade e por tanto deve ficar permanentemente vigente. Segundo 
esse enfoque, a revalidação é desencadeada, quando necessária, como conse-
quência do monitoramento permanente do desempenho. De maneira conven-
cional, as instalações consideradas críticas são requalificadas periodicamente. 
Além disso, todas as instalações são requalificadas quando o monitoramento do 
desempenho permite considerar que tem perdido ou existe a possibilidade que 
tinham perdido o estado de qualificação. 

Figura 45. A qualificação, mais um elemento da segurança da qualidade

Requerimentos do usuário (URS)

Requalificação periódica 
desnecessária

Requalificação periódica 
necessária

Requalificação Requalificação

Manutenção de “estado de qualificação”

Monitoramento do desempenho

Posta em produção

“Estado de qualificação”

Qualificação

- Sistema de monitoramento do desempenho do processo e da qualidade do produto.
- Sistema CAPA (ações corretivas e preventivas).
- Sistema de gerenciamento das mudanças.
- Auditorias/inspeções.
- Revisões do sistema de qualidade pela direção.
- Revisões dos sistemas de utilidades.
- Revisões de produto (Product quality reviews).



96

SINDUSFARMA

Anexo I: Exemplo de qualificação de um sistema 
HVAC

Anexo I - Exemplo prático de qualificação de um sistema HVAC

Jordi Botet

Neste exemplo foi aplicada a qualificação, nos seus quatro estágios (QP, QI, QO 
e QD), do sistema HVAC de uma unidade de produção de formas sólidas. Para 
a qualificação desse sistema são seguidas as diretrizes estabelecidas no plano 
mestre de validação (PMV-XXX).

A qualificação será realizada por pessoal técnico, que verificará a correspondên-
cia tanto entre o projeto do fornecedor e os requerimentos de usuário e as BPF 
como entre o projeto e as especificações de fornecedor e a instalação (isto é o 
diagrama em V da qualificação). A qualificação será realizada praticamente por 
meio de ensaios para os quais serão definidos critérios de aceitação que deverão 
ser satisfeitos.

Os desvios/deficiências que sejam detectados durante a realização das verifi-
cações que compõem a qualificação serão registrados utilizando o modelo de 
registro anexo. O nível de criticidade dos desvios/deficiências será avaliado e 
naqueles que sejam considerados críticos, deverão ser aplicadas medidas cor-
retivas. Quando os desvios/deficiências forem considerados corrigidos, a rea-
lização do protocolo poderá considerar-se completada e começar a realização 
do protocolo do seguinte estágio da qualificação. O primeiro estágio, QP, será 
normalmente realizado antes de começar a construção da instalação. O segundo 
estágio, QI, será normalmente realizado ao terminar sua montagem e envolve 
ensaios estáticos. O terceiro estágio, QO, requer a colocação em operação, pois 
envolve ensaios dinâmicos. Finalmente, o último estágio, QD, será realizado 
com caráter concorrente, isto é, com o sistema em operação normal.

Ao ser completada a realização do protocolo de cada um dos estágios da quali-
ficação, será preparado o correspondente relatório e poderá começar o seguinte 
estágio ou, depois do último, a utilização normal do sistema.

Abreviaturas

BPE: Boas Práticas de Engenharia
BPF: Boas Práticas de Fabricação
QP: Qualificação de projeto (Design qualification)
HVAC: Heating, Ventilation, Air Conditioning
QI: Qualificação de instalação (Installation qualification)
QO: Qualificação de operação (Operational qualification)
P&ID: Piping and Instrumentation Diagram
PMV: Plano Mestre de Validação (Validation Master Plan)
QD: Qualificação de desempenho (Performance qualification)
RU: Requerimentos de usuário
UTA: Unidade de tratamento de ar
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Observações: 

Quando os subsistemas apresentem complexidade significativa, poderá ser pre-
ferível preparar diversos protocolos para os estágios de QI, QO e QD, por exem-
plo, separados por subsistemas.

Nos ensaios funcionais (de QO e QD) para maior simplicidade não foi descrito o 
procedimento de ensaio. Existem três enfoques possíveis:

• 1º Descrever em detalhe a metodologia no protocolo;

• 2º Descrever em detalhe a metodologia em um POP que é apenas refe-
renciado no protocolo;

• 3º Se referir ao relatório dos ensaios.

Esses ensaios funcionais podem ser realizados por pessoal da própria empresa, 
quando  normalmente o enfoque escolhido será o 1º ou o 2º ou ser encomen-
dado a empresas externas especializadas, quando o enfoque empregado será 
o 2º ou o 3º.

Na QO são incluídos os ensaios de recuperação e de indução. É preciso, porém, 
levar em conta que estes ensaios não costumam ser realizados para salas com 
classificação grau D como as utilizadas para a produção de formas sólidas orais, 
mas para aquelas possuindo níveis superiores, como as empregadas na produ-
ção de formas estéreis.
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REGISTRO E GERENCIAMENTO DE DESVIOS/DEFICIÊNCIAS DURANTE A QUALIFICAÇÃO

Ano: #

Origem do 
desvio/

deficiência
Estágio da qualificação:  QP  QI  QO  QD

Protocolo Denominação:

Código:

Ensaio implicado:

Descrição do desvio/deficiência

Nome Empresa / cargo: Data: Assinatura:

Descrição da medida corretora realizada

Descrição das ações de acompanhamento

Nome: Empresa / cargo: Data: Assinatura:

Avaliação dos resultados da medida corretora e das ações de acompanhamento

O desvio / a deficiência pode ser considerada resolvida?  Sim  Não

Observações:

Nome: Empresa / cargo: Data: Assinatura:
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(A) Protocolo de Qualificação do Projeto (QP)

1. Alvo da QP

O objetivo deste estágio da qualificação é demonstrar a adequação do sistema 
HVAC aos requerimentos de usuário (RU) e às BPF e outras normas aplicáveis, 
como por exemplo, ISO ou BPE.

2. Características básicas do sistema HVAC

Sistema composto de diversos subsistemas com o intuito de ministrar condições 
ambientais diferençadas, por exemplo, 100% de renovação do ar, umidade con-
trolada etc. Nos protocolos de QI e QO são descritas as características básicas 
do sistema.

3. Ensaios que compõem a QP

# Denominação do ensaio

1 Requisitos prévios

2 Requerimentos de usuário (RU)

3 Documentação do projeto

4 Adequação aos RU e à normativa

5 Pessoal que tem intervindo na qualificação

6 Revisão dos desvios/deficiências

7 Documentação anexa

8. QP #1. Requisitos prévios

8.1. (a) Objetivo

Verificar que antes da realização do protocolo ele foi aprovado.

8.2. (b) Procedimento

Revisar a primeira página do protocolo a fim de confirmar que ele foi assinado 
por todas as pessoas necessárias.

8.3. (c) Critério de aceitação

A redação deste protocolo foi revisada e aprovada.

8.4. (d) Verificação

Nº de código do protocolo: Data de aprovação:
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8.5. (e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações:

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

9. QP #2. Requerimentos de usuário (RU)

9.1. (a) Objetivo

Verificar se existem RU aprovados.

9.2. (b) Procedimento

Constatar se há RU e que eles foram aprovados.

9.3. (c) Critério de aceitação

Há RU aprovados.

9.4. (d) Verificação

Nº de código dos RU: Data de aprovação:

9.5. (e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações:

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

10. QP # 3. Documentação do projeto

10.1. (a) Objetivo

Verificar que o fornecedor apresentou a documentação do projeto e que esse foi 
aprovado pela empresa.
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10.2. (b) Procedimento

Revisar a documentação do projeto.

10.3. (c) Critério de aceitação

O projeto descreve as características e funções do sistema HVAC e foi aprovado 
pela empresa.

Identificação do projeto: Data de aprovação pelo laboratório:

Características / funções Cumpre

Planos do sistema  Sim /  Não

Características técnicas dos equipamentos (UTA, 
exaustores, desumidificadores)  Sim /  Não

Especificações das salas  Sim /  Não

Características dos filtros  Sim /  Não

Especificações funcionais do sistema  Sim /  Não

Sistema de controle e monitoramento  Sim /  Não

10.4. (d) Resultado do ensaio 

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QP # 4. Adequação aos RU e à normativa

(a) Objetivo

Verificar que o projeto leva em conta tanto os RU como a normativa.

(b) Procedimento

Verificar as especificações do projeto a respeito dos RU e das BPF e BPE.

(c) Critério de aceitação

O projeto foi realizado segundo os RU e as BPF/BPE.



102

SINDUSFARMA

(d) Verificação

Norma Projeto

Referência Descrição Cumpre

ANVISA: 
RDC-17 / 
Art. 109

O fornecimento de energia elétrica, a 
iluminação, a temperatura, a umidade e 
a ventilação das instalações devem ser 
apropriados, de modo a não afetar direta ou 
indiretamente a qualidade dos medicamentos 
durante os processos de fabricação ou o 
funcionamento adequado dos equipamentos.

 Sim /  Não

ANVISA: 
RDC-17 / 
Art. 132

As áreas de produção devem possuir sistema 
de tratamento de ar adequado aos produtos 
manipulados, as operações realizadas e ao 
ambiente externo.
§ 1º O sistema de tratamento deve incluir 
filtração de ar adequada para evitar 
contaminação e contaminação cruzada, 
controle de temperatura e, quando 
necessário, de umidade e de diferenciais de 
pressão.
§ 2º As áreas de produção devem ser 
regularmente monitoradas a fim de 
assegurar o cumprimento das especificações.

 Sim /  Não

--- --- ---

BPE Locais classificados grau D: Filtros HEPA na 
UTA, salas com difusores.
Locais com outras classificações (grau A – 
grau C): Filtros HEPA no teto das salas.

 Sim /  Não

Insuflação no teto das salas. Exaustão   na 
parte baixa das salas, a fim de atingir 
homogeneidade do ar.

 Sim /  Não

--- --- ---

RU Subsistemas HVAC separados para as áreas 
de produção A e B

 Sim /  Não

RU Dupla filtração HEPA do ar exaustado.  Sim /  Não

--- --- ---
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(e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QP # 5. Pessoal que tem participação na qualificação

(a) Objetivo

Identificar todo o pessoal que participou na qualificação.

(b) Procedimento

Os participantes da qualificação deverão preencher a tabela.

(c) Critério de aceitação

Todos os participantes foram identificados.

(d) Verificação

Nome Função Assinatura

(e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QP # 6. Revisão dos desvios / deficiências

(a) Objetivo

Comprovar que na execução deste protocolo não existem desvios/deficiências 
sem resolver.
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(b) Procedimento

Serão revisadas as verificações realizadas neste protocolo, assim como os regis-
tros de desvios/deficiências.

(c) Critério de aceitação

Não há desvios/deficiências ou se eles existem foram resolvidos satisfatoria-
mente.

(d) Verificação

São registrados todos os desvios/deficiências detectados. Para cada um deles 
deverá ter sido completado o correspondente  registro de desvios/deficiências.

Desvio/deficiência Referência relatório Fechada (Resolvida 
favoravelmente)?

(e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QP # 7. Documentação anexa

(a) Objetivo

Registro de todos os documentos que são anexados a este protocolo.

(b) Procedimento

Verificar que todos os documentos citados no protocolo estão listados e anexa-
dos.

(c) Critério de aceitação

Todos os documentos anexados foram  identificados.
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(d) Verificação

Denominação do documento Referência Núm. de 
páginas. Comentários

(e) Resultado do ensaio 

 Conforme (critério de 
aceitação cumprido)

 Não conforme (critério de aceitação 
não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

(B) Qualificação da Instalação (QI)

1. Alvo da QI

Esta qualificação refere-se ao sistema HVAC e tem por objeto demonstrar que 
ele foi montado segundo o projeto aprovado. Também será verificada a calibra-
ção dos instrumentos críticos.

2. Breve descrição do sistema

- Subsistemas: O sistema HVAC é composto de cinco subsistemas que fornecem 
condições particularizadas nas distintas áreas da unidade.

Subsistema Principais equipamentos

I Vestuários e 
corredores

UTA de ar externo, Exaustor, UTA de ar de 
recirculação

II Área de 
pesagem 2 UTAs de ar de recirculação, 2 Exaustores

III Área de 
granulação

2 UTAs de ar exterior, 2 Exaustores, UTA de ar de 
recirculação, Desumidificador de ar

IV Área de 
compressão

2 UTAs de ar exterior, 2 Exaustores, UTA de ar de 
recirculação, Desumidificador de ar

V Área de 
embalagem UTA de ar exterior, Exaustor
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Exemplo de representação esquemática de um subsistema:

Sistema HVAC: Subsistema III (área de granulação)

UTA de ar exterior

UTA de ar exterior

Entrada de 
ar exterior

100% de ar expulso ao exterior

100% de 
ar exterior

Locais
(salas limpas)

Locais
(salas limpas)

“Sistema de ar normal”

“Sistema de ar seco”

Desumidificador UTA de ar de recirculação

Exaustor

Exaustor

Saída de ar 
ao exterior

- Salas que compõem cada subsistema.

Sistema HVAC

Subsistema
Salas

Código Denominação
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Ensaios que compõem a QI

# Denominação do ensaio

1 Requisitos prévios

2 Documentação do fornecedor

3 Revisão da instalação referente aos diagramas e especificações 

4 Identificação de equipamentos

5 Calibração de instrumentos

6 Conexão das utilidades

7 Pessoal que tem intervindo na qualificação

8 Revisão dos desvios / deficiências

9 Documentação anexa

QI # 1. Requisitos prévios

(a) Objetivo

Verificar, antes da realização do protocolo, que ele foi aprovado.

Verificar que o estágio anterior da qualificação (QP) foi satisfatoriamente com-
pletado.

(b) Procedimento

Revisar a primeira página do protocolo a fim de confirmar que ele foi assinado 
por todas as pessoas necessárias.

Revisar o relatório de QP a fim de verificar que foi aprovado porque o estágio de 
QP foi completado, sem que existam desvios/deficiências significativas.

(c) Critério de aceitação

A redação deste protocolo foi aprovada.

O estágio de QP foi completado satisfatoriamente.

(d) Verificação

Nº de código do protocolo de QI: Data de aprovação:

Nº de código do relatório de QP: Data de aprovação:
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(e) Resultado do ensaio 

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações:

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 2. Documentação de fornecedor

(a) Objetivo

Verificar que a documentação entregue pelo fornecedor contém informação su-
ficiente para a utilização e manutenção do sistema.

(b) Procedimento

Revisar a documentação do fornecedor e avaliar seu conteúdo.

(c) Critério de aceitação

A documentação do fornecedor é adequada para a utilização e manutenção do 
sistema. Dispõe-se de:

• Memória técnica do projeto;

• Planos/diagramas da instalação com esquemas de princípio do ar, esquemas 
de regulação e distribuição de dutos;

• Fichas técnicas de salas;

• Plano de filtros instalados com indicação de marca, modelo e nº de série;

• Instruções de operação;

• Instruções de manutenção e lista de peças, quando aplicável;

• Características e especificações funcionais dos equipamentos;

• Certificados de qualidade, quando aplicável;

• Ensaios FAT/SAT quando aplicável;

• Listas de instrumentação;

• Certificados de calibração dos instrumentos críticos.

(d) Verificação

Recopilada a documentação do fornecedor:
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Titulo do documento Referência Lugar de arquivo

xxx xxx Escritório

xxx xxx Escritório

Esta documentação abrange os diferentes aspectos necessários:

Tipo de documentação Disponibilidade Notas

1 Planos / diagramas de 
instalação  Sim /  Não /  N. a.

2 Instruções de operação  Sim /  Não /  N. a.

3 Instruções de manutenção e 
lista de peças de recambio  Sim /  Não /  N. a.

4 Características / especificações 
funcionais dos equipamentos  Sim /  Não /  N. a.

5 Certificados de qualidade  Sim /  Não /  N. a.

6 Relatórios FAT / SAT  Sim /  Não /  N. a.

7 Plano de filtros instalados  Sim /  Não /  N. a.

8 Certificados de calibração / 
Registros de verificação  Sim /  Não /  N. a.

N. a. = Não aplicável

(e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QI # 3. Revisão da instalação referente aos diagramas

(a) Objetivo

Comprovar que o sistema foi montado segundo os diagramas  e  planos subme-
tidos pelo fornecedor e segundo suas especificações.

(b) Procedimento

Revisar a instalação a respeito dos projetos, desenhos e diagramas do forne-
cedor:

1º Será obtida uma cópia “as built” dos projetos, desenhos e diagramas.

2º Se registrará neles a referência da qualificação para a qual serão utiliza-
dos (QI, código do protocolo, data e assinatura da pessoa que vai realizar a 
verificação).

3º Com os projetos, desenhos e diagramas será revisada a instalação para 
comprovar que a correspondência é exata, tanto em termos de equipamen-
tos e instrumentos como de identificação dos tags.

4º - Serão utilizadas canetas tipo Pilot para o exame dos projetos, desenhos 
e diagramas:

Em verde serão marcadas as partes dos projetos, desenhos e diagramas que 
correspondam exatamente com a instalação.

Em vermelho serão marcadas as partes dos projetos, desenhos e diagramas que 
não  correspondem exatamente com a instalação, ou seja, partes que aparecem 
no papel, mas não foram instaladas; partes instaladas, mas que não aparecem 
representadas; partes que aparecem no papel e foram instaladas, mas com 
alguma diferença.

(c) Critério de aceitação

Os projetos, desenhos e diagramas refletem exatamente a instalação em todas 
as suas partes.

(d) Verificação

Planos / diagramas utilizados que serão anexados a este protocolo.

Denominação do documento Código / 
referência

Data / 
versão

Esquema de principio do ar – Área de  granulados n x

Distribuição de dutos – Área de granulados n x

--- --- ---
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(e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 4 Identificação de equipamentos

(a) Objetivo

Comprovar que os equipamentos instalados  correspondem com os especifica-
dos na documentação do fornecedor.

(b) Procedimento

Serão revisados os equipamentos instalados a fim de comprovar que são os es-
pecificados, conforme sua marca, modelo/tipo etc. e será registrado seu número 
de série ou de identificação.

(c) Critério de aceitação

Os equipamentos instalados  correspondem com os especificados.

(d) Verificação

Equipamento Marca / 
modelo / tipo

Nº série / 
identificação

Segundo 
previsto?

 Sim /  Não

 Sim /  Não

 Sim /  Não

Resultado do ensaio

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QI # 5. Calibração dos instrumentos

(a) Objetivo

Comprovar que os instrumentos críticos possuem certificado de calibração com 
relação a padrões reconhecidos.

(b) Procedimento

Deverá ser preparada uma relação de todos os instrumentos do sistema. Para 
os críticos, serão verificados os certificados de calibração.

(c) Critério de aceitação

Todos os instrumentos críticos devem possuir certificados de calibração em vigor 
e a faixa de trabalho deverá estar dentro da faixa de calibração.

(d) Verificação

Instrumento
Marca / 

modelo / 
tipo

Nº série / 
identificação Crítico? Certificado de 

calibração

 Sim /  Não

 Sim /  Não

(e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 6. Conexão das utilidades

(a) Objetivo

Comprovar que os equipamentos têm as utilidades necessárias conectadas.

(b) Procedimento

Deverá ser preparada uma lista com as utilidades e as faixas de fornecimento 
requeridas. A seguir, deverá ser verificado que as utilidades podem ser utiliza-
das dentro dessas faixas.
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(c) Critério de aceitação

Os equipamentos têm as utilidades conectadas e essas podem ser fornecidas 
dentro das faixas apropriadas.

(d) Verificação

Equipamento
Requerimentos

Conforme?
Utilidade Faixa de subministro

 Sim /  Não

 Sim /  Não

(e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de aceitação 
não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 7. Pessoal que tem intervindo na qualificação

(a) Objetivo

Identificar todo o pessoal que tem participado da qualificação.

(b) Procedimento

Os participantes da qualificação deverão preencher a tabela.

(c) Critério de aceitação

Todos os participantes devem ter sido identificados.

(d) Verificação

Nome Função Assinatura
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(e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 8. Revisão dos desvios/deficiências

(a) Objetivo

Comprovar que na execução deste protocolo não existem desvios/deficiências 
sem serem solucionados.

(b) Procedimento

Serão revisadas as verificações realizadas neste protocolo, assim como os regis-
tros de desvios/deficiências.

(c) Critério de aceitação

Não há desvios/deficiências ou se eles existem foram resolvidos sa-
tisfatoriamente.

(d) Verificação

São registrados todos os desvios/deficiências detectados. Para cada um deles 
deverá ter sido completado o correspondente registro de desvios/deficiências.

Desvio/
deficiência Referência relatório Fechada (Resolvida 

favoravelmente)?

(e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de 
aceitação cumprido)

 Não conforme (critério de aceitação 
não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QI # 9. Documentação anexa

(a) Objetivo

Registro de todos os documentos que são anexados a este protocolo.

(b) Procedimento

Verificar que todos os documentos citados no protocolo foram listados e ane-
xados.

(c) Critério de aceitação

Todos os documentos anexados foram identificados.

(d) Verificação

Denominação do 
documento Referência Núm. de 

páginas Comentários

(e) Resultado do ensaio 

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

(C) QUALIFICAÇAO DE OPERAÇÃO (QO)

1. Alvo da QO

O objetivo desta qualificação é demonstrar que o sistema HVAC, tal como foi 
instalado, opera da maneira esperada em todas as circunstâncias de funciona-
mento previstas.

2. Breve descrição do sistema

O sistema HVAC está subdividido em diversos subsistemas a fim de assegurar 
condições particulares em diferentes áreas (ar 100% exterior, ar com umidade 
controlada, ar reciclado, ar em fluxo unidirecional, ar quente etc.).
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Subsistema Salas 100% ar 
exterior

Só 
extração

Só 
impulsão Recirculação Ar seco Ar quente

I nnn X -- -- -- -- --

II nnn X -- -- -- -- --

III nnn X -- -- X X --

IV nnn X -- X -- -- X

v nnn -- -- -- X --

Em cada uma das áreas são definidas as condições das salas que as constituem.

Área I: Características dos locais

Sala Vol. 
(m³) Trocas/h Temp. 

(ºC)
HR 
(%)

Pressão 
diferencial (Pa)

Classificação
(Grau GMP)Nome Código

3. Ensaios que compõem a QO

# Denominação do ensaio
1 Requisitos prévios
2 POPs (Procedimentos operacionais padrão)
3 Acionamentos
4 Alarmes
5 Falha de eletricidade
6 Vazões e trocas horárias do ar
7 Integridade de filtros absolutos
8 Contagem de partículas
9 Temperatura e umidade
10 Pressão diferencial
11 Recuperação
12 Indução
13 Instrumentos utilizados na qualificação
14 Pessoal que tem intervindo na qualificação
15 Revisão dos desvios / deficiências
16 Documentação anexa
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QO #1. Requisitos prévios

(a) Objetivo

Verificar antes de realização do protocolo que ele foi aprovado.

Verificar que o anterior estágio da qualificação (QI) foi satisfatoriamente com-
pletado.

(b) Procedimento

Revisar a primeira página do protocolo a fim de confirmar que ele foi assinado 
por todas as pessoas necessárias.

Revisar o relatório de QI a fim de verificar que foi aprovado porque o estágio de 
QI foi completado sem que existam desvios/deficiências significativas.

(c) Critério de aceitação

A redação deste protocolo foi aprovada.

O estágio de QI foi completado satisfatoriamente.

(d) Verificação

Nº de código do protocolo de QO: Data de aprovação:

Nº de código do relatório de QI: Data de aprovação:

(e) Resultado do ensaio 

 Conforme (critério de 
aceitação cumprido)

 Não conforme (critério de aceitação 
não cumprido)

Observações:

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #2. POPs (Procedimentos operacionais padrão)

(a) Objetivo

Verificar que há POPs de operação e de manutenção da instalação e confirmação 
de treinamento do pessoal que vai utilizá-la.

(b) Procedimento

Será verificada a existência dos POPs, operação e manutenção, das confirma-
ções de treinamento do pessoal.
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(c) Critério de aceitação

Existem:

• Procedimentos de operação da instalação;

• Procedimentos de manutenção da instalação;

• Registros de formação profissional do pessoal que utilizará a instalação.

(d) Verificações

POP Disponível Notas

1 Procedimentos de operação da 
instalação  Sim /  Não

2 Procedimentos de manutenção 
da instalação  Sim /  Não

3 Registros de formação do 
pessoal que utilizará a instalação  Sim /  Não

(e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #3. Acionamentos

(a) Objetivo

Verificar que os diferentes acionamentos do sistema atuam segundo as especi-
ficações do fornecedor.

(b) Procedimento

Deverão ser verificados os acionamentos especificados na documentação técni-
ca do fornecedor.

(c) Critério de aceitação:

Os acionamentos funcionam segundo as especificações do fornecedor.
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(d) Verificações

Equipamento/
Componente Elemento/Função Deve fazer Conforme?

 Sim /  Não

 Sim /  Não

(e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

 Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #4. Alarmes

(a) Objetivo

Verificar que os diferentes alarmes do sistema são ativados segundo as especi-
ficações do fornecedor.

(b) Procedimento

Serão verificados os alarmes especificados na documentação técnica do forne-
cedor.

(c) Critério de aceitação

Os alarmes funcionam segundo as especificações do fornecedor.

(d) Verificações

Equipamento/
Componente Alarme Condição de 

desencadeamento Conforme?

 Sim /  Não

 Sim /  Não
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(e) Resultado do ensaio

 Conforme (critério de 
aceitação cumprido)

 Não conforme (critério de aceitação 
não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #5. Falha de eletricidade

(a) Objetivo

Verificar que o sistema pode superar uma falha de eletricidade sem perda de 
informação e recuperar o funcionamento normal ao restabelecer a corrente.

(b) Procedimento:

Será interrompida a corrente e a seguir conectada novamente. Então será ve-
rificado que o sistema não perdeu nenhuma informação e pode recuperar seu 
funcionamento normal.

(c) Critério de aceitação:

O sistema é capaz de manter uma falha elétrica sem problemas apreciáveis.

(d) Verificações

Resultados obtidos Conforme?

O sistema recupera sua funcionalidade normal depois da 
interrupção do abastecimento de eletricidade. o Sim / o Não

Não há perda de informação. o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QO #6. Vazões e trocas horárias de ar

(a) Objetivo

Comprovar que as vazões de ar insuflado e exaurido e o número de trocas ho-
rárias de ar correspondem aos valores especificados.

(b) Procedimento

A medida das vazões de ar e o cálculo das trocas de ar serão realizados segundo 
o procedimento aprovado.

(c) Critério de aceitação

Os resultados obtidos encontram-se no interior das faixas de aceitação (isto é, 
valores projetados ± 10%).

(d) Verificações

Item
Documento

Aprovado? Notas
Denominação Referência

Procedimento 
de ensaio o Sim / o Não

Relatório de 
ensaio o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #7. Integridade de filtros absolutos

(a) Objetivo

Comprovar que o filtro está colocado hermeticamente na estrutura de suporte e 
que não existem fugas no próprio material filtrante.
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(b) Procedimento

O ensaio de integridade de filtros absolutos será realizado segundo o procedi-
mento aprovado.

(c) Critério de aceitação

Os resultados obtidos demonstram a integridade e a hermeticidade na instala-
ção do filtro.

(d) Verificações 

Item
Documento

Aprovado? Notas
Denominação Referência

Procedimento 
de ensaio o Sim / o Não

Relatório de 
ensaio o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #8. Contagem de partículas

(a) Objetivo

Comprovar que a concentração ambiental de partículas aerotransportadas é a 
correspondente à classificação ambiental especificada.

(b) Procedimento

O ensaio de contagem de partículas será realizado segundo o procedimento 
aprovado.

(c) Critério de aceitação

Os resultados obtidos demonstram que a concentração ambiental de partículas 
não supera o limite máximo estabelecido segundo o grau da sala.
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(d) Verificações 

Item
Documento

Aprovado? Notas
Denominação Referência

Procedimento 
de ensaio o Sim / o Não

Relatório de 
ensaio o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #9. Temperatura e umidade

(a) Objetivo

Comprovar se a temperatura e a umidade ambiental são as especificadas.

(b) Procedimento

A medida de temperatura e umidade será realizada segundo o procedimento 
aprovado.

(c) Critério de aceitação

Os resultados obtidos demonstram que tanto a temperatura como a umidade 
ambiental se encontram no interior das faixas estabelecidas.

(d) Verificações 

Item
Documento

Aprovado? Notas
Denominação Referência

Procedimento 
de ensaio o Sim / o Não

Relatório de 
ensaio o Sim / o Não
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(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #10. Pressão diferencial

(a) Objetivo

Comprovar que as pressões diferenciais nos locais são as especificadas.

(b) Procedimento

O ensaio de medida da pressão diferencial será realizado segundo o procedi-
mento aprovado.

(c) Critério de aceitação

Os resultados obtidos demonstram que as pressões diferenciais se encontram 
no interior da faixa estabelecida.

(d) Verificações 

Item
Documento

Aprovado? Notas
Denominação Referência

Procedimento 
de ensaio o Sim / o Não

Relatório de 
ensaio o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QO #11. Recuperação

a) Objetivo

Comprovar que as salas limpas podem recuperar em pouco tempo seu grau de 
classificação ambiental, após terem sido contaminadas por geração de partícu-
las.

(b) Procedimento

O ensaio de recuperação será realizado segundo o procedimento aprovado.

(c) Critério de aceitação

Os resultados obtidos demonstram que o sistema HVAC é capaz de recuperar 
em menos de 20 minutos a concentração inicial de partículas.

(d) Verificações

Item
Documento

Aprovado? Notas
Denominação Referência

Procedimento 
de ensaio o Sim / o Não

Relatório de 
ensaio o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #12. Indução

(a) Objetivo

Comprovar que a concentração ambiental de partículas nas salas mais críticas 
não é afetada pela geração de partículas nas salas circunvizinhas.
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(b) Procedimento

O ensaio de indução será realizado segundo o procedimento aprovado.

(c) Critério de aceitação

Os resultados obtidos demonstram que a concentração ambiental de partículas 
nas salas não é afetada pela concentração das salas vizinhas.

(d) Verificações

Item
Documento

Aprovado? Notas
Denominação Referência

Procedimento 
de ensaio o Sim / o Não

Relatório de 
ensaio o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #13. Instrumentos utilizados na qualificação

(a) Objetivo

Identificar os instrumentos utilizados na qualificação e garantir que eles pos-
suem certificado de calibração vigente.

(b) Procedimento

Serão registrados os documentos empregados e seus certificados de calibração.

(c) Critério de aceitação

Existe informação sobre os instrumentos utilizados na qualificação com indica-
ção de marca, modelo, nº de série e seu estado de calibração, com certificado 
de calibração e período de validade.
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(d) Verificações

Instrumento

Descrição Calibração

Conforme?Marca / 
modelo

Nº serie Referência 
certificado

Prazo de 
validade

o Sim / o Não

o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO # 14. Pessoal que tem intervindo na qualificação

(a) Objetivo

Identificar todo o pessoal que tem participado na qualificação.

(b) Procedimento

Os participantes na qualificação deverão preencher a tabela.

(c) Critério de aceitação

Todos os participantes foram identificados.

(d) Verificação

Nome Função Assinatura



128

SINDUSFARMA

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 15. Revisão dos desvios/deficiências

(a) Objetivo

Comprovar que na execução deste protocolo não existem desvios/deficiências 
sem resolver.

(b) Procedimento

Serão revisadas as verificações realizadas neste protocolo, assim como os regis-
tros de desvios/deficiências.

(c) Critério de aceitação

Não há desvios/deficiências ou se eles existem foram resolvidos satisfatoria-
mente.

(d) Verificação

São registrados todos os desvios/deficiências detectados. Para cada um deles 
deverá ter sido completado o correspondente registro de desvios/deficiên-
cias.

Desvio/deficiência Referência 
relatório

Fechada (Resolvida 
favoravelmente)?
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(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 16. Documentação anexa

(a) Objetivo

Registro de todos os documentos que são anexados a este protocolo.

(b) Procedimento

Verificar que todos os documentos citados no protocolo estão listados e anexa-
dos.

(c) Critério de aceitação

Todos os documentos anexados foram identificados.

(d) Verificação

Denominação do 
documento Referência Núm. de páginas Comentários

(e) Resultado do ensaio 

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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(D) QUALIFICAÇAO DO DESEMPENHO (QD)

1. Alvo da QD

O objetivo desta qualificação é demonstrar que o sistema HVAC em condições de 
trabalho reais e capaz de fornecer as condições ambientais previstas.

2. Ensaios que compõem a QD

# Denominação do ensaio

1 Requisitos prévios

2 Contagem de partículas

3 Temperatura e umidade

4 Instrumentos utilizados na qualificação

5 Pessoal que tem atuado na qualificação

6 Revisão dos desvios / deficiências

7 Documentação anexa

Nota: Normalmente os parâmetros susceptíveis de serem afetados pelas operações de 
produção são a concentração ambiental de partículas e a temperatura e umidade, mas se 
existirem dúvidas a respeito de outros parâmetros,  eles devem ser também incluídos na QD.

QD #1. Requisitos prévios

(a) Objetivo

Garantir, antes da realização do protocolo, que ele foi aprovado.

Garantir  que o estágio anterior da qualificação (QO) foi satisfatoriamente com-
pletado.

(b) Procedimento

Revisar a primeira página do protocolo a fim de confirmar que ele foi assinado 
por todas as pessoas necessárias.

Revisar o relatório de QO a fim de verificar que foi aprovado,  porque o estágio 
de QO foi completado sem que existam desvios/deficiências significativos.

(c) Critério de aceitação

A redação deste protocolo de QD foi aprovada.

O estágio de QO foi completado satisfatoriamente.
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(d) Verificação

Nº de código do protocolo de QD: Data de aprovação:

Nº de código do relatório de QO: Data de aprovação:

(e) Resultado do ensaio 

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QD #2. Contagem de partículas

(a) Objetivo

Comprovar que a concentração ambiental de partículas aerotransportadas em 
condições de trabalho de rotina é a correspondente à classificação ambiental 
especificada.

(b) Procedimento

O ensaio de contagem de partículas foi realizado segundo o procedimento apro-
vado.

(c) Critério de aceitação

Os resultados obtidos demonstram que a concentração ambiental de partículas 
em condições reais de trabalho não supera o limite máximo estabelecido segun-
do o grau da sala.

(d) Verificações 

Item
Documento

Aprovado? Notas
Denominação Referência

Procedimento 
de ensaio o Sim / o Não

Relatório de 
ensaio o Sim / o Não
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(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QD #3. Temperatura e umidade

(a) Objetivo

Comprovar que a temperatura e a umidade ambiental mantêm-se dentro das 
faixas especificadas nas condições de trabalho reais.

(b) Procedimento

O ensaio de medida de temperatura e umidade será realizado segundo o proce-
dimento aprovado durante o trabalho de rotina.

(c) Critério de aceitação

Os resultados obtidos demonstram que durante o trabalho de rotina tanto a 
temperatura como a umidade ambiental se encontram no interior das faixas 
estabelecidas.

(d) Verificações 

Item
Documento

Aprovado? Notas
Denominação Referência

Procedimento 
de ensaio o Sim / o Não

Relatório de 
ensaio o Sim / o Não
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(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QD #4. Instrumentos utilizados na qualificação

(a) Objetivo

Identificar os instrumentos utilizados na qualificação e verificar que eles pos-
suem certificado de calibração vigente.

(b) Procedimento

Serão registrados os documentos empregados e seus certificados de calibração.

(c) Critério de aceitação

Existe informação sobre os instrumentos utilizados na qualificação (com indica-
ção de marca,  modelo,  nº de série) e seu estado de calibração (certificado de 
calibração e período de validade).

(d) Verificações

Instrumento

Descrição Calibração

Conforme?
Marca / 
modelo

Nº série Referência 
certificado

Prazo de 
validade

o Sim / o Não

o Sim / o Não
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(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QD # 5. Pessoal que tem intervindo na qualificação

(a) Objetivo

Identificar todo o pessoal que tem participado da qualificação.

(b) Procedimento

Os participantes da qualificação deverão preencher a tabela.

(c) Critério de aceitação

Todos os participantes foram identificados.

(d) Verificação

Nome Função Assinatura

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QD # 6. Revisão dos desvios/deficiências

(a) Objetivo

Comprovar que na execução deste protocolo não existem desvios/deficiências 
sem resolver.

(b) Procedimento

Serão revisadas as verificações realizadas neste protocolo, assim como os regis-
tros de desvios/deficiências.

(c) Critério de aceitação

Não há desvios/deficiências ou se eles existem foram resolvidos satisfatoria-
mente.

(d) Verificação

São registrados todos os desvios/deficiências detectados. Para cada um deles 
deverá ter sido completado o correspondente registro de desvios/deficiên-
cias.

Desvio/deficiência Referência 
relatório

Fechada (Resolvida 
favoravelmente)?

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QD # 7. Documentação anexa

(a) Objetivo

Registro de todos os documentos que são anexados a este protocolo.

(b) Procedimento

Verificar que todos os documentos citados no protocolo estão listados e anexa-
dos.

(c) Critério de aceitação

Todos os documentos anexados foram identificados.

(d) Verificação

Denominação do 
documento Referência Núm. de páginas Comentários

(e) Resultado do ensaio 

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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(D) EXEMPLO DE RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO

Um relatório, como já foi falado acima, resume o resultado de um estágio da 
qualificação de uma instalação e a libera para o seguinte estágio ou, se este 
estágio era o último, para sua utilização prática na produção.

Os relatórios podem se integrar com os protocolos, constituindo sua parte final 
ou constituir documentos separados. O primeiro enfoque possui a vantagem da 
simplicidade e da limitação no número de documentos, ao passo que o segundo 
facilita uma comprovação clara e simplificada da qualificação frente a terceiros.

No exemplo anexo adotaremos este segundo enfoque. O intuito é preparar um 
documento que ofereça uma visão sucinta da qualificação. Naturalmente se são 
requeridos dados concretos dos ensaios, então é preciso dirigir-se ao corres-
pondente protocolo. Ele também pode ser plurilíngue a fim de facilitar auditorias 
internacionais.

A seguir é apresentado apenas um modelo de relatório correspondente à QI, por-
que os protocolos correspondentes aos outros estágios seguem o mesmo padrão.

RELATÓRIO DE QI/QI REPORT

(a) Objeto e escopo deste documento/Object and scope of this docu-
ment

Este relatório, seguindo as orientações estabelecidas no PMV, resume os re-
sultados obtidos, formula comentários sobre os desvios observados e extrai 
conclusões a respeito da QI do sistema HVAC da unidade de produção X.

--------------------

This report, as established in the VMP, summarises the results obtained, 
comments on any deviation observed and draws conclusions regarding the 
QI of the HVAC system of the production unit X.

(b) Ensaios realizados e resultados obtidos /Tests performed and results 
obtained

#1. Requisitos prévios/Preliminary requirements

A etapa anterior da qualificação (QP) foi completada satisfatoriamente, sem 
desvios significativos, e o protocolo de QI foi aprovado antes de sua reali-
zação.

--------------------

The previous qualification stage (QP) was satisfactorily completed, without 
significant deviations, and the QI protocol has been approved before being 
realized.

#2. Documentação de fornecedor/Supplier documentation

O fornecedor disponibilizou desenhos, projetos e informação adequada para 
a utilização e manutenção da instalação.
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--------------------

The supplier has provided adequate diagrams and information for the utiliza-
tion and maintenance of the system.

#3. Revisão da instalação a respeito dos diagramas e especificações / 
Revision of the installation regarding diagrams and specifications

Os projetos, desenhos e diagramas refletem exatamente a instalação em 
todas as suas partes. 

--------------------

The diagrams represent the system as it has been built.

#4. Identificação dos equipamentos/Equipment identification

Os equipamentos instalados foram identificados e eles se correspondem com 
os especificados. 

--------------------

Installed equipment has been identified and it meets the specified require-
ments.

#5. Calibração dos instrumentos/Instrumentation calibration

Todos os instrumentos críticos possuem certificados de calibração referenci-
áveis a padrões reconhecidos.

--------------------

All critical equipment has calibration certificates traceable to internationally 
recognized standards.

#6. Conexão das utilidades/Connection of utilities

As utilidades necessárias foram conectadas e são fornecidas dentro das fai-
xas requeridas.

--------------------

The necessary utilities have been connected and are supplied within the re-
quired ranges.

#7. Pessoal que tem intervindo na qualificação/Personnel which per-
formed the qualification

O pessoal que participou da qualificação foi identificado.

--------------------

Personnel which have participated in the qualification have been identified.

#8. Desvios ou deficiências/Deviations or deficiencies

Ver mais adiante.

--------------------

See below.
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#9. Documentação/Documentation

Todos os documentos anexados ao protocolo de qualificação foram registra-
dos.

--------------------

All documents annexed to the qualification protocol have been registered.

(c) Comentários sobre os desvios e deficiências observadas/Comments 
on deviations and deficiencies

Nesta qualificação não foram detectados nem desvios, nem deficiências sig-
nificativas.

--------------------

In this qualification there have not been observed significant deviations or 
deficiencies.

(d) Recomendações/Recommendations

Não há recomendações relevantes.

--------------------

There are no relevant recommendations to be made. 

(e) Conclusões/Conclusions

A qualificação de instalação (QI) do sistema HVAC da unidade X foi 
considerada satisfatória.

Consequentemente ela pode ser liberada para a realização da qualificação 
de operação (QO).

--------------------

The installation qualification (QI) of the HVAC system of the unit X has been 
satisfactorily completed.

Consequently it can be released for the conduction of the operational 
qualification (QO).
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Anexo II – Exemplo prático de qualificação de um 
sistema de água purificada

Jordi Botet

Neste exemplo será desenvolvida a qualificação nos seus quatro estágios (QP, 
QI, QO e QD), de um sistema de água purificada (PW). Para a qualificação deste 
sistema são seguidas as diretrizes estabelecidas no plano mestre de validação 
(PMV-XXX).

A qualificação será realizada por pessoal técnico, que verificará a correspon-
dência, tanto entre o projeto do fornecedor e os requerimentos de usuário e as 
BPF como entre o projeto e as especificações de fornecedor e o sistema de água 
construído (isto é o “diagrama em V, da qualificação”).  A qualificação será rea-
lizada praticamente por meio de ensaios para os quais serão definidos critérios 
de aceitação que deverão ser satisfeitos.

Os desvios/deficiências que sejam detectados durante a realização das verifi-
cações que compõem a qualificação serão registrados utilizando o modelo de 
registro anexo. O nível de criticidade dos desvios/deficiências será avaliado e 
naqueles que sejam considerados críticos deverão ser aplicadas medidas cor-
retivas. 

Apenas quando os desvios/deficiências forem corrigidos, a realização do proto-
colo poderá considerar-se completada. O primeiro estágio, QP, será normalmen-
te realizado antes de começar a construção da instalação. O segundo estágio, 
QI, será normalmente realizado ao terminar sua montagem e envolve ensaios 
estáticos. O terceiro estágio, QO, requer a colocação em marcha, pois envolve 
ensaios dinâmicos. Finalmente, o último estágio, QD, será realizado com caráter 
concorrente, isto é, com o sistema em operação normal.

Ao ser completada a realização do protocolo de cada um dos estágios da quali-
ficação, será preparado o correspondente relatório e poderá começar o seguinte 
estágio ou, depois do último, a utilização normal do sistema.

Abreviaturas

BPE: Boas Práticas de Engenharia
BPF: Boas Práticas de Fabricação
QP: Qualificação de Projeto (DQ: Design qualification)
PW: Purified Water (AP: Água Purificada)
QI: Qualificação da Instalação (IQ: Installation Qualification )
QO: Qualificação da Operação (OQ: Operational qualification)
P&ID: Piping and Instrumentation Diagram
PMV: Plano Mestre de Validação (VMP: Validation Master Plan)
QD: Qualificação de Desempenho (PQ: Performance qualification)
RU: Requerimentos de Usuário (URS: User Requirements Specification)
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Observações: 

• Quando os subsistemas apresentam complexidade significativa, poderá ser 
preferível preparar protocolos separados por subsistemas (geração, arma-
zenamento e distribuição) para os estágios de QI, QO e QD.

• O sistema de PW é apresentado de maneira simplificada com o intuito de 
descrever de maneira prática o enfoque da qualificação, mas nos casos re-
ais deverão ser levados em conta todos os elementos e aspectos.

• A duração dos estágios de QO e QD tem gerado muitas discussões, pois é 
necessário um compromisso entre segurança de qualidade da água e dispo-
nibilidade de água para produção. A QO tem por alvo provar que o sistema 
opera segundo as previsões, enquanto que a QD deve provar, enfim, que 
o sistema opera corretamente e gera água de qualidade avaliando o efeito 
das variações sazonais da água de entrada sobre a água gerada pelo siste-
ma.

• É essencial olhar apenas QO, QD e monitoramento rotineiro do sistema de 
água como partes de um todo. A QO avalia a funcionalidade do sistema, 
tanto em condições normais como na de pior caso. A QD monitora o fun-
cionamento do sistema por meio de parâmetros críticos e de análise de 
amostras. Em certo sentido, a QD é um ensaio geral do monitoramento de 
rotina.

• Portanto, os estágios da qualificação, ao serem aplicados a um sistema de 
água farmacêutica, podem ser caracterizados como segue:

Estágio Duração Ações Amostragem / 
Monitoramento

Água 
usada na 

produção?

QP Indefinida - Estudo da documentação 
do projeto.

Não. Não (ainda 
não há 
geração de 
água).

QI Indefinida - Verificação da instalação 
do sistema a respeito do 
descrito na documentação 
do projeto.

- Preparação dos POPs

Não. Não (ainda 
não há 
geração de 
água).
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Estágio Duração Ações Amostragem / 
Monitoramento

Água 
usada na 

produção?

QO Duas 
semanas

- Verificação 
da operação 
do sistema a 
respeito do 
descrito na 
documentação 
do projeto.

- Aplicação dos 
POPs.

- Monitoramen-
to intensivo.

 - Verificação 
da qualidade da 
água.

(A) Ope-
ração  
em con-
dições 
“nor-
mais”

Sim: Fase 1.
(intensivo)

Não (há 
geração 
de água, 
mas sua 
qualidade 
ainda 
não foi 
provada).(B) Ope-

ração  
em con-
dições 
“de es-
tresse”

QD Duas 
semanas

- Revisão dos POPs.

- Monitoramento intensivo.

- Verificação da qualidade 
da água.

Sim: Fase 2. 
(intensivo)

Sim (se 
não são 
detectadas 
anomalias)

Um ano - Aprovação e Implantação 
dos POPs.

- Monitoramento de rotina.

- Verificação do desempe-
nho confiável avaliando a 
influência das variações 
sazonais da água potável.

Sim: Fase 3. 
(normal)
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REGISTRO E GERENCIAMENTO DE DESVIOS/DEFICIÊNCIAS DURANTE A QUALIFICAÇÃO

Ano: #

Origem do desvio/
deficiência Estágio da qualificação: o QP o QI o QO o QD

Protocolo
Denominação:

Código:

Ensaio implicado:

Descrição do desvio/deficiência

Nome Empresa / cargo: Data: Assinatura:

Descrição da medida corretiva realizada

Descrição das ações de acompanhamento

Nome: Empresa / cargo: Data: Assinatura:

Avaliação dos resultados da medida corretiva e das ações de acompanhamento

O desvio / a deficiência pode ser considerado resolvido? o Sim o Não

Observações:

Nome: Empresa / cargo: Data: Assinatura:



144

SINDUSFARMA

(A) PROTOCOLO DE QUALIFICAÇAO DO PROJETO (QP)

1. Alvo da QP

O objetivo deste estágio da qualificação é demonstrar a adequação do sistema 
de água purificada aos requerimentos de usuário (RU) e às BPF, bem como  ou-
tras normas aplicáveis, como por exemplo, ISO ou BPE.

2. Características básicas do sistema de PW

A água potável é acumulada em um reservatório pulmão, onde é clorada para 
maior segurança. Posteriormente, ela é basicamente submetida a um trata-
mento em duas etapas: abrandamento por troca iônica e purificação final por 
osmose reversa.

A água purificada é armazenada e distribuída a uma temperatura de 21±2 ºC. 
Sua qualidade microbiológica no anel de distribuição é mantida por radiação 
UV. No caso de contaminação microbiológica, o sistema pode ser sanitizado por 
aquecimento ou mesmo esvaziado e tratado com vapor.

O sistema é descrito com maior detalhe nos estágios de QI e QO.

3. Ensaios que compõem a QP

# Denominação do ensaio

QP #1 Requisitos prévios

QP #2 Requerimentos de usuário (RU)

QP #3 Documentação do projeto

QP #4 Adequação aos RU e à normativa

QP #5 Pessoal que tem intervindo na qualificação

QP #6 Revisão dos desvios / deficiências

QP #7 Documentação anexa

QP #1. Requisitos prévios

(a) Objetivo

Verificar que, antes da realização do protocolo,  ele foi aprovado.

(b) Procedimento

Revisar a primeira página do protocolo a fim de confirmar que ele foi assinado 
por todas as pessoas necessárias.
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(c) Critério de aceitação

A redação deste protocolo foi revisada e aprovada.

(d) Verificação

Nº de código do protocolo: Data de aprovação:

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QP #2. Requerimentos de usuário (RU)

(a) Objetivo

Verificar que os RU foram aprovados.

(b) Procedimento

Constatar que existem RU e que foram aprovados.

(c) Critério de aceitação

Há RU aprovados.

(d) Verificação

Nº de código dos RU: Data de aprovação:

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QP # 3. Documentação do projeto

(a) Objetivo

Verificar que o fornecedor apresentou a documentação do projeto do sistema de 
água e que esse foi aprovado pelo laboratório.

(b) Procedimento

Revisar a documentação do projeto do sistema de água.

(c) Critério de aceitação

O projeto descreve as características e funções do sistema de água purificada e 
foi aprovado pelo laboratório.

Identificação do projeto: Data de aprovação 
pelo laboratório:

Características / funções Cumpre

Planos do sistema o Sim / o Não

Características técnicas dos elementos do sistema 
(filtros, troca iônica, osmose inversa, reservatórios, 
canos, etc.)

o Sim / o Não

Materiais de construção o Sim / o Não

Especificações funcionais do sistema o Sim / o Não

Sistema de controle e monitoramento o Sim / o Não

(d) Resultado do ensaio 

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QP # 4. Adequação aos RU e à normativa

(a) Objetivo

Verificar que o projeto leva em conta tanto os RU como a normativa.
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(b) Procedimento

Verificar as especificações do projeto a respeito dos RU e das BPF e BPE.

(c) Critério de aceitação

O projeto foi realizado segundo os RU e as BPF/BPE.

(d) Verificação

Norma Projeto

Referência Descrição Cumpre

ANVISA: 
RDC-17 / 
Art. 527

O sistema de produção, armazenamento e 
distribuição de água para uso farmacêutico deve ser 
planejado, instalado e validado de forma a garantir 
a produção de água de qualidade apropriada. o Sim / o Não
A água deve ser produzida, armazenada e 
distribuída de forma a evitar contaminação 
microbiológica, química ou física.

ANVISA: 
RDC-17 / 
Art. 529

O desempenho dos sistemas de purificação, 
armazenamento e distribuição deve ser 
monitorado

o Sim / o Não

ANVISA: 
RDC-17 / 
Art. 530

O grau de tratamento da água deve considerar 
a natureza e o uso pretendido do intermediário 
ou produto terminado, bem como a etapa no 
processo de produção na qual a água é utilizada.

o Sim / o Não

--- --- ---

BPE

A velocidade da água no anel deve estar entre 1 e 
3 m/seg. o Sim / o Não

O anel de distribuição deverá possuir uma pendente 
mínima do 1%, para assegurar a drenagem. o Sim / o Não

Válvulas com desenho sanitário e possuindo 
membranas de material aprovado para este uso. o Sim / o Não

Os braços mortos das conexões ao anel de 
distribuição não deverão exceder em 3 vezes o 
diâmetro interior do cano menor

o Sim / o Não

--- --- ---

RU

Deverão existir N pontos de utilização o Sim / o Não

Deverão existir pelo menos os seguintes pontos de 
amostragem: 1º depois de cada uma das etapas de 
tratamento, 2º na entrada do anel de distribuição 
depois das bombas de impulsão, 3º no retorno do 
anel de distribuição antes do reservatório.

o Sim / o Não

A água poderá ser esquentada a >90ºC para sua 
sanitização. o Sim / o Não



148

SINDUSFARMA

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QP # 5. Pessoal que tem intervindo na qualificação

(a) Objetivo

Identificar todo o pessoal que participou da qualificação.

(b) Procedimento

Os participantes da qualificação deverão preencher a tabela.

(c) Critério de aceitação

Todos os participantes foram identificados.

(d) Verificação

Nome Função Assinatura

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QP # 6. Revisão dos desvios/deficiências

(a) Objetivo

Comprovar que na execução deste protocolo não existem desvios/deficiências 
significativas sem resolver.

(b) Procedimento

Serão revisadas as verificações realizadas neste protocolo assim como os regis-
tros de desvios/deficiências.

(c) Critério de aceitação

Não há desvios/deficiências ou se eles existem, foram resolvidos satisfatoria-
mente ou não são significativos.

(d) Verificação

São registrados todos os desvios/deficiências detectados. Para cada um deles 
deverá ter sido completado o correspondente Relatório de desvios/deficiências.

Desvio/deficiência Referência 
relatório

Fechada (Resolvida 
favoravelmente)?

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QP # 7. Documentação anexa

(a) Objetivo

Registro de todos os documentos que estão anexados a este protocolo.

(b) Procedimento

Verificar que todos os documentos citados no protocolo estão listados e anexados.
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(c) Critério de aceitação

Todos os documentos anexados foram identificados.

(d) Verificação

Denominação 
do documento Referência Núm. de páginas Comentários

(e) Resultado do ensaio 

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

(B) QUALIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO (QI)

1. Alvo da QI

Esta qualificação refere-se ao sistema de água purificada e tem por objeto de-
monstrar que ele foi armado segundo o projeto aprovado. Também será verifi-
cada a calibração dos instrumentos críticos.

2. Breve descrição do sistema de AP (PW)

O sistema de água purificada é composto de dois subsistemas. O primeiro, de 
geração, transforma a água potável da rede em água purificada, enquanto que 
o segundo, de armazenagem e distribuição, mantém a água purificada e a dis-
tribui aos pontos de uso.
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Representação esquemática do sistema de água purificada

ENTRADA 
ÁGUA

Reservatório para 
armazenagem da 
água purificada

Trocador de calor Pontos de uso

Anel de distribuição

RESINAS CATIÓNICAS 
DE TROCA IÓNICA

Reservatório para 
armazenagem da 

água branda

Desgaseificador

1ª etapa Osmose Inversa

Bomba de alta pressão

Bomba de alta pressão

2ª etapa Osmose Inversa
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(I) Subsistema de geração

1º Reservatório de cloração.

2º Filtração primária (60 mícrons).

3º Troca iônica.

4º Degaseificação.

5º Ajuste do pH por adição de NaOH.

6º Dupla filtração (3 mícrons e 1 mícrons).

7º UV para o controle dos micro-organismos.

8º Reservatório de água branda.

9º Osmose reversa em duas etapas.
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(II) Subsistema de armazenagem e distribuição

1º Reservatório de PW.

2º Grupo de impulsão de duas bombas.

3º Trocador de calor.

4º UV para o controle dos micro-organismos.

5º Anel de distribuição com N pontos de uso.

3. Ensaios que compõem a QI

# Denominação do ensaio

QI #1 Requisitos prévios

QI #2 Documentação de fornecedor

QI #3 Revisão da instalação referente aos diagramas e especificações 

QI #4 Identificação de componentes e verificação de suas características

QI #5 Verificação de pontos mortos

QI #6 Verificação de pendências

QI #7 Verificação da calibração dos instrumentos críticos

QI #8 Verificação das soldas

QI #9 Verificação da hermeticidade (teste hidrostático)

QI #10 Verificação da limpeza e passivação

QI #11 Pessoal que intervém na qualificação

QI #12 Revisão dos desvios / deficiências

QI #13 Documentação anexada

QI # 1. Requisitos prévios

(a) Objetivo

Verificar, antes de realização do protocolo, que ele foi aprovado.

Verificar que o anterior estágio da qualificação de projeto (QP) foi satisfatoria-
mente completado.

(b) Procedimento

Revisar a primeira página do protocolo a fim de confirmar que ele foi assinado 
por todas as pessoas necessárias.
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Revisar o relatório de QP a fim de verificar que foi aprovado porque o estágio de 
QP foi completado sem que existam desvios/deficiências significativas.

(c) Critério de aceitação

• A redação deste protocolo foi aprovada.

• O estágio de QP foi completado satisfatoriamente.

(d) Verificação

Nº de código do protocolo de QI: Data de aprovação:

Nº de código do relatório de QP: Data de aprovação:

(e) Resultado do ensaio 

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 2. Documentação de fornecedor

(a) Objetivo

Verificar que a documentação entregue pelo fornecedor contém informação su-
ficiente para a utilização e manutenção do sistema.

(b) Procedimento

Revisar a documentação do fornecedor e avaliar seu conteúdo.

(c) Critério de aceitação

A documentação do fornecedor é adequada para a utilização e manutenção do 
sistema. Dispõe-se de:

• Memória técnica do sistema;
• Planos/diagramas da instalação (P&ID as built);
• Características e especificações funcionais dos componentes;
• Instruções de operação;
• Instruções de manutenção e lista de peças, quando aplicável;
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• Certificados de qualidade, quando aplicável;

• Listas de instrumentação.

 (d) Verificação

Recompilada a documentação do fornecedor:

Título do documento Referência Lugar de arquivo

Xxx Xxx Escritório

Xxx xxx Escritório

Esta documentação abrange os diferentes aspectos necessários:

Tipo de documentação Disponibilidade Notas

1 Memória técnica do sistema o Sim / o Não / o N. a.

2 Planos/diagramas da 
instalação (P&ID as built) o Sim / o Não / o N. a.

3
Características e 
especificações funcionais dos 
componentes

o Sim / o Não / o N. a.

4 Instruções de operação o Sim / o Não / o N. a.

5 Lista de alarmes o Sim / o Não / o N. a.

6 Instruções de manutenção e 
lista de peças de substituição o Sim / o Não / o N. a.

7 Certificados de qualidade o Sim / o Não / o N. a.

8 Listas de instrumentação o Sim / o Não / o N. a.

N. a. = Não aplicável

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QI # 3. Revisão da instalação referente aos diagramas e especificações

(a) Objetivo

Comprovar que o sistema foi montado segundo os projetos, desenhos  e diagra-
mas fornecidos pelo fornecedor e suas especificações, seguidas.

(b) Procedimento

Revisar a instalação a respeito dos projetos, desenhos  e diagramas do forne-
cedor:

1º Será obtida uma cópia as built dos projetos, desenhos  e diagramas.

2º  Registrar a referência da qualificação para a qual serão utilizados  QI, 
código do protocolo, data e assinatura da pessoa que vai realizar a verifi-
cação.

3º Com os projetos, desenhos  e diagramas será revisada a instalação para 
comprovar que a correspondência é exata, tanto em termos de equipamen-
tos e instrumentos como de identificação - tags.

4º - Serão utilizadas canetas tipo Pilot de cor para a análise dos projetos e 
desenhos:

• Em verde serão marcadas as partes do projetos, desenhos  e diagramas 
que correspondam exatamente com a instalação.

• Em vermelho serão marcadas as partes do projetos, desenhos  e diagra-
mas que não correspondam exatamente com a instalação, ou seja, partes 
que aparecem no papel, mas não foram instaladas; partes instaladas, 
mas que não aparecem representadas; partes que aparecem no papel e 
foram instaladas, mas com alguma diferença.

(c) Critério de aceitação

Os planos/diagramas refletem exatamente a instalação em todas as suas par-
tes.

(d) Verificação

Planos/diagramas utilizados que serão anexados a este protocolo.

Denominação 
do documento

Código / 
referência Data / versão Lugar de arquivo

P&ID MMM n x Escritório

P&ID NNN n x Escritório

--- --- --- ---
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(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 4 Identificação de componentes e verificação de suas caracterís-
ticas

(a) Objetivo

Evidenciar que os componentes do sistema instalados  correspondem com os 
especificados na documentação do fornecedor e comprovar que os materiais 
que entram em contato com a água são adequados e nem a alteram, nem são 
alterados por ela.

(b) Procedimento

Serão revisados os componentes instalados a fim de comprovar que são os 
especificados (marca, modelo/tipo etc.), se anotará seu número de série ou de 
identificação e se comprovará (para as partes em contato com a água) a idonei-
dade do material.

(c) Critério de aceitação

Os componentes instalados se correspondem com os especificados. O material 
de construção das partes em contato com a água é apropriado.

(d) Verificação

Componente
Marca / 
modelo 
/ tipo

Nº série / 
identificação

Material de 
construção Correto?

o Sim / o Não

o Sim / o Não
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Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 5 Verificação de pontos mortos

(a) Objetivo

Comprovar que não existem pontos mortos nem como resultado das próprias 
características dos componentes nem como consequência das conexões realiza-
das durante a construção da instalação.

(b) Procedimento

1º Será obtida uma cópia as built dos projetos, desenhos e diagramas do sis-
tema de PW.

2º  Neles será registrada a referência da qualificação para a qual serão utili-
zados  QI, código do protocolo, data e assinatura da pessoa que vai realizar a 
verificação.

3º Com os projetos, desenhos  e diagramas,  será revisada a instalação determi-
nando o comprimento de todas as partes de tubulação sem circulação constante 
de água (válvulas, conexões a válvulas, instrumentos, ramais etc.). As partes 
avaliadas serão anotadas na tabela de verificação.

Regra dos 3 d (OMS, 
TRS 790)

A distância (L) desde a 
parede do cano principal 
até o final do braço (p. 
ex. o centro da válvula) 
não deverá exceder 
significativamente 3 d 
(diâmetros do braço).

4º Completada a verificação, o desenho será anexado a este protocolo.
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(c) Critério de aceitação

Não existem partes da tubulação  sem circulação contínua de água cujo compri-
mento seja significativamente  maior que 3 vezes seu diâmetro.

(d) Verificação

1º - Registro de planos isométricos utilizados na verificação da instalação

Denominação Código / 
referência Data Notas

2º- Verificações

Parte Ø (d) 3 Ø (d) Comprimento (L) Resultado Notas

o C / o Não C

o C / o Não C

o C / o Não C

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 6 Verificação de pendentes

(a) Objetivo

Comprovar que não existem pedaços de cano nos quais a água possa permane-
cer estancada por não possuir a inclinação necessária.

(b) Procedimento

1º Será obtida uma cópia as built dos projetos, desenhos e diagramas do sis-
tema de PW.
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2º Neles será registrada a referência da qualificação para a qual serão utilizados 
QI, código do protocolo, data e assinatura da pessoa que vai realizar a verifi-
cação.

3º Com os projetos, desenhos e diagramas  em mãos será revisada a instalação.

4º Completada a verificação, o projeto, desenho ou diagrama, será anexado a 
este protocolo.

(c) Critério de aceitação

Na seção horizontal,  a tubulação apresenta uma inclinação mínima do 1%, 
favorável à drenagem. 

(d) Verificação

1º - Registro de planos isométricos utilizados na verificação da instalação

Denominação Código / 
referência Data Notas

2º- Verificações

Pedaço Pendente Resultado Notas

o C / o Não C

o C / o Não C

o C / o Não C

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QI # 7. Verificação da calibração dos instrumentos críticos

(a) Objetivo

Comprovar que os instrumentos críticos possuem certificado de calibração com 
relação a padrões reconhecidos.

(b) Procedimento

Será preparada uma relação de todos os instrumentos do sistema. Para os críti-
cos, serão verificados os certificados de calibração.

(c) Critério de aceitação

Todos os instrumentos críticos possuem certificados de calibração em vigor e a 
faixa de trabalho está dentro da faixa de calibração.

(d) Verificação

Instrumento
Marca / 
modelo 
/ tipo

Nº série / 
identificação Crítico? Certificado de 

calibração

o Sim / o Não

o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 8. Verificação de soldas

(a) Objetivo

Comprovar que existe informação suficiente para a caracterização das soldas.

(b) Procedimento

1º Será obtida uma cópia dos projetos, desenhos e diagramas as built da insta-
lação identificando as soldas.

2º Neles será registrada a referência da qualificação para a qual serão utilizados 
QI, código do protocolo, data e assinatura da pessoa que vai realizar a verificação.



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

161

3º Será revisada a documentação do fornecedor  relacionada com as soldas.

4º Completada a verificação, o projeto, desenho ou diagrama, será anexado a 
este protocolo.

(c) Critério de aceitação

• Os soldadores e os procedimentos de solda foram homologados.
• As condições de solda foram registradas.
• As soldas estão identificadas e documentadas no log-book correspondente.
• Existe rastreabilidade entre as soldas e as “provetas” (“coupons”).
• Foram realizados ensaios nas soldas e os resultados são aceitáveis.

(d) Verificação

1º - Registro de planos isométricos e de documentos utilizados na verificação 
da instalação

Denominação Código / 
referência Data Notas

2º- Verificações

# Aspectos que abrangem a documentação Correto? Notas

1 Há procedimentos de solda aprovados o Sim / o Não

2 A máquina de solda está identificada e 
homologada (qualificada) o Sim / o Não

3 Existe documentação da partida  da máquina

4 Os soldadores estão identificados e 
homologados (qualificados) o Sim / o Não

5 Existe um log-book para o registro das soldas o Sim / o Não

6 As soldas estão identificadas e registradas o Sim / o Não

7 Há planos isométricos identificando as soldas o Sim / o Não

8 Uma parte definida das soldas foi revisada 
visualmente a fim de verificar sua idoneidade o Sim / o Não

9 A revisão das soldas tem mostrado que elas 
são corretas o Sim / o Não
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QI # 9. Verificação da hermeticidade (teste hidrostático)

(a) Objetivo

Comprovar que não existem fugas quando a instalação for  submetida a uma 
pressão superior à de trabalho.

(b) Procedimento

Verificar a documentação do fornecedor.

(c) Critério de aceitação

A documentação existente permite conhecer a metodologia utilizada para a ve-
rificação de hermeticidade. Não foram detectadas fugas na instalação.

(d) Verificação

1º - Registro de documentos utilizados na verificação da hermeticidade

Denominação Código / 
referência Data Lugar de arquivo

2º- Verificações

# Aspectos que abrangem a 
documentação Correto? Notas

1
Há um procedimento aprovado 
para a realização dos ensaios de 
hermeticidade (teste hidrostático)

o Sim / o Não

2
Há um protocolo da realização do 
ensaio de hermeticidade (teste 
hidrostático)

o Sim / o Não

3
Há um relatório com os resultados 
do ensaio de hermeticidade (teste 
hidrostático)

o Sim / o Não

QI # 10. Verificação da limpeza e passivação

(a) Objetivo

Comprovar que as partes da instalação realizadas em aço-inoxidável foram lim-
pas e passivadas depois da solda.
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(b) Procedimento

Verificar a documentação do fornecedor.

c) Critério de aceitação

A documentação existente permite conhecer a metodologia utilizada para a lim-
peza e passivação, depois de ter sido completada a construção da instalação.

(d) Verificação

1º - Registro de documentos utilizados na verificação da limpeza e passivação.

Denominação Código / 
referência Data Lugar de arquivo

2º- Verificações

# Aspectos que abrangem a 
documentação Correto? Notas

1 Há procedimentos aprovados para a 
limpeza e passivação. o Sim / o Não

2 Há um protocolo da realização da 
limpeza e da passivação. o Sim / o Não

3 Há um relatório com os resultados 
da limpeza e passivação. o Sim / o Não

QI # 11. Pessoal que tem atuado na qualificação

(a) Objetivo

Identificar todo o pessoal que participou da qualificação.

(b) Procedimento

Os participantes da qualificação deverão preencher a tabela.

(c) Critério de aceitação

Todos os participantes foram identificados.



164

SINDUSFARMA

(d) Verificação

Nome Função Assinatura

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 12. Revisão dos desvios/deficiências

(a) Objetivo

Comprovar que na execução deste protocolo não existem desvios/deficiências 
sem resolver.

(b) Procedimento

Serão revisadas as verificações realizadas neste protocolo, assim como os regis-
tros de desvios/deficiências.

(c) Critério de aceitação

Não existem desvios/deficiências ou se eles existem foram resolvidos satisfato-
riamente.

(d) Verificação

São registrados todos os desvios/deficiências detectados. Para cada um deles 
deverá ter sido completado o correspondente relatório de desvios/deficiências.

Desvio/deficiência Referência 
relatório

Fechada (Resolvida 
favoravelmente)?
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(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QI # 13. Documentação anexa

(a) Objetivo

Registro de todos os documentos que são anexados a este protocolo.

(b) Procedimento

Garantir que todos os documentos citados no protocolo estão listados e anexa-
dos.

(c) Critério de aceitação

Todos os documentos anexados foram identificados.

(d) Verificação

Denominação 
do documento Referência Núm. de páginas Comentários

(e) Resultado do ensaio 

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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(C) QUALIFICAÇAO DE OPERAÇÃO (QO)

1. Alvo da QO

O objetivo desta qualificação é demonstrar que o sistema de geração, armaze-
nagem e distribuição de água purificada opera da maneira esperada em todas as 
circunstâncias de funcionamento previstas e fornece água purificada que possui 
as características especificadas na farmacopeia.

2. Descrição resumida do funcionamento do sistema de AP (PW)

Representação esquemática do sistema de geração, armazenagem e 
distribuição de água purificada

Reservatório 
de cloração

Reservatório de 
armazenagem 

de água branda

Reservatório para 
armazenagem da 
água purificada

Osmose inversa 1ª etapa

Bomba alta pressão

Bomba alta pressão

Reservatório 
de NaOH

Entrada da 
água de rede

Osmose inversa 2ª etapa

Trocador de calor

Resinas 
catiônicas de 
troca iônica

Anel de distribuição

Bomba de 
impulsão

D
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r
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1º Cloração: A contaminação microbiana da água que entra é controlada 
por adição de cloro ao reservatório até obter uma concentração de 4 ppm.
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2º Filtração primária: As maiores partículas em suspensão são eliminadas 
por filtração através de dois cartuchos filtrantes de 60 mícrons. Sua satura-
ção é monitorada por  medida da pressão diferencial. Eles são lavados por 
passagem de água contra a corrente durante 20 minutos.

3º Troca iônica: Há dois cartuchos de resinas catiônicas que trabalham e 
são regeneradas alternativamente por um programador automático conecta-
do a um analisador da dureza da água.

4º Desgaseificação: Realizada à pressão atmosférica e à frio. O desgasei-
ficador possui um sistema automático para a regulação do nível de água.

5º Adição de metabissulfeto: Transforma o cloro livre em cloreto. A quan-
tidade de metabissulfeto a acrescentar é controlada por medida do potencial 
redox.

6º Filtração secundária: Há dois conjuntos filtrantes. O primeiro possui 
filtros de 3 mícron, enquanto que os do segundo são de 1 mícron. A satu-
ração dos filtros que compõem os dois complexos é monitorada por medida 
da pressão.

7º Radiação UV: A fim de proteger a água livre de cloro, do crescimento 
microbiano,  ela atravessa duas lâmpadas UV em paralelo.

8º Reservatório de armazenagem da água branda.

9º Dosagem de NaOH: A solução de soda cáustica de um pequeno reserva-
tório é dosada em função do pH por ação de uma pequena bomba.

10º Dupla etapa de osmose reversa: O permeado da primeira etapa é en-
viado à segunda etapa, enquanto que o concentrado é drenado. O permeado 
da segunda etapa é enviado ao reservatório da água purificada, enquanto 
que o concentrado é devolvido ao reservatório de água branda. O conjunto 
é controlado através da medida da pressão, da temperatura, do pH e da 
condutividade.

11º Reservatório de água purificada.

12º Anel de distribuição: A água do reservatório é impelida pelo anel de 
distribuição por ação de duas bombas sanitárias. A fim de manter a pressão da 
água no interior do cano, dentro dos limites especificados, no retorno do anel 
há um medidor detector de pressão que atua sobre um variador de frequência 
comum às duas bombas. Existe um contador horário que determina o tempo 
de alternância entre as duas bombas. A fim de manter a temperatura da água 
na faixa especificada (21±2 ºC) há um trocador de calor alimentado com água 
refrigerada. A água atravessa uma lâmpada UV para destruir eventuais micro-
-organismos contaminantes. No retorno do anel é medida a temperatura, a 
pressão e a condutividade. A fim de manter a pressão no anel, antes de sua 
conexão com o depósito, é instalada uma válvula de contrapressão.

3. Organização da QO

A duração mínima prevista para a QO é de 2 semanas, durante as quais a insta-
lação será monitorada cuidadosamente de modo a verificar  que os parâmetros 
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críticos se encontram no interior das faixas especificadas e serão recolhidas 
amostras para constatar que a água satisfaz as especificações analíticas.

Os ensaios de qualificação corresponderão a duas situações. Inicialmente serão 
realizados ensaios de funcionamento em condições normais e depois ensaios de 
funcionamento em condições de estresse. No primeiro caso o alvo dos ensaios é 
mostrar que a instalação produz água purificada de qualidade, enquanto que no 
segundo, o alvo dos ensaios é verificar que condições de pior caso não afetam 
essa qualidade.

(A) Definição dos pontos de amostragem

- Subsistema de produção de água purificada,

(1) Entrada de água de alimentação ao sistema: PA-01

(2) Saída tanque de cloração: PA-02

(3) Saída das colunas de troca iônica: PA-03

(4) Saída do desgaseificador: PA-04

(5) Saída do injetor de metabissulfito: PA-05

(6) Saída da lâmpada UV: PA-06

(7) Saída da 1ª etapa de osmose inversa: PA-07

(8) Saída da 2ª etapa de osmose inversa: PA-08

- Subsistema de armazenagem e distribuição de água purificada,

Todos os pontos de uso, por exemplo, do PU-01 até o PU-20.

(B) Especificação dos parâmetros monitorados para o controle do sis-
tema

- Medida do nível de água no reservatório de cloração.

- Medida da vazão de água.

- Medida da pressão diferencial no filtro de 60 µm.

- Medida da dureza da água à saída da troca iônica.

- Medida das pressões diferenciais nos filtros de 3 mm e 1 mm.

- Medida do valor redox após a adição de metabissulfito.

- Medida do nível de água no reservatório de água branda.

- Medida da temperatura da água antes da 1ª etapa de osmose inversa.

- Medida da pressão da água antes da 1ª etapa de osmose inversa.

- Medida da temperatura da água antes da 2ª etapa de osmose inversa.

- Medida da pressão da água antes da 2ª etapa de osmose inversa.
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- Medida do pH antes da 2ª etapa de osmose inversa.

- Medida da condutividade à saída da 2ª etapa da osmose inversa.

- Medida do nível de água no reservatório de água purificada.

- Medida da pressão da água à saída do grupo de impulsão do anel de dis-
tribuição.

- Medida da pressão da água no retorno do anel de distribuição.

- Medida da vazão de água no retorno do anel de distribuição.

- Medida da temperatura da água no retorno do anel de distribuição.

Monitoramento e amostragem do sistema

Reservatório 
de cloração

Reservatório de 
armazenagem 

de água branda

Osmose inversa 1ª etapa

Reservatório 
de NaOH

Entrada da 
agua de rede

Osmose inversa 2ª etapa

Trocador de calor

Resinas 
catiônicas de 
troca iônica

Anel de distribuição

D
es

ga
se
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ca
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r

Injetor de 
metabissulfito

Reservatório para 
armazenagem da 
água purificada

Instrumentos para monitoração

C: medida da condutividade; D: medida da dureza; N: medida do nível de 
água no reservatório; P: medida da pressão; pH: medida do pH; Rx: medida 
do potencial redox; T: medida da temperatura; V: medida da vazão.
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(C) Programa de amostragem/monitoramento

Fase 1: Amostragem/monitoramento intensivo de todos os pontos, todos os dias 
consecutivos, por no mínimo duas semanas.

Programa de amostragem / monitoramento - Fase 1

Ponto de 
amostragem

Dia da semana

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

#1
Água de 
alimentação 
ao sistema

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#2
Saída do 
tanque de 
cloração

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#3
Saída da 
resinas de 
troca iônica

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#4
Saída do 
dosador de 
metabissulfito 
sódico

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#5 Saída da 
lâmpada UV FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#6
Saída da 
1ª etapa 
da osmose 
inversa

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#7
Saída da 
2ª etapa 
da osmose 
inversa

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#8
Válvula do 
ponto de uso 
P-01 

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#9
Válvula do 
ponto de uso 
P-02

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#10
Válvula do 
ponto de uso 
P-03

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

--- --- FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

Análise completa: FQ: Análise físico-química + M: Análise microbiológica



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

171

4. Ensaios que compõem a QO

# Denominação do ensaio

QO #1 Requisitos prévios

QO #2 POPs - Procedimentos operacionais padrão

QO #3 Verificação de acionamentos (funcionamento e parada dos 
equipamentos)

QO #4 Sanitização

QO #5 Falha de eletricidade

QO #6 Falha de água

QO #7 Falha de bomba

QO #8 Alarmes e mensagens de pane

QO #9 Simulação de um período de férias

QO #10 Simulação de máximo consumo

QO #11 Operação com baixo nível de água

QO #12 Verificação de parâmetros operacionais

QO #13 Verificação analítica da qualidade da água

QO #14 Instrumentos utilizados na qualificação

QO #15 Pessoal que atua na qualificação

QO #16 Revisão dos desvios / deficiências

QO #17 Documentação anexa

QO #1. Requisitos prévios

(a) Objetivo

Garantir, antes da realização do protocolo, que ele foi aprovado.

Garantir que o estágio anterior da qualificação (QI) foi satisfatoriamente com-
pletado.

(b) Procedimento

Revisar a primeira página do protocolo a fim de confirmar que ele foi assinado 
por todas as pessoas necessárias.
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Revisar o relatório de QI a fim de verificar que foi aprovado porque o estágio de 
QI foi completado sem que existam desvios/deficiências significativas.

(c) Critério de aceitação

A redação deste protocolo foi aprovada.

O estágio de QI foi completado satisfatoriamente.

(d) Verificação

Nº de código do protocolo de QO: Data de aprovação:

Nº de código do relatório de QI: Data de aprovação:

(e) Resultado do ensaio 

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #2. POPs (Procedimentos operacionais padrão)

(a) Objetivo

Garantir que há POPs de operação e de manutenção da instalação e confirma-
ções de treinamento do pessoal que vai utilizá-la.

(b) Procedimento

Verificar a existência dos POPs, de operação e manutenção, e das confirmações 
de treinamento do pessoal.

(c) Critério de aceitação

Existem:

Procedimentos de operação da instalação;

Procedimentos de manutenção da instalação;

Registros de formação profissional do pessoal que utilizará a instalação.
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(d) Verificações

Documento Disponível Notas

1 Procedimentos de operação da 
instalação o Sim / o Não

2 Procedimentos de manutenção da 
instalação o Sim / o Não

3 Registros de formação do pessoal 
que utilizará a instalação o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #3. Verificação de acionamentos (funcionamento e parada dos equi-
pamentos)

(a) Objetivo

Constatar que os diferentes componentes, indicadores, acionamentos e elemen-
tos de controle do sistema operam segundo as especificações do fornecedor.

(b) Procedimento

Serão verificados os componentes, acionamentos e elementos de controle espe-
cificados na documentação técnica do fornecedor.

(c) Critério de aceitação:

Os componentes, acionamentos e elementos de controle trabalham segundo as 
especificações do fornecedor. As bombas alternam seu funcionamento segundo 
as especificações.

(d) Verificações

Equipamento/
Componente

Elemento/
Função Deve fazer Conforme?

o Sim / o Não

o Sim / o Não
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(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

Nota: Em sistemas aquecidos, a redução de temperatura deve ocorrer pelo me-
nor tempo possível e ser qualificada.

QO #4. Sanitização

(a) Objetivo

Comprovar a efetividade do processo de sanitização previsto para o subsistema 
de armazenagem e distribuição de água purificada.

(b) Procedimento

Será realizado um processo de sanitização segundo o POP aprovado.

Nota: A verdadeira efetividade da sanitização poderia apenas ser verificada con-
taminando o sistema e comprovando que a contaminação foi eliminada. Porém, 
isso é dificilmente realizável na maioria dos casos, Consequentemente o ensaio 
consiste exclusivamente em realizar o processo de sanitização e verificar seus 
parâmetros e no caso de sanitização química comprovar que o agente químico 
utilizado pode ser eliminado satisfatoriamente depois de sua eliminação.

(c) Critério de aceitação

O POP aprovado pode ser realizado satisfatoriamente.

(d) Verificações

Procedimento de sanitização utilizado:

Referência do registro 
da sanitização

Ao terminar o processo 
é exibida a mensagem?

o Sim / o Não (anotar no ensaio QO #9 Alarmes)

Tem-se registrado algum 
desvio ou deficiência? o Sim / o Não Referir:



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

175

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #5. Falha de eletricidade

(a) Objetivo

Garantir que o sistema pode superar uma falha de eletricidade sem perda de 
informação e recuperar o funcionamento normal ao restabelecer a corrente.

(b) Procedimento

Será interrompida a corrente e depois conectada novamente. A seguir, será 
verificado se o sistema não perdeu nenhuma informação e pôde recuperar seu 
funcionamento normal.

(c) Critério de aceitação:

O sistema é capaz de suportar uma falha elétrica sem problemas apreciáveis.

(d) Verificações

Resultados obtidos Conforme?

O sistema recupera sua funcionalidade normal 
depois da interrupção do abastecimento elétrico. o Sim / o Não

Não há perda de informação. o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QO #6. Falha de água

(a) Objetivo

Garantir  que o sistema pode superar uma falha de água sem contaminação e 
recuperar o funcionamento normal ao restabelecer o abastecimento de água.

(b) Procedimento:

Será interrompida a entrada de água durante um tempo definido, com base 
nas condições de projeto do sistema,  e depois conectada novamente. A seguir, 
deverá ser verificado que a qualidade da água não foi afetada e que o sistema 
pode recuperar seu funcionamento normal.

(c) Critério de aceitação:

O sistema é capaz de manter uma falha de água sem problemas apreciáveis.

(d) Verificações

Resultados obtidos Conforme?

O sistema recupera sua funcionalidade normal 
depois da interrupção do subministro de água. o Sim / o Não

Não há contaminação. o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #7. Falha de bomba

(a) Objetivo

Verificar que o sistema pode superar uma falha de uma das bombas do grupo de 
impulsão no anel de distribuição à saída do reservatório.

(b) Procedimento:

Desligar uma das bombas. A seguir verificar que a outra bomba liga automatica-
mente ou que se produz a reação prevista no projeto do sistema.
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(c) Critério de aceitação:

O sistema é capaz de manter uma falha de bomba sem problemas apreciáveis.

(d) Verificações

Resultados obtidos Conforme?

O sistema segue funcionando normalmente por 
ativação da segunda bomba (ou se produz a reação 
prevista pelo fornecedor ao projetar o sistema).

o Sim / o Não

A qualidade da água não é afetada. o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #8. Alarmes e mensagens de pane

(a) Objetivo

Garantir  a ativação dos alarmes e a visualização das mensagens de pane se-
gundo as especificações do fornecedor.

(b) Procedimento

Verificar os alarmes e mensagens de pane especificadas na documentação téc-
nica do fornecedor.

(c) Critério de aceitação

Os alarmes e mensagens de pane funcionam segundo as especificações do for-
necedor.
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(d) Verificações

Característica Tipo de alarme/
mensagem

Condição de 
desencadeamento Conforme?

Nível mínimo 
do reservatório 
de água 
purificada

sonora e visual

Quando o nível 
de água é inferior 
ao nível mínimo 
especificado (aprox. 
20%)

o Sim / o Não

Condutividade sonora e visual Quando a medida é 
superior a 5 µS o Sim / o Não

Ultravioleta visual
Quando alguma das 
lâmpadas UV não 
funciona

o Sim / o Não

Final de 
sanitização sonora e visual

Quando finaliza 
o processo de 
sanitização

o Sim / o Não

Final de 
esterilização sonora e visual

Quando finaliza 
o processo de 
esterilização

o Sim / o Não

--- --- --- ---

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #9. Simulação de um período sem operação

(a) Objetivo

Constatar que o subsistema não é afetado por um período de tempo sem extra-
ção de água purificada nos pontos de uso.

(b) Procedimento

O sistema será mantido durante 4 dias sem utilização dos pontos de uso.
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(c) Critério de aceitação:

A qualidade da água não é afetada.

(d) Verificações

INÍCIO da Interdição de utilização dos pontos de uso Data: Hora:

Dia sem 
utilização dos 
pontos de uso

Data
São conformes 
os resultados 
analíticos da água?

Observações

1º o Sim / o Não

2º o Sim / o Não

3º o Sim / o Não

4º o Sim / o Não

FINAL da Interdição de utilização dos pontos de uso Data: Hora:

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #10. Simulação de máximo consumo

(a) Objetivo

Constatar que o sistema permite a utilização simultânea de, como mínimo, 50% 
dos pontos de uso, tal como foi definido nas especificações do projeto da insta-
lação, sem que seja afetada a qualidade da água.

Notas:

1ª As condições para a realização deste ensaio serão diferentes para cada 
sistema, pois dependerão das especificações do projeto.

2ª Do ponto de vista da logística é muito prático realizar o ensaio seguinte 
(QO #11 - Operação com baixo nível de água) imediatamente após.
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(b) Procedimento

Serão abertas simultaneamente as válvulas de até a metade dos pontos de uso 
(p. exemplo se há vinte, serão abertas dez). Elas permanecerão  fluindo até o 
esgotamento da água e a parada das bombas ativadas, porque no reservatório 
será atingido o nível mais baixo.

Durante o ensaio será verificado que em todas as válvulas ensaiadas a água flui 
corretamente e será registrado o tempo durante o qual podem abastecer  água. 
Toda anomalia será registrada.

(c) Critério de aceitação:

Todas as válvulas abertas abastecem água com normalidade durante o ensaio e 
as análises microbiológicas mostram que a qualidade da água não foi afetada.

(d) Verificações

Data do ensaio: Hora do início do 
ensaio: 

Hora do fim do 
ensaio:

Nível do reservatório 
ao começar o ensaio

Pontos de uso abertos

Nível do reservatório 
ao finalizar o ensaio

Anomalias detectadas

A água tem mantido 
sua qualidade? o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QO #11. Operação com baixo nível de água

(a) Objetivo

Constatar que o subsistema pode operar com o nível mínimo de água sem que 
seja afetada a qualidade da água.

(b) Procedimento

O subsistema será mantido durante aproximadamente 48 horas (um fim de se-
mana), sem utilização dos pontos de uso, e com o conteúdo mínimo de água no 
reservatório para poder mantê-lo em funcionamento.

(c) Critério de aceitação:

A qualidade da água não será afetada.

(d) Verificações

Redução do nível de água e interdição de 
utilização dos pontos de uso Data: Hora:

Dia sem 
utilização dos 
pontos de uso

Data
São conformes 
os resultados 
analíticos da água?

Observações

1º o Sim / o Não

2º o Sim / o Não

Recuperação do nível de água e volta à utilização 
dos pontos de uso Data: Hora:

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QO #12. Verificação de parâmetros operacionais

(a) Objetivo

Comprovar que os parâmetros de funcionamento do sistema são mantidos no 
interior das faixas estabelecidas.

(b) Procedimento

Durante a QO serão registrados os valores dos parâmetros.

Nota: Idealmente seriam utilizados os dados do próprio sistema de controle, 
permitindo obter gráficos, mas em sistemas manuais será preciso preparar 
um registro determinando o horário do registro dos dados.

(c) Critério de aceitação

Os parâmetros de funcionamento registrados encontram-se no interior das fai-
xas de aceitação.

(d) Verificações

Parâmetro Faixa de 
aceitação

Valores registrados
Aceito?

Máximo Mínimo

o Sim / o Não

o Sim / o Não

Anexar gráficos com os valores dos parâmetros.

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #13. Verificação analítica da qualidade da água

(a) Objetivo

Comprovar analiticamente que a qualidade da água gerada, armazenada e dis-
tribuída pelo sistema satisfaz as especificações estabelecidas pela farmacopeia 
para a água purificada.
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(b) Procedimento

Durante a QO será realizado o programa de amostragem correspondente à fase 
1. Serão tiradas amostras de todos os pontos de amostragem, conforme defi-
nidos acima.

(c) Critério de aceitação

Os resultados analíticos demonstram que a água purificada satisfaz as especifi-
cações da farmacopeia.

(d) Verificações

Resultados analíticos

Dia Ensaio da 
QO realizado

Ponto de 
amostragem

Especificações corretas?
Notas

FQ M

--- QO#

o Sim / o Não o Sim / o Não

o Sim / o Não o Sim / o Não

o Sim / o Não o Sim / o Não

--- QO#
o Sim / o Não o Sim / o Não

o Sim / o Não o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO #14. Instrumentos utilizados na qualificação

(a) Objetivo

Identificar os instrumentos utilizados na qualificação e verificar se eles possuem 
certificado de calibração vigente.



184

SINDUSFARMA

(b) Procedimento

Serão registrados os documentos empregados e seus certificados de calibração.

(c) Critério de aceitação

Existe informação sobre os instrumentos utilizados na qualificação, com indi-
cação de marca, modelo, nº de série e seu estado de calibração (certificado de 
calibração e período de validade).

(d) Verificações

Instrumento

Descrição Calibração

Conforme?
Marca / 
modelo

Nº série Referência 
certificado

Prazo de 
validade

o Sim / o Não

o Sim / o Não

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO # 15. Pessoal que participou da qualificação

(a) Objetivo

Identificar todo o pessoal que participou da qualificação.

(b) Procedimento

Os participantes da qualificação deverão preencher a tabela.

(c) Critério de aceitação

Todos os participantes foram identificados.
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(d) Verificação

Nome Função Assinatura

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO # 16. Revisão dos desvios/deficiências

(a) Objetivo

Comprovar que na execução deste protocolo não existem desvios/deficiências 
sem resolver.

(b) Procedimento

Revisar as verificações realizadas neste protocolo assim como os registros de 
desvios/deficiências.

(c) Critério de aceitação

Não há desvios/deficiências ou se eles existirem foram resolvidos satisfatoria-
mente.

(d) Verificação

São registrados todos os desvios/deficiências detectados. Para cada um deles 
deverá ter sido completado o correspondente relatório de desvios/deficiências.

Desvio/deficiência Referência 
relatório

Fechada (Resolvida 
favoravelmente)?
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(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QO # 17. Documentação anexa

(a) Objetivo

Registro de todos os documentos que são anexados a este protocolo.

(b) Procedimento

Garantir que todos os documentos citados no protocolo estão listados e anexa-
dos.

(c) Critério de aceitação

Todos os documentos anexados foram identificados.

(d) Verificação

Denominação 
do documento Referência Núm. de páginas Comentários

(e) Resultado do ensaio 

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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(D) QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO (QD)

1. Alvo da QD

O objetivo desta qualificação é demonstrar que o sistema de geração, armaze-
nagem e distribuição de água purificada, no final das contas, pode fornecer água 
com a qualidade especificada sem ser afetada pelas possíveis variações sazonais 
da água potável e que o monitoramento estabelecido é apropriado.

2. Organização da QD

São desenvolvidas as Fases 2 e 3 de amostragem. Durante a QD a água purifi-
cada já poderá ser utilizada na produção.

Fase 2: Durante as duas semanas de duração desta fase é realizado o mes-
mo programa de amostragem e monitoramento intensivo da Fase 1 e são 
aplicados os POPs, e se necessário, aperfeiçoados.

Programa de amostragem / monitoramento - Fase 2

Ponto de 
amostragem

Dia da semana

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

#1
Água de 
alimentação 
ao sistema

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#2
Saída do 
tanque de 
cloração

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#3
Saída da 
resinas de 
troca iônica

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#4

Saída do 
dosador de 
metabissulfito 
sódico

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#5 Saída da 
lâmpada UV FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#6

Saída da 
1ª etapa 
da osmose 
inversa

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M
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#7

Saída da 
2ª etapa 
da osmose 
inversa

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#8
Válvula do 
ponto de uso 
P-01 

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#9
Válvula do 
ponto de uso 
P-02

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

#10
Válvula do 
ponto de uso 
P-03

FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

--- --- FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

Análise completa: FQ: Análise físico-química + M: Análise microbiológica

Fase 3: Esta fase consiste em um plano de amostragem distribuído durante 
um ano. As amostras são recolhidas seguindo um programa simplificado em 
relação ao que foi empregado durante as duas fases anteriores. O intuito é 
desenhar um cronograma de amostragem que permita avaliar a qualidade 
da água produzida pelo sistema e que, depois, com modificações menores, 
possa ser utilizado para o monitoramento de rotina.

Programa de amostragem / monitoramento - Fase 3

Ponto de amostragem
Dia da semana

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

#1 Água de alimentação 
ao sistema FQ / M FQ / M FQ / M

#2 Saída do tanque de 
cloração FQ M

#3 Saída da resinas de 
troca iônica M FQ

#4 Saída do dosador de 
metabissulfito sódico M FQ

#5 Saída da lâmpada UV M FQ

#6 Saída da 1ª etapa da 
osmose inversa M FQ
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#7 Saída da 2ª etapa da 
osmose inversa M FQ

#8 Válvula do ponto de 
uso P-01 M FQ

#9 Válvula do ponto de 
uso P-02 M FQ

#10 Válvula do ponto de 
uso P-03 M FQ

--- --- FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M FQ / M

Análise completa: FQ: Análise físico-química + M: Análise microbiológica

3. Ensaios que compõem a QD

# Denominação do ensaio

QD #1 Requisitos prévios

QD #2 Verificação dos parâmetros de funcionamento

QD #3 Verificação das especificações de qualidade da água

QD #4 Revisão dos POPs concernentes ao uso do sistema

QD #5 Pessoal que participou da qualificação

QD #6 Revisão dos desvios / deficiências

QD #7 Documentação anexa

QD #1. Requisitos prévios

(a) Objetivo

Garantir, antes de realização do protocolo, que ele foi aprovado.

Garantir que o estágio anterior da qualificação (QO) foi satisfatoriamente com-
pletado.

(b) Procedimento

Revisar a primeira página do protocolo a fim de confirmar que ele foi assinado 
por todas as pessoas necessárias.

Revisar o relatório de QO a fim de verificar que foi aprovado porque o estágio de 
QO foi completado sem que existam desvios/deficiências significativas.



190

SINDUSFARMA

(c) Critério de aceitação

A redação deste protocolo de QD foi aprovada.

O estágio de QO foi completado satisfatoriamente.

(d) Verificação

Nº de código do protocolo de QD: Data de aprovação:

Nº de código do relatório de QO: Data de aprovação:

(e) Resultado do ensaio 

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QD #2. Verificação dos parâmetros de funcionamento

(a) Objetivo

Comprovar que os parâmetros de funcionamento do sistema são mantidos no 
interior das faixas estabelecidas.

(b) Procedimento

Durante a QD serão registrados regularmente os valores dos parâmetros de 
funcionamento:

- dureza
- temperatura
- pressão
- pH
- condutividade

(c) Critério de aceitação

Os parâmetros de funcionamento registrados encontram-se no interior das fai-
xas de aceitação.
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(d) Verificações

Subsistema Parâmetro Faixa de 
aceitação

Valores 
registrados Aceito?

Máximo Mínimo

(I) Geração

Dureza --- --- --- o Sim / o Não

Temperatura --- --- --- o Sim / o Não

Pressão --- --- --- o Sim / o Não

pH --- --- --- o Sim / o Não

Condutividade --- --- --- o Sim / o Não

--- --- --- --- o Sim / o Não

(II) 
Armazenagem 
e distribuição

Temperatura 
(retorno 
do anel na 
entrada do 
reservatório)

21±2ºC

--- --- o Sim / o Não

Pressão 
(entrada do 
anel à saída 
do grupo de 
impulsão)

3,0 - 4,5

--- --- o Sim / o Não

Pressão 
(retorno 
do anel na 
entrada do 
reservatório)

1,5 - 2,5

--- --- o Sim / o Não

Condutividade 
(retorno 
do anel na 
entrada do 
reservatório)

Inferior 
a 4,3 
microS/
cm

--- --- o Sim / o Não

--- --- --- --- o Sim / o Não

Anexar gráficos com os valores dos parâmetros.

Nota: Esta tabela é apenas um exemplo. Os parâmetros monitorados são 
aqueles considerados críticos, pois permitem determinar se o sistema opera 
com normalidade. É evidente que o ideal seria dispor de um sistema auto-
matizado de registro.
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(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QD #3. Verificação das especificações de qualidade da água

(a) Objetivo

Comprovar analiticamente que a qualidade da água gerada, armazenada e dis-
tribuída pelo sistema satisfaz as especificações estabelecidas pela farmacopeia 
para a água purificada.

(b) Procedimento

Durante a QD será realizado o programa de amostragem em duas fases, confor-
me definido acima e abrangendo todos os pontos.

(c) Critério de aceitação

Os resultados analíticos demonstram que a água purificada satisfaz às especifi-
cações da farmacopeia.

(d) Verificações

Resultados analíticos Ponto de amostragem:

Dia
Análise

Correto? Notas
FQ M

--- --- --- o Sim / o Não

--- --- --- o Sim / o Não
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(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QD #4. Revisão dos POPs (Procedimentos operacionais padrão) concer-
nentes ao uso do sistema

(a) Objetivo

Verificar se os POPs de operação e de manutenção da instalação foram revisados 
em função dos resultados obtidos durante a qualificação e que, se necessário, 
foram atualizados. Verificar que o pessoal que vai utilizar a instalação conhece 
e foi treinado nas modificações existentes.

(b) Procedimento

Verificar se os POPs de operação e manutenção foram revisados à luz dos resul-
tados dos ensaios de qualificação. Se a revisão incorporou modificações, então 
deverá ser verificado se o pessoal as conhece e recebeu a formação correspon-
dente (confirmação de treinamento do pessoal).

(c) Critério de aceitação

Os procedimentos relativos à operação e à manutenção da instalação foram 
revisados.

Em caso de terem sido realizadas mudanças nos POPs, devem existir registros 
da formação complementar do pessoal que utilizará a instalação.

(d) Verificações

Documento Revisado e atualizado Notas

1 Procedimentos de operação da 
instalação o Sim / o Não

2 Procedimentos de manutenção 
da instalação o Sim / o Não

3
Registros de formação do 
pessoal que utilizará a 
instalação

o Sim / o Não
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(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

QD # 5. Pessoal que participou da qualificação

(a) Objetivo

Identificar todo o pessoal que participou da qualificação.

(b) Procedimento

Os participantes na qualificação deverão preencher a tabela.

(c) Critério de aceitação

Todos os participantes foram identificados.

(d) Verificação

Nome Função Assinatura

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QD # 6. Revisão dos desvios/deficiências

(a) Objetivo

Comprovar que na execução deste protocolo não existem desvios/deficiências 
sem resolver.

(b) Procedimento

Revisar as verificações realizadas neste protocolo assim como os registros de 
desvios/deficiências.

(c) Critério de aceitação

Não há desvios/deficiências ou se eles existem, foram resolvidos satisfatoria-
mente.

(d) Verificação

São registrados todos os desvios/deficiências detectados. Para cada um deles 
deverá ter sido completado o correspondente relatório de desvios/deficiências.

Desvio/deficiência Referência 
relatório

Fechada (Resolvida 
favoravelmente)?

(e) Resultado do ensaio

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:
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QD # 7. Documentação anexa

(a) Objetivo

Registro de todos os documentos que são anexados a este protocolo.

(b) Procedimento

Garantir que todos os documentos citados no protocolo estão listados e anexados.

(c) Critério de aceitação

Todos os documentos anexados foram identificados.

(d) Verificação

Denominação 
do documento Referência Núm. de páginas Comentários

(e) Resultado do ensaio 

o Conforme (critério de aceitação 
cumprido)

o Não conforme (critério de 
aceitação não cumprido)

Observações: 

Realizado por Nome: Data: Assinatura:

Revisado por Nome: Data: Assinatura:

(D) EXEMPLO DE RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO

Um relatório, como já foi comentado acima, resume o resultado de um estágio 
da qualificação de uma instalação e a libera para o seguinte estágio ou, se este 
estágio era o último, para sua utilização prática na produção.

Os relatórios podem se integrar com os protocolos, constituindo sua parte final 
ou constituir documentos separados. O primeiro enfoque possui a vantagem da 
simplicidade e da limitação no número de documentos, ao passo que o segundo 
facilita uma confirmação clara e simplificada da qualificação frente a terceiros.
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No exemplo anexo adotaremos esse segundo enfoque. O intuito é preparar um 
documento que ofereça uma visão sucinta da qualificação. Naturalmente, se são 
requeridos dados concretos dos ensaios, então é preciso referir-se  ao protocolo 
correspondente. Ele também pode ser plurilíngue a fim de facilitar auditorias 
internacionais.

A seguir é apresentado apenas um modelo de relatório correspondente à QD, 
porque os correspondentes aos outros estágios seguem o mesmo padrão.

RELATÓRIO DE QD/QD REPORT

(a) Objeto e âmbito deste documento/Object and scope of this docu-
ment

Este relatório, seguindo as orientações estabelecidas no PMV, resume os re-
sultados obtidos, formula comentários sobre os desvios observados e extrai 
conclusões a respeito da QD do sistema de geração, armazenagem e distri-
buição da água purificada da unidade de produção X.

--------------------

This report, as established in the VMP, summarises the results obtained, 
comments on any deviation observed and draws conclusions regarding the 
QD of the purified water system (production, storage and distribution) of the 
production unit X.

(b) Ensaios realizados e resultados obtidos/Tests performed and results 
obtained

#1. Requisitos prévios/Preliminary requirements

A etapa anterior da qualificação (QO) foi completada satisfatoriamente, 
sem desvios significativos, e o protocolo de QD foi aprovado antes de sua 
realização.

--------------------

The previous qualification stage (QO) was satisfactorily completed, wi-
thout significant deviations, and the QD protocol has been approved be-
fore being realized.

#2. Verificação dos parâmetros de funcionamento/Verification of 
operating parameters

Os parâmetros de funcionamento do sistema são mantidos no interior das 
faixas especificadas.

--------------------

The operating parameters of the system are maintained within the spe-
cified ranges.
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#3. Verificação das especificações de qualidade da água/Verification 
of the quality specifications of water

A análise da água gerada, armazenada e distribuída pelo sistema permi-
tiu comprovar que  satisfaz as especificações estabelecidas pela farmaco-
peia para a água purificada.

--------------------

The analysis of the water produced, stored and distributed by the system 
have shown that it meets the specifications established in the pharmaco-
peia for the purified water.

#4. Pessoal que atuou na qualificação/Personnel which performed 
the qualification

O pessoal que participou da qualificação foi identificado.

--------------------

Personnel which have participated in the qualification have been identi-
fied.

#5. Desvios ou deficiências/Deviations or deficiencies

Ver mais adiante.

--------------------

See below.

#6. Documentação/Documentation

Todos os documentos anexados ao protocolo de qualificação foram regis-
trados.

--------------------

All documents annexed to the qualification protocol have been registered.

(c) Comentários sobre os desvios e deficiências observadas/Comments 
on deviations and deficiencies

Nesta qualificação não foram detectados nem desvios, nem deficiências sig-
nificativas.

--------------------

In this qualification there have not been observed significant deviations or 
deficiencies.

(d) Recomendações/Recommendations

Não há recomendações relevantes que sejam necessárias.

--------------------

There are no relevant recommendations to be made.
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(e) Conclusões/Conclusions

A qualificação de desempenho (QD) do sistema de geração, armazenagem 
e distribuição de água purificada da unidade X é considerada satisfatória.

Consequentemente ele pode ser considerado qualificado e liberado para a 
utilização em rotina.

--------------------

The performance qualification (QD) of the production, storage and distribu-
tion system of purified water has been satisfactorily completed.

Consequently it can be considered qualified and released for use in the 
routine production.
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Parte I

TEORIA DA QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1. Introdução

No Brasil o assunto qualificação de equipamentos começou a ser mais discutido 
em 2001 com a publicação da RDC 134/2001 relacionado às Boas Práticas de 
Fabricação para medicamentos e depois com a RDC nº 210/2003 e com a RDC 
nº 17/2010. Naquela época os equipamentos utilizados nas indústrias farma-
cêuticas eram muito antigos e a grande maioria não atendia aos requerimentos 
para ser considerada qualificada. Nesse período as legislações não eram especí-
ficas e a busca por conhecimento para o cumprimento era enorme. Tanto a RDC 
134 quanto a 210 traziam em seu conteúdo apenas conceitos e definições rela-
cionados à qualificação de equipamentos. Porém, em 2010, com a publicação da 
RDC 17/2010 as indústrias tiveram informações mais precisas e esclarecedoras 
para o processo de qualificação de equipamentos, o que ajudou muito no avanço 
e melhoria do processo.

Desde o surgimento do assunto, as indústrias têm investido fortemente para 
adequação e modernização, incluindo reforma de áreas produtivas, reforma e 
aquisição de novos equipamentos e utilidades.

De acordo com o manual do ISPE vol. 5 (Comissioning and Qualification) os 
equipamentos que devem ser qualificados são aqueles que apresentam impacto 
direto e indireto na qualidade dos medicamentos produzidos. Avaliando sob essa 
ótica, podemos reduzir esforços nas atividades relacionadas à qualificação de 
equipamentos.

2. Objetivo

Abordar conceitos e parâmetros usualmente considerados no estabelecimento 
da estratégia para a concepção, comissionamento, qualificação, revisão perió-
dica e retirada de um equipamento de uso, incluindo todas as documentações 
necessárias para cada etapa.

3. Escopo 

O escopo deste manual é fornecer a metodologia para qualificação de equipa-
mentos baseada em referências regulatórias nacionais e internacionais.

É importante ressaltar que esse manual não pretende abordar todas as técnicas 
e procedimentos em que a qualificação de equipamentos é aplicável, cabendo à 
empresa, definir sua estratégia e procedimentos de validação.

4. Glossário

BPx: Boas práticas ou GxP: Good Practice. Sigla que corresponde às Boas 
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Práticas. Reúne todos os requisitos regulamentares no qual ‘x’ entende-se por: 
Boas Práticas de Fabricação (GMP), Boas Práticas de Laboratório (GLP), Boas 
Práticas de Distribuição (GDP), Boas Práticas de Farmacovigilância (GPvP) e 
Boas Práticas Clínicas (GCP).

CAPA: Corrective actions, Preventive actions (Ações Corretivas, Ações Preven-
tivas)

V-Model: modelo utilizado para avaliação do impacto direto na qualidade do 
produto, que é uma maneira simples e fácil de entender a relação entre os 
Requisitos do Usuário (RU), especificações funcionais e as especificações de 
projeto determinadas para atender esses requisitos. Descreve também os níveis 
dos planos de testes que integram as fases de Qualificação, como também os 
testes de Factory Acceptance Test (FAT), que podem contribuir relevantemente 
na redução dos esforços de todo o processo de Qualificação.

Calibração: conjunto de operações que estabelece, sob condições especifica-
das, a relação entre os valores indicados por um instrumento ou sistema de 
medição ou valores representados por uma medida materializada ou um ma-
terial de referência, e os valores correspondentes das grandezas estabelecidos 
por padrões.

Medicamento: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com 
finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.

Pior caso: uma ou mais condições que apresentem as maiores possibilidades 
de defeito do produto ou do processo, quando comparadas com as condições 
ideais. Tais condições não necessariamente implicam em desvios no produto ou 
processo. 

Procedimento: Forma específica de executar uma atividade ou um processo.  

Procedimento Operacional Padrão (POP): Procedimento escrito e autoriza-
do, que fornece instruções para a realização de operações não necessariamente 
específicas a um dado produto ou material, mas de natureza geral (por exem-
plo, operação, manutenção e limpeza de equipamentos; validação; limpeza de 
instalações e controle ambiental; amostragem e inspeção). Certos procedimen-
tos podem ser usados para suplementar a documentação mestre de produção 
de lote de um produto especifico.

Qualificação: conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que 
quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente instalados 
e/ou funcionam corretamente e levam aos resultados esperados. A qualificação 
é frequentemente uma parte da validação, mas as etapas individuais de qualifi-
cação não constituem, sozinhas, uma validação de processo.

Revalidação: repetição parcial ou total das validações de processo, de limpeza 
ou de método analítico para assegurar que esses continuam cumprindo com os 
requisitos estabelecidos.

Sistema de Utilidades: considera-se como sistemas de utilidades os sistemas 
de geração, distribuição e armazenamento de água, nitrogênio, ar comprimido, 
ar condicionado, energia elétrica, vapor etc.
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5. Conceitos     

5.1. Considerações gerais para Qualificação de Equipamentos

5.1.1. Planejamento da qualificação de equipamentos

A Qualificação de Equipamentos contempla etapas e sub etapas de um pro-
cesso sistemático documentado de demonstração, verificação, análise e con-
clusão que um equipamento, que pode afetar a qualidade do produto, atende 
aos requisitos especificados e aprovados. Contudo, a estratégia de qualifi-
cação, bem como o planejamento de todas as etapas deve estar definida 
no Plano de Validação, e os testes e as verificações necessárias devem ser 
claramente descritos em protocolos previamente aprovados.

5.1.2. Procedimento 

O ciclo de vida de um equipamento contempla as seguintes etapas:

• Estruturação de Políticas e Procedimentos

• Plano Mestre de Validação

• Inventário Geral de Equipamentos

• Avaliação da Criticidade Regulatória - Avaliação de impacto (se o 
equipamento ou sistema de equipamentos é BPx ou não)

• Cronograma da Qualificação de Equipamentos

• Definição de Papéis e Responsabilidades 

• Requisitos do Usuário

• Especificação Funcional e de Projeto

• Qualificação de Projeto

• Avaliação de Fornecedores

• Plano de Validação

• Análise de Riscos

• Testes de desenvolvimento e aceitação (FAT/SAT)

• Comissionamento

• Protocolos e Relatórios de Qualificação:

- Qualificação de Instalação

- Qualificação de Operação 

- Qualificação de Desempenho

• Matriz de rastreabilidade
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• Manutenção do Estado Qualificado/Validado (manutenção preven-
tiva/calibração de instrumentos críticos/controle de mudanças/log 
books/revisão periódica)

• Descomissionamento (descontinuidade/remoção guarda das infor-
mações históricas)

5.2. Detalhamento da Qualificação de Equipamentos

5.2.1. Estruturação de Política e Procedimentos

Para garantir que a Qualificação de Equipamentos seja realizada e imple-
mentada pelos responsáveis e dentro dos prazos estabelecidos, é necessá-
rio que a empresa tenha claramente definido na sua política de qualidade, 
aprovada pela alta gerência, todos os procedimentos que contemplam os 
processos de qualificação, que devem estar previstos no Plano Mestre de 
Validação da empresa.

Esses procedimentos deverão conter detalhes de como a empresa deseja 
trabalhar para cada tópico mencionado e deverão ser aprovados pela área 
de Gerenciamento da Qualidade da empresa.

5.2.2. Plano Mestre de Validação

O Plano Mestre de Validação é um documento de nível geral que estabelece 
as estratégias e diretrizes de validação adotadas pela empresa, resume a 
filosofia geral e a abordagem que será adotada. Ele provê informações sobre 
o programa de trabalho de validação, define detalhes, responsabilidades e 
o cronograma para o trabalho a ser realizado. O PMV pode ser único, isto é, 
contemplar todas as modalidades de Validação, incluindo Processo, Limpeza, 
Sistemas, Metodologia Analítica, Sistemas Computadorizados, qualificação 
de equipamentos e instalações ou pode ser individual por processo. Maiores 
detalhes sobre como elaborar um PMV para o processo de qualificação de 
equipamentos encontram-se na parte II deste capítulo.

5.2.3. Avaliação da Criticidade Regulatória

Todo equipamento deve ser avaliado quando ao seu impacto no processo/
produto e criticidade regulatória. Essa avaliação deve ser adequadamente 
documentada, para comprovação da aderência às BPx. 

Ao final da avaliação, se o equipamento for classificado como BPx, esse deve 
ser adicionado no inventário geral de equipamentos.

Maiores detalhes sobre esse tópico se encontram na parte II deste capítulo.

5.2.4. Inventário Geral dos Equipamentos 

Para o planejamento adequado das qualificações de equipamentos, é neces-
sário identificar todos os equipamentos e componentes existentes e fora de 
uso, bem como os equipamentos previstos em projetos que serão adquiridos 
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e instalados. É fundamental que todas as áreas usuárias e responsáveis por 
esses ativos e projetos, sejam envolvidas e colaborem com as informações 
que deverão ser incluídas no inventário. Além dos equipamentos, também 
devem ser identificados todos os componentes, acessórios e equipamentos 
periféricos relevantes, que têm impacto direto na qualidade do produto.

Depois de identificados e listados no Inventário Geral, o impacto BPx de cada 
um deverá ser analisado conforme a criticidade regulatória, resultando em 
um Inventário Geral de Qualificação de Equipamentos com impacto nas BPx, 
que deverá ser aprovado formalmente pelos donos dos equipamentos e pela 
área de Gerenciamento da Qualidade. 

O Inventário Geral de Qualificação de Equipamentos deverá ser revisado 
periodicamente ou toda a vez que houver adição ou retirada de algum equi-
pamento.  

Um modelo de inventário geral de equipamentos encontra-se na figura abaixo:

Figura 01: Modelo de inventário geral de Equipamentos.

5.2.5. Cronograma da Qualificação de Equipamentos 

Deverá ser criado e aprovado um cronograma com prazos e responsabili-
dades para realização da Qualificação dos Equipamentos. É recomendável 
que qualquer alteração que acarrete atrasos na qualificação seja controlada 
e aprovada. O cronograma deve ser parte integrante do Plano Mestre de 
Validação.

5.2.6. Definição de Papéis e Responsabilidades

Antes da execução da Qualificação dos Equipamentos, devem estar claros 
a todos os colaboradores da empresa, os papéis e responsabilidades para 
cada uma das atividades a serem desenvolvidas ao longo do ciclo de vida. 
Esses papéis e responsabilidades devem respeitar as políticas e diretrizes da 
empresa.

Abaixo são apresentados os papéis e responsabilidades sugeridos para a as-
segurar a robustez nos processos de Qualificação de Equipamentos.
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5.2.6.1. Responsável pelo Equipamento (“Dono”)

É necessário que seja estabelecido na empresa, o responsável para cada 
equipamento listado no inventário geral e/ou previstos nos projetos. 

O dono do equipamento é o profissional responsável pelo equipamento, 
esse assegura que atividades apropriadas sejam executadas para prover 
disponibilidade, suporte e manutenção, de acordo com os procedimentos 
aplicáveis. Normalmente é um membro da gerência, mas também pode 
ser o dono do processo no qual o equipamento está instalado. Ele será 
responsável por:

• Garantir a Qualificação dos Equipamentos sob sua responsabilidade, 
estabelecendo equipe qualificada e fornecendo os recursos neces-
sários.

• Manter atualizado o inventário geral dos equipamentos sob sua res-
ponsabilidade.

• Garantir que todos os requerimentos aplicáveis (regulatórios, segu-
rança, funcionalidades, manutenção etc.) sejam contemplados.

• Garantir uma avaliação adequada dos riscos inerentes aos processos 
e das necessidades de Qualificação, de forma que todos os requisitos 
regulatórios sejam cumpridos.

• Fazer parte da equipe de Análise de Riscos ou indicar representante 
qualificado.

• Assegurar a análise de toda a documentação envolvida.

• Providenciar elaboração/revisão/aprovação de Procedimentos e Ma-
nuais de Operação para uso do equipamento e treinamento dos ope-
radores e colaboradores envolvidos.

• Participar do processo de revisão/aprovação dos documentos do ciclo 
de vida (Protocolos, Relatórios, Procedimentos, Manuais de Opera-
ção, Planos de Manutenção, Plano de Calibração dos Instrumentos 
Críticos etc.). 

• Participar da execução dos testes de qualificação e resolução dos 
desvios detectados durante todas etapas da qualificação.

• Contribuir, quando necessário, para o cumprimento do Plano Mestre 
de Validação da empresa.

• Utilizar a ferramenta Controle de Mudanças para solicitar implemen-
tação de alterações de qualquer natureza, que podem afetar direta 
ou indiretamente a qualidade do produto ou até mesmo a desconti-
nuidade do Equipamento.

• Garantir que o uso dos Equipamentos cumpra com as regulamenta-
ções aplicáveis e estejam adequados ao uso pretendido de acordo 
com os respectivos procedimentos operacionais estabelecidos.

• Assegurar a realização da revisão periódica do equipamento dentro 
do prazo estabelecido no Plano Mestre de Validação.
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• Assegurar a realização do descomissionamento do equipamento 
quando da retirada de uso.

5.2.6.2. Gerenciamento da Qualidade

A área de Gerenciamento da Qualidade deverá possuir responsabilidades 
definidas na empresa para o controle de todas as Qualificações de Equi-
pamentos. Geralmente essas responsabilidades abrangem:

• Verificar e aprovar as políticas e procedimentos relacionados com a 
qualificação de equipamentos. 

• Realizar e/ou aprovar a qualificação do fornecedor e/ou fabricante de 
equipamento, se ela for prevista.

• Deve estar envolvida desde o início de cada processo de Qualificação 
de Equipamento.

• Fazer parte da equipe de Análise de Riscos.

• Garantir o cumprimento das normas BPx aplicáveis.

• Revisar e aprovar o Plano Mestre de Validação, garantindo a harmo-
nização da Qualificação de Equipamentos com as demais atividades 
previstas no PMV da empresa (qualificação de sistemas e instalações, 
validação de sistemas computadorizados, validação de limpeza, vali-
dação de processos etc).

• Revisar e aprovar toda documentação gerada para o ciclo de vida de 
um equipamento.

• Revisar e aprovar os desvios detectados durante as etapas da quali-
ficação, assegurando que eles foram investigados e ações propostas 
corretamente executadas.

• Gerenciar mudanças durante e após finalização do processo de qua-
lificação.

• Garantir a correta liberação do equipamento para o uso em produção.

5.2.6.3. Equipe Técnica

Os integrantes da equipe técnica da empresa também deverão ter res-
ponsabilidades definidas, garantindo que todos os equipamentos em uso 
estejam submetidos às práticas de segurança e administração corretas, a 
fim de assegurar a sua integridade e a manutenção do estado validado/
qualificado. 

Fazem parte dessa equipe técnica os especialistas em operação e manu-
tenção dos equipamentos, tais como operadores, supervisores de produ-
ção/processo, técnicos de manutenção e automação, operadores de uti-
lidades e demais especialistas envolvidos na operação e funcionamento 
dos equipamentos.
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5.2.6.4. Equipe de Validação

• Garantir a estratégia de Qualificação estabelecida conforme descrito 
no Plano Mestre de Validação;

• Elaborar todos os documentos do ciclo de validação do equipamento 
(Protocolos, Relatórios, Matriz de Rastreabilidade etc);

• Realizar os testes de Qualificação e documentar os desvios gerados;

• Emitir os relatórios de Qualificação.

5.2.7. Especificação de Requisitos do Usuário

Requisitos são objetivos ou restrições estabelecidas, que definem as diversas 
propriedades do equipamento. 

Os Requisitos do Usuário ou Especificação de Requisitos do Usuário definem, 
de forma clara e objetiva, todos os requisitos necessários que um equipa-
mento deve atender. Esse documento deve ser elaborado pelo Dono do Equi-
pamento, porém pode ser feito em conjunto com o fabricante ou fornecedor, 
sendo revisado e aprovado pelos usuários envolvidos e área de Gerencia-
mento da Qualidade, e pode ser utilizado como um documento contratual.

Maiores detalhes sobre esse tópico se encontram na parte II deste capítulo.

5.2.8. Especificação Funcional e de Projeto

Especificação funcional ou requisitos funcionais é a descrição das diversas 
funções que o equipamento oferece. O termo função é usado no sentido ge-
nérico de operação, que pode ser realizada pelo equipamento, seja através 
de comandos manuais ou automatizados. Já a Especificação de projeto esta 
relacionada com o projeto executivo e montagem dos equipamentos.

Os requisitos de projeto, de operação e de desempenho de um equipamen-
to precisam ser descritos adequadamente quanto à aplicação pretendida. A 
descrição pode ser em forma de especificações funcionais e/ou de projeto, 
especificação e documentação do fornecedor, documentos e desenhos de en-
genharia/técnicos, ou uma descrição de uma linha de produção. Esses docu-
mentos são usados para criar e descrever a avaliação de risco e determinar 
os requisitos de qualificação específica para o equipamento.

Maiores detalhes sobre esse tópico serão tratados na seção de Especificação 
de Requisitos do Usuário, na parte II deste capítulo.

5.2.9. Avaliação de Fornecedores

Muitas vezes os principais fornecedores de máquinas e componentes es-
senciais são definidos por algumas empresas e grandes corporações como 
preferenciais, em função do histórico de serviços prestados e condições co-
merciais favoráveis frente a uma possível e potencial demanda.
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Um processo formal (adequado para cada empresa) de avaliação de fornece-
dores, por meio de uma metodologia consistente com parâmetros e critérios 
bem definidos, poderá contribuir relevantemente no sucesso da implemen-
tação de um projeto e, consequentemente, na qualificação dos equipamen-
tos e, ainda, fornecer subsídios concretos para o desenvolvimento de novos 
fornecedores e melhoria dos serviços dos parceiros habituais.

Recomenda-se que a abordagem de avaliação de fornecedor seja baseada no 
risco, na complexidade, experiência e inovação do equipamento fornecido. 

5.2.10. Qualificação de Projeto

A Qualificação de Projeto tem como objetivo verificar e documentar que 
todos os requerimentos do produto, dos processos e das normas regula-
mentadoras foram devidamente considerados durante o desenvolvimento do 
projeto. 

Deve ser executada a revisão documentada das especificações, do projeto 
do equipamento, componentes, requisitos, funções e operação dentro do 
escopo do uso pretendido, a fim de avaliar:

• Que o equipamento é adequado e está em conformidade com o uso pre-
tendido, de acordo com as normas de BPx;

• O risco ao produto ou ao consumidor final (paciente).

Por meio desse documento, possíveis inconsistências podem ser detectadas, 
excluindo e/ou minimizando possíveis impactos ao processo, reduzindo cus-
tos e esforços adicionais na implementação do projeto.

A Qualificação de Projeto pode ser executada como parte do ciclo de vida do 
projeto e, para sua elaboração, devem ser levantados, avaliados e aprovados 
os documentos envolvidos nas etapas de planejamento e especificações, tais 
como:

• Requerimentos do usuário;

• Normas e regulamentos;

• Requerimentos gerais (segurança, meio ambiente, limitações técnicas 
etc.);

• Especificações funcionais;

• Descritivos básicos e dados técnicos;

• P&ID e fluxograma de processo;

• Propostas comerciais e especificações de fornecedores.

Após toda compilação e avaliação dos dados encontrados, um relatório con-
clusivo deve ser elaborado e aprovado visando documentar se o resultado 
final encontra-se satisfatório.
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5.2.11. Plano de Validação

O plano de validação voltado para a qualificação de equipamentos deve ser 
elaborado a fim de estabelecer:

• A estratégia para qualificação de um equipamento específico (quando 
complexo), de um grupo de equipamentos ou ainda de linhas de produ-
ção/embalagem.

• O escopo da qualificação.

• Definir papéis e responsabilidades específicos para o processo em ques-
tão.

• O ciclo de vida para a qualificação, incluindo todos os entregáveis.

Maiores detalhes sobre esse tópico se encontram na parte II deste capítulo.

5.2.12. Análise de Risco

A Análise de Risco é fundamental para avaliar e caracterizar os parâmetros 
críticos na funcionalidade de um equipamento. Deve-se determinar os riscos, 
classificá-los de acordo com sua criticidade, de forma a identificar os meios 
de mitigação e/ou de controle dos riscos, visando assegurar robustez dos 
processos e, consequentemente, a qualidade final dos produtos.

A análise de riscos deverá ser refeita, sempre que houver mudanças no 
equipamento, afim de verificar se os riscos identificados anteriormente per-
manecem, se sua classificação quanto à criticidade foi alterada ou se foram 
introduzidos novos riscos ao processo.

Maiores detalhes sobre esse tópico se encontram na parte II deste capítulo.

5.2.13. Testes de Desenvolvimento e Aceitação (FAT/SAT)

Qualquer projeto que envolva equipamentos, que são desenvolvidos e cons-
truídos por um ou mais fornecedores ou ainda equipamentos complexos, 
devem ter as atividades de FAT e SAT incorporados no seu ciclo de vida, bem 
como previstos e planejados no Plano de Validação. Se o FAT e o SAT forem 
realizados corretamente, os processos de Comissionamento, Qualificação de 
Instalação, Qualificação de Operação, Qualificação de Desempenho e start-
-up serão facilitados significativamente.

Maiores detalhes sobre esse tópico se encontram na parte II deste capítulo.

5.2.14. Comissionamento

Comissionamento constitui-se em uma abordagem de verificação de requeri-
mentos para equipamentos, sistemas e instalações, que deve ser tipicamen-
te realizada entre os momentos de “instalação finalizada” e “start-up”. Essa 
etapa deve ser bem planejada, gerenciada e documentada, a fim de garantir 
um ambiente seguro e funcional, atendendo aos requisitos estabelecidos en-
tre as partes interessadas. 

Maiores detalhes sobre esse tópico se encontram na parte II deste capítulo.
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5.2.15. Protocolos e Relatórios de Qualificação 

A Qualificação é um processo formal de demonstração por meio de testes e 
verificações se um equipamento é capaz de cumprir os requisitos especifi-
cados. 

Os protocolos devem conter a metodologia e critério de aceitação para cada 
etapa da qualificação. Eles devem ser revisados e aprovados antes da exe-
cução dos testes.  

O relatório de Qualificação deverá encerrar cada etapa de qualificação, des-
crevendo todos os resultados obtidos, bem como desvios/anormalidades e 
mudanças que afetaram a execução das atividades propostas nos protocolos 
de qualificação.

Finalmente, um relatório sumarizado deverá concluir o processo de Qualifi-
cação do Equipamento.

Maiores detalhes sobre esse tópico se encontram na parte II deste capítulo.

5.2.16. Matriz de rastreabilidade

Uma Matriz de Rastreabilidade é recomendada e tem por finalidade verificar 
se os requisitos de usuário estão incorporados na especificação do equipa-
mento, assegurando que todos eles estejam atrelados até o final do processo 
e garantir que todos os riscos levantados foram mitigados durante as etapas 
de qualificação.

Maiores detalhes sobre esse tópico se encontram na parte II deste capítulo.

5.2.17. Manutenção do Estado Qualificado/Validado

Para manter um equipamento em seu estado qualificado/validado é necessá-
rio que existam políticas e procedimentos que assegurem a robustez de um 
planejamento e controles implementados na empresa de forma sustentável.  

A Revisão Periódica é uma análise do equipamento frente às especificações 
previamente definidas, testadas e documentadas no processo de Qualifica-
ção para garantir que o equipamento se mantém no seu estado qualificado/
validado.

Maiores detalhes sobre esse tópico se encontram na parte II deste capítulo.

5.2.18. Descomissionamento 

O processo de Descomissionamento é a última etapa do ciclo de vida de um 
equipamento qualificado, que visa registrar e garantir sua desativação, de 
modo que não haja qualquer impacto nas instalações, processo produtivo e 
na rastreabilidade dos dados e documentos relacionados, conforme as nor-
mas regulatórias aplicáveis.

Maiores detalhes sobre esse tópico se encontram na parte II deste capítulo.
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Parte II

QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PRÁTICA

1. Plano mestre de Validação 

O Plano Mestre de Validação (PMV) deve descrever os elementos chave do pro-
grama de validação, deve ser conciso e claro e conter no mínimo os seguintes 
tópicos:

• Introdução: a introdução em termos gerais deve explicar a importância 
dos estudos de validação, e também a importância da atividade de qualifi-
cação de equipamentos;

• Política de Validação: descrever a política de validação adotada pela em-
presa, em especial atenção às atividades de qualificação de equipamentos;

• Estrutura Organizacional: descrever a estrutura organizacional da em-
presa para a execução das atividades de qualificação de equipamentos;

• Responsabilidades: dependendo da estrutura organizacional, o tópico 
responsabilidades deve detalhar os departamentos e/ou setores e as res-
ponsabilidades de cada um frente às atividades descritas;

• Instalações e Equipamentos: descrever as instalações e equipamentos 
da empresa que possuem impacto BPx e necessitam de validação (situação 
atual e programação) conforme inventário geral de equipamentos;

• Processo de qualificação: descrever em linhas gerais o ciclo de vida de 
um equipamento desde a sua concepção até o processo de desativação/
descomissionamento. Um modelo de ciclo de vida está descrito na Figura 1.  
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Avaliação de 
Criticidade Descomissionamento

uso Operacional
Planejamento para 
implementação e 

Qualificação

Fase de Especificação 
e Projeto

Fase de Verificação 
(Qualificação)

Fase de Verificação 
(Qualificação)

Mudanças e 
Melhorias

Figura 1: Ciclo de vida de um equipamento

Neste item deve ser descrita também a metodologia para a qualificação. Um 
modelo recomendado é o “V-Model”, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2: Modelo “V”. 
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• Critério de Aceitação: descrever o(s) critério(s) de aceitação para consi-
derar um equipamento qualificado ou como e onde esse critério será deta-
lhado. O critério de aceitação pode ser descrito em linhas gerais no PMV e 
específicos no Plano de Validação e protocolos;

• Desvios/não-conformidades: descrever como serão tratados os desvios 
detectados durante o processo de qualificação. Também é necessário fazer 
referência ao procedimento interno que normatiza o processo de desvios de 
qualificação;

• Documentação: o PMV deve trazer os modelos predefinidos dos docu-
mentos de qualificação (Plano de Validação, Protocolos, Relatórios etc.)  ou 
trazer a referência do(s) procedimento(s) relacionado(s). Ainda nesse item 
deve ser descrito como será o gerenciamento e arquivamento dos docu-
mentos gerados durante o processo de qualificação;

• Programa de suporte: descrever as atividades ou documentos que são 
pré-requisitos para a realização da qualificação de equipamentos. Nesse 
item é importante descrever, por exemplo, os procedimentos de gerencia-
mento de mudanças, manutenção, calibração, treinamento etc;

• Frequência de requalificação:  descrever qual será a frequência de re-
qualificação adotada pela empresa. Caso a frequência não seja padrão, o 
documento deve detalhar ou referenciar o procedimento de suporte. Ain-
da é necessário descrever quando deve ser realizada a requalificação, por 
exemplo após mudanças, ocorrência de desvios ou através do resultado da 
revisão periódica; 

• Manutenção do estado qualificado/validado: descrever quais são as 
ferramentas que a empresa irá utilizar para manter o estado qualificado/va-
lidado. Nesse item deve-se considerar o procedimento de Revisão Periódica. 
A frequência da revisão periódica de um equipamento deverá ser definida 
neste documento;

• Periodicidade de revisão: descrever a periodicidade que o PMV deve ser 
revisado;

• Anexos: Descrever quais anexos fazem parte do PMV. Dois anexos, no 
mínimo, são necessários: Inventário de equipamentos e cronograma das 
atividades no decorrer do ano. O inventário, bem como o cronograma, deve 
conter todos os equipamentos da empresa e deve ser atualizado a cada 
novo projeto ou compra de um novo equipamento;

• Referências: descrever todas as referências utilizadas para a elaboração 
do documento, incluindo referência cruzada;

• Histórico: o histórico deve conter as informações de versão, data e descri-
ção. Sendo que o campo “descrição” deve conter se é primeira emissão ou 
no caso de revisão o detalhamento dos itens alterados.

Nota: No caso de projetos de maior dimensão, como a construção de uma nova 
fábrica, muitas vezes é melhor elaborar um novo Plano Mestre de Validação, 
separado daquele dedicado às instalações existentes. Nesse caso o documento 
deve ser parte do gerenciamento do projeto como um todo.
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2. Avaliação de Criticidade Regulatória

Este documento tem como objetivo avaliar e classificar o impacto BPx de um 
equipamento no processo em que o mesmo será utilizado, verificando a real 
necessidade de ser qualificado.

Nessa avaliação e classificação a ser realizada deve-se sempre considerar os 
requisitos envolvidos e as normas regulatórias aplicáveis. 

2.1. Procedimento

A elaboração deste documento deve ser feita de forma simples e de fácil enten-
dimento, visando facilitar a tomada de decisão se, o equipamento a ser avalia-
do, possui ou não impacto BPx no seu processo. Esse documento deve possuir 
os seguintes tópicos abaixo:

1) Objetivo: descreve qual é sua finalidade e qual o resultado que deve ser 
alcançado;

2) Escopo: descreve o funcionamento e operação do equipamento;

3) Avaliação de Criticidade: é, propriamente, a avaliação a ser executada 
e pode ser realizada por meio de uma tabela com perguntas que nortearão os 
resultados a serem alcançados. Essa tabela pode conter a seguinte estrutura:

Item Perguntas Sim Não NA¹ Comentários

1 O equipamento gera, calcula, 
gerencia ou armazena dados que 
são regulamentados pelas normas 
BPx?

2 O equipamento é utilizado para 
gerar, calcular, gerenciar ou 
armazenar dados que serão 
submetidos a uma Agência 
Regulatória ou suporte para uma 
Submissão ou Registro Regulatório?

3 O Equipamento tem um 
impacto direto sobre Processos 
ou Sistemas BPx relevantes 
(ex.: Instalações ou Áreas 
Classificadas), Utilidades (ex.: 
Água Purificada, Gases, etc.), 
Produção, Controle em Processo, 
Limpeza, Esterilização, Testes 
de Laboratório, Sistemas da 
Qualidade, Armazenagem, 
Embalagem, Rotulagem ou outra 
atividade Regulatória?



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

223

Item Perguntas Sim Não NA¹ Comentários

4 O Equipamento impacta ou 
avalia a identidade, pureza, 
características, esterilidade, 
atividade ou qualidade do 
medicamento, dispositivos ou seus 
componentes?

5 Descrever Outros

Tabela 1 – Avaliação de Criticidade

¹ - Não Aplicável.

Com base nas informações do equipamento a ser avaliado, cada pergunta deve 
ser respondida (Sim/Não/NA) e comentários podem ser registrados para justifi-
car cada resultado encontrado. Caso alguma das perguntas seja respondida com 
“sim”, o equipamento deve ser considerado como BPx relevante.

Após a avaliação realizada, caso o equipamento seja classificado com relevância 
BPx, o mesmo deve ser incluído no Inventário Geral de Equipamentos e seguir o 
escopo de Qualificação definido no Plano Mestre de Validação.

3. Especificação de requisitos do usuário 

Documento chave não apenas para o processo de qualificação de equipamento, 
mas também para a empresa como um todo, uma vez que possui a finalidade 
de definir as necessidades quanto ao escopo de fornecimento de determinado 
equipamento ou linha de produção, podendo, em alguns casos, ter caráter con-
tratual, sendo imprescindível o atendimento de seus requisitos. 

Os itens referentes à Especificação Funcional e de Projeto do equipamento po-
dem ser contemplados na Especificação de Requisitos do Usuário ou tratados 
separadamente. 

Para efeito deste guia, será tratado no mesmo documento e deve determinar 
o que se espera que o equipamento faça, sem a preocupação de como ele faz. 
É importante diferenciar a atividade de especificar requisitos da atividade de 
especificação que ocorre durante a construção do equipamento, quando deve-
-se tomar a decisão de quais funções o equipamento efetivamente terá para 
satisfazer àquilo que os usuários esperam. 
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3.1. Critérios de Classificação  

Geralmente, os itens requeridos são classificados considerando, pelo menos, os 
seguintes critérios:

• Informativo: não é exatamente um requisito e sim uma informação que será 
dada aos fornecedores para auxiliá-los na elaboração de suas propostas.

• Desejado: requisito desejado para construção de um determinado projeto 
(equipamento, sistema ou área) e que poderá não ser atendido pelo forne-
cedor ou mesmo desconsiderado se acarretar custos demasiados ou mesmo 
dificuldades técnicas para atendê-lo. Esses requisitos não devem compro-
meter a instalação, operação e desempenho do equipamento. 

• Conceitual: requisito que deverá ser verificado mediante análise das espe-
cificações técnicas e funcionais dos fabricantes (desenhos, memoriais de 
cálculos, descrição de funcionalidades, entre outros) para aprovação e cons-
trução e será verificado durante as etapas de qualificação de instalação e 
operação.

• Construção: requisito que obrigatoriamente será verificado durante o co-
missionamento do item requerido (equipamento, sistema ou área), porém 
não será, necessariamente, avaliado durante a qualificação.

• Regulatório: requisito que não necessariamente será avaliado durante o 
comissionamento, mas será, obrigatoriamente, avaliado durante a qualifi-
cação. Podemos citar aqui todas as normas e regulamentações nacionais e 
internacionais, incluindo as BPx, segurança, meio ambiente etc.

• Quando há a necessidade de um novo equipamento, se faz necessário o 
levantamento de todas as especificações para garantir a adequada capaci-
dade de funcionamento e adicionalmente deve ser avaliado se as utilidades 
existentes são capazes de atender ao novo equipamento, se os processos 
de limpeza estão adequados, se a instalação não apresenta impacto para as 
normas de segurança etc.

3.2. Processo de Qualificação

Todo equipamento requer um processo de qualificação que garanta a correta 
instalação, operação e desempenho, conforme critérios estabelecidos na Espe-
cificação de Requisitos do Usuário. Segue abaixo uma lista de itens que podem 
fazer parte desse documento:

• Agentes de Limpeza – agentes de limpeza empregados na rotina do equipa-
mento e metodologia da limpeza.

• Utilidades Disponíveis – verificação prévia do layout do equipamento para 
garantir fornecimento de todas as utilidades necessárias e suas especifica-
ções.

• Requisitos de Segurança – nível de ruído, proteção de equipamentos, iden-
tificação de perigo, calibração de instrumentos de segurança, manutenção 
de dispositivos de segurança e isolamento térmico de tubulações.
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• Requisitos de Manutenção – plano de manutenção, calibração, lubrificação 
e lista de peças de reposição.

• Requisitos Técnicos e Funcionais – otimização da área disponível para ins-
talação do equipamento, material de construção do equipamento/ sistema 
e seus componentes e acessórios, acabamento superficial, dimensional e 
capacidade do equipamento, necessidades especiais para operação que evi-
tem risco de contaminação, sistema de controle e automação, necessidades 
especiais que visam atender controle de processo/produto, necessidades 
para atendimento a normas ou políticas de segurança, estanqueidade e 
vedações, lista de peças de reposição, painel de controle, geradores ou no 
break, manual de instalação/operação/manutenção.

• Requisitos de Engenharia – atendimento às exigências ASME BPE, Memorial 
descritivo, fluxograma do processo, diagrama elétrico, proteção de compo-
nentes eletroeletrônicos, comunicações.

Nota: ASME BPE: American Society of Mechanical Engineers for Bioprocessing 
Equipment.

3.3. Modelo de documento de Especificação de Requisitos do Usuário

APROVAÇÕES
       Especificar a lista de criadores, revisores e aprovadores do documento.

OBJETIVO
Este documento possui a finalidade de definir as necessidades e 
expectativas. A classificação dos itens requeridos obedece aos seguintes 
critérios:

Informativo: não é exatamente um 
requisito e sim uma informação que 
será dada aos fornecedores para 
auxiliá-los na elaboração de suas 
propostas.

Construção: requisito que 
obrigatoriamente será verificado 
durante o comissionamento do item 
requerido (equipamento, sistema 
ou área), mas que não será, 
necessariamente, avaliado durante 
a qualificação desse item.

BPF: requisito que não 
necessariamente será avaliado 
durante o comissionamento, mas 
será, obrigatoriamente, avaliado 
durante a qualificação do item 
requerido.

Desejado: requisito que se deseja 
na construção de um determinado 
projeto (equipamento, sistema 
ou área), mas que poderá não 
ser fornecido pelo fornecedor 
ou mesmo desconsiderado se 
acarretar custos demasiados ou 
mesmo dificuldade técnicas para 
atendê-lo.
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REQUISITOS DO USUÁRIO

Item Descrição Referência Classificação

 3.1 Definir os agentes de limpeza NA Informativo

 3.2 Definir as dimensões do 
equipamento Desenho XX Informativo

 3.3 A capacidade útil do equipamento 
deverá ser de aproximadamente X. NA Informativo

 3.4
A capacidade nominal do 
equipamento deverá ser de 
aproximadamente XXXXXX.

NA Informativo

 3.5
O conjunto construído deverá 
dispor de pontos específicos para 
içamento. 

NA Informativo

 3.6
O equipamento deverá possuir 
tubulações e acabamentos 
(conexões) sanitários.

NA Informativo

 3.7 A incerteza máxima permitida de 
0,5 °C. NA Informativo

REQUISITOS DE SEGURANÇA

Item Descrição Referência Classificação

4.1 Definir nível máximo de ruído 
permitido.

NR-XX
Anexo nº YY Construção

4.2 Definir limites de luminosidade. ABNT NBR 
XXXX Construção

REQUISITOS DE ENGENHARIA

Item Descrição Referência Classificação

5.1 Definir dimensões estáticas e 
operacionais do equipamento.  Item 3.2.1 Construção

5.2 Definir todas as normas aplicáveis 
à construção do equipamento. NA Construção

5.3

Deverão ser fornecidos desenhos 
dimensionais do equipamento em 
formato padrão ABNT ou norma 
europeia similar.

NA Construção
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REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

Item Descrição Referência Classificação

6.1

O fornecedor deverá disponibilizar 
um Plano de Manutenção 
Preventiva, com discriminação 
das tarefas a serem executadas 
e a periodicidade em que estas 
deverão ser realizadas.

NA Construção

6.2

O fornecedor deverá informar 
as empresas autorizadas para a 
prestação de assistência técnica 
(nome, telefone, e-mail, website, 
contatos etc) e compra de peças 
de reposição.

NA Construção

REQUISITOS DE BPF/GMP

Item Descrição Referência Classificação

7.1

Os componentes que entram 
diretamente em contato com o 
produto deverão ser construídos 
em material adequado, não 
sendo reativo, aditivo ou mesmo 
absortivo. 

RDC XXX Construção

7.2

O projeto de construção do 
equipamento deve assegurar 
que lubrificantes necessários ao 
funcionamento do equipamento, 
não entrem em contato com o 
produto ou mesmo com partes 
que entrem em contato com 
o produto durante o processo 
produtivo.

XXX Construção

7.3

Se o equipamento necessitar de 
lubrificação em partes que entram 
em contato com o produto, deverá 
ser utilizado lubrificante de grau 
alimentício.

NA Construção

ANEXOS
Referenciar, quando aplicável

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Descrever o motivo das alterações em cada versão do documento.
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4. Plano e relatório de Validação para a qualificação de equipamentos 

4.1. Plano de Validação

Conforme descrito na parte I, o plano de validação pode ser elaborado por equi-
pamento, por grupo de equipamentos ou por linha de produção/embalagem. O 
plano deve considerar os requisitos de uso e pode incorporar a gestão de risco 
visando priorizar certas atividades e identificar um nível de esforço, tanto para 
execução como para documentação das atividades de validação.

O plano de validação para a qualificação de equipamentos deve ser um docu-
mento formal e controlado de acordo com o plano mestre de validação e os 
procedimentos de cada empresa e deve conter no mínimo os seguintes tópicos:

• Introdução: Descrever o objetivo do plano de validação, fazer link quando 
aplicável com projeto ou controle de mudanças;

• Escopo: Descrever o nome/referência do equipamento, ou dos equipamen-
tos que serão qualificados;

• Responsabilidades: Baseado no PMV, estabelecer claramente as respon-
sabilidades para cada etapa do ciclo de vida até a liberação do equipamento 
para uso;

• Abordagem e Estratégia da Validação: Identificar todas as fases para a 
validação, incluindo a etapa de liberação do equipamento para uso. Incluir 
referências cruzadas com outros planos, se aplicável. Descrever a aborda-
gem e estratégia para a implementação da validação. Identificar se alguma 
etapa será realizada por meio de testes ou documentação de boas práticas 
de engenharia (por exemplo, documentação do fabricante, FAT, SAT, comis-
sionamento). 

• Administração

- Controle de Mudanças: Descrever como serão controladas as mudanças 
durante a fase da validação/qualificação, ou simplesmente fazer referência 
ao procedimento interno; 

- Gerenciamento das documentações: Descrever como serão numera-
dos, controlados e arquivados os documentos gerados. Pode-se também 
fazer referência ao procedimento interno;

• Descrição geral do equipamento(s): Descrever em linhas gerais o equi-
pamento e sua finalidade. Incluir um desenho do equipamento ou fluxogra-
ma é sempre útil para o entendimento.

• Qualificação – Entregáveis: Descrever todos os entregáveis para a vali-
dação/qualificação, incluindo, por exemplo:

• Requerimento do Usuário
• Análise de Riscos
• Protocolos e Relatórios de Qualificação
• Matriz de Rastreabilidade
• Relatório final de Validação
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Cada entregável deve conter uma breve descrição alinhada ao PMV e/ou 
procedimento interno;

• Critério de aceitação: Descrever em linhas gerais os critérios de aceitação 
aplicáveis à validação/qualificação, conforme exemplo abaixo:

“Os testes serão considerados aceitáveis quando todos os planos de teste 
relacionados tiverem sido executados e os resultados estiverem conforme 
o esperado. Qualquer desvio ou exceção encontrado deve ser documentado 
e resolvido antes que seus componentes sejam considerados apropriados 
para uso. Todos os critérios de aceitação contidos nos protocolos e planos de 
testes de qualificação devem ser atendidos. Todos os documentos definidos 
neste Plano devem estar completos, revisados e aprovados. Somente serão 
executados, protocolos e testes previamente aprovados. Quaisquer desvios 
identificados neste Plano devem ser justificados e discutidos no Relatório de 
Validação. Cada etapa de qualificação deve ser iniciada, somente após emis-
são e aprovação do Relatório de Qualificação da etapa anterior. A Validação 
só estará completa após a aprovação do Relatório Sumário de Validação”.

• Gerenciamento dos Desvios durante as etapas de Qualificação: Des-
crever como serão gerenciados os desvios detectados durante as etapas de 
Qualificação. Pode-se também fazer referência ao procedimento interno;

• Liberação do equipamento para uso: Descrever claramente, quando e 
como o equipamento será liberado para uso em produção. Por exemplo: “O 
Equipamento estará disponível para uso em produção após aprovação do 
Relatório de Qualificação de Desempenho”.

• Referências: descrever todas as referências utilizadas para a elaboração 
do documento, incluindo referência cruzada;

• Histórico: o histórico deve conter as informações de versão, data e descri-
ção. Sendo que o campo “descrição” deve conter se é primeira emissão ou 
no caso de revisão o detalhamento dos itens alterados.

4.2. Relatório Final de Validação 

Após a conclusão de todas as atividades descritas no Plano de Validação, deve 
ser elaborado um relatório final com os resultados obtidos em cada fase da va-
lidação/qualificação.  

As discrepâncias, falhas e anomalias devem ser relatadas e os riscos avaliados 
individualmente, limitações de uso, se existirem, devem ser descritas e avalia-
das. Os testes de qualificação executados, documentados e revisados podem 
ser anexados ao relatório ou apenas ter referenciada a sua localização. 

O relatório deve conter uma avaliação geral do Equipamento com base nos crité-
rios de aceitação e determinar a situação de validação, isto é, se o equipamento 
encontra-se “Qualificado” ou “Não Qualificado. 

O Relatório Final de Validação deve conter no mínimo os seguintes tópicos:

Introdução: Descrever o objetivo do relatório final de validação fazendo o link 
com o Plano de Validação relacionado;
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Escopo: Descrever claramente qual equipamento, ou quais equipamentos foram 
qualificados seguindo a estratégia adotada no plano de Validação associado;

Responsabilidades: Baseado no PMV, descrever as responsabilidades em cada 
etapa para a liberação do equipamento;

Estratégia dos testes: Baseado no Plano de Validação descrever como foi rea-
lizada cada etapa e quais documentos, incluindo nome, número e versão, foram 
gerados para a qualificação do equipamento ou grupo de equipamentos;

Resumo dos testes: Descrever todos resultados relacionados que foram exe-
cutados para a qualificação de Instalação, Operação e Desempenho. Nesse tó-
pico deve-se incluir se houve mais de uma corrida e se o teste foi considerado 
aprovado ou reprovado;

Descrição dos Desvios: Como nos relatórios individuais, esse tópico deve des-
crever resumidamente todos os desvios detectados durante cada etapa, isto é, 
Instalação, Operação e Desempenho. Ainda deve-se incluir o que foi realizado 
como ação, data de abertura e encerramento do registro do desvio e se o mes-
mo foi concluído satisfatoriamente;

Liberação do equipamento para uso: Descrever o critério utilizado para a 
liberação do equipamento para uso em produção.

Conclusão: A conclusão deve ser um sumário das três etapas da qualificação, 
isto é, Instalação, Operação e Desempenho e deve indicar se o equipamento 
está QUALIFICADO ou não; 

Recomendações: Como nos relatórios individuais é importante fazer a referên-
cia cruzada com o procedimento de controle de mudanças, conforme exemplo: 
“Todas as alterações futuras devem ser submetidas a um controle de mudança, 
de acordo com o procedimento interno da empresa “ABC” para que a mudança 
seja aprovada e definida a necessidade de uma requalificação parcial ou total 
do equipamento.”

Referências: descrever todas as referências utilizadas para a elaboração do 
documento, incluindo referência cruzada;

Histórico: o histórico deve conter as informações de versão, data e descrição. 
Sendo que o campo “descrição” deve conter se é primeira emissão ou no caso 
de revisão o detalhamento dos itens alterados;

Anexos: Descreve, quando aplicável, os documentos anexos ao relatório final de vali-
dação.

5. Análise de Riscos

5.1. Introdução

A Análise de Risco (AR) é uma ferramenta utilizada para identificar componentes 
e funções críticas, parâmetros de processo, atributos do produto, a probabili-
dade e efeito em caso de falha, atividades para mitigar riscos e manter a ras-
treabilidade dentro das atividades de Qualificação. A abordagem, abrangência 
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e critérios para criação da Análise de Risco devem estar claramente definidos 
dentro do Plano de Qualificação do equipamento.

Essa avaliação deve levar em consideração os riscos associados com os parâme-
tros críticos do processo, qualidade do produto e segurança do usuário/paciente, 
para definir os requisitos da Qualificação. Os riscos mitigados e/ou que forem 
considerados em um nível aceitável podem ser excluídos das atividades de Qua-
lificação (QI, QO, QD), minimizando, assim, os custos e esforços nesse proces-
so. Toda decisão tomada deve estar devidamente justificada e documentada.

Esse documento deve ser preparado por uma equipe multidisciplinar (Qualida-
de, Engenharia, Segurança e Meio Ambiente, Especialista no processo etc.), que 
deverá levantar todos os pontos críticos relevantes e definir os impactos em 
caso de falha. A importância de uma equipe multidisciplinar está relacionada à 
expertise de cada membro, o que trará uma abrangência e abordagem muito 
maior e precisa na avaliação. 

A Análise de Risco deve ser elaborada antes da emissão dos Protocolos de Qua-
lificação (QI, QO e QD), e deve contemplar todo o equipamento, sistema em-
barcado e ambiente onde ele será instalado, assim como as suas implicações em 
equipamentos auxiliares, ou outros equipamentos/sistemas que serão conecta-
dos a ele. Os resultados da Avaliação de Risco devem ser usados para determi-
nar o escopo dos testes necessário em cada etapa da Qualificação. 

Não existe um modelo padrão para elaboração de uma Análise de Risco e di-
versas metodologias podem ser utilizadas, como FMEA, HAZOP, QRM-ICHQ9 
etc, porém esse documento deve conter informações suficientes que permitam 
demonstrar os critérios utilizados para definir os aspectos críticos a serem de-
safiados na Qualificação.

5.2. Procedimento

5.2.1 Modelo de Análise de Risco

Conforme mencionado anteriormente, não existe um padrão de Análise de Risco 
a ser seguido, mas como sugestão, segue abaixo um modelo de uma tabela 
para avaliação de risco baseada nos conceitos do FMEA e que pode ser aplicada 
a qualquer tipo de qualificação de equipamentos (desde as mais simples até as 
mais complexas).
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1 Descrição do Risco a ser avaliado

1.1

Segue abaixo a explicação do preenchimento de cada campo da tabela 
acima:

Coluna Descrição

N° do Risco Número de referência do risco a ser avaliado. 

Nº de 
Referência

Referência única para um requisito, função ou grupo de 
requerimentos apontados na Especificação de Requisitos do 
Usuário, Controle de Mudança, outro documento de referência. Se 
não existir um documento relacionado, o campo pode ser declarado 
como “não aplicável”.

Requisito / 
Funcionalidade

Breve descrição de aspectos, requisitos, componentes ou funções a 
serem analisadas. 

Relevância 
BPF Identificar se o requisito ou funcionalidade possui relevância BPF.

Descrição do 
Risco / Falha 
(ou razão 
para BPF = 
não)

Descrição de possíveis riscos ou falhas associadas aos requisitos 
ou funcionalidades, podendo existir mais de um risco ou falha 
associados.
Se o risco em questão for considerado não crítico para BPF deve 
ser identificada a razão para tal decisão (Segurança, Negócio etc)

Probabilidade 
de Ocorrência 

Probabilidade de ocorrência de falha durante a rotina de operação 
do Equipamento. O preenchimento deste campo será detalhado 
melhor nos itens abaixo.
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Coluna Descrição

Severidade do 
Impacto

Severidade do impacto que a falha pode gerar se a mesma não for 
identificada. O preenchimento deste campo será detalhado melhor 
nos itens abaixo.

Probabilidade 
de Detecção

Probabilidade de detecção de uma falha durante a rotina de 
operação do Equipamento. O preenchimento deste campo será 
detalhado melhor nos itens abaixo.

Valor Total do 
Risco (VTR)

Produto dos valores individuais dos fatores que determinam risco 
baseado na Relevância, Impacto, Probabilidade de Detecção e 
Probabilidade de Ocorrência. O preenchimento deste campo será 
detalhado melhor nos itens abaixo.

Prioridade do 
Risco

Risco categorizado de acordo com o número de prioridade derivado 
do VTR. O preenchimento deste campo será detalhado melhor nos 
itens abaixo.

Medidas 
Propostas 

Medidas ou ações propostas (ex.: testes das funções críticas, 
instalações e de procedimentos) para reduzir ou mitigar risco. Este 
item é obrigatório para riscos de prioridade 1 e 2, opcional para 
riscos com outros índices de prioridade. O preenchimento deste 
campo será detalhado melhor nos itens abaixo.

Comentários Comentários adicionais (se aplicável)

5.2.2. Regras de Classificação

a) Relevância BPF

Identificar se o requisito ou funcionalidade possui relevância BPF ou não. Caso o 
requisito ou funcionalidade seja avaliado como tendo impacto nas boas práticas, 
negócio e segurança, ao mesmo tempo, convenciona-se utilizar a situação mais 
crítica. A classificação é realizada conforme descrito a seguir:

Relevância 
BPF Valor Opção Descrição

Sim 3 Não aplicável 
(N/A)

O risco é diretamente relacionado 
a atividades regulamentadas por 
BPF. Falhas podem gerar dados 
incorretos, perda de dados, 
deterioração da qualidade do 
produto e risco de exposição para 
funcionários, pacientes e clientes.
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Relevância 
BPF Valor Opção Descrição

Não

1 Risco não será 
avaliado. O risco não oferece impacto BPF. 

Ainda assim, deve ser considerada 
a relevância de impacto à 
Segurança ou ao Negócio. 
Falhas podem levar impactos na 
produtividade, atraso de processos 
e na segurança do funcionário.

2
Risco Não BPF 
avaliado como 
Baixo.

3
Risco Não BPF 
avaliado como 
Alto.

b) Probabilidade da Ocorrência

Dentro do processo de análise de riscos deve-se avaliar o índice de ocorrência 
diretamente associado com a falha, ou seja, deve ser questionada qual a fre-
quência/probabilidade em que uma dada falha ocorrerá. Para a obtenção do 
índice de ocorrência, a avaliação de dados históricos também pode ser adotada 
como uma estratégia para a definição desse índice. A probabilidade de Ocor-
rência é avaliada de acordo com as seguintes classes:

Probabilidade 
da Ocorrência Valor Descrição

Baixa 1 Não ocorre ou muito rara. Há uma possibilidade 
remota de ocorrência.

Média 2 Acontece em situação muito específica ou 
moderadamente. 

Alta 3
Ocorre frequentemente, a qualquer momento, e 
o equipamento não impede. Extremamente alta, 
quase inevitável.

c) Severidade do Impacto

Dentro do processo de análise de riscos deve-se considerar que o grau de se-
veridade está diretamente associado com a implicação da falha, ou seja, deve 
ser questionada a gravidade da falha caso a mesma venha a ocorrer. A Severi-
dade do Impacto de uma possível falha é avaliada de acordo com as seguintes 
classes: 
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Severidade de 
Impacto Valor Classe

Alta 3

Afetar qualidade do produto, segurança do 
paciente e integridade dos dados, perda de 
rastreabilidade, afetar a saúde pública, não 
atender legislação.

Média 2 Insatisfação do cliente, interrupção de processo, 
prejuízo.

Baixa 1
Não trazer riscos diretos ou indiretos para a 
qualidade final dos produtos, segurança do 
paciente e integridade dos dados.

d) Probabilidade de Detecção

Dentro do processo de análise de riscos deve-se avaliar o índice de detecção que 
está diretamente associado com a falha, ou seja, deve ser questionada qual a 
chance/probabilidade de se detectar uma dada falha.

É o ponto mais provável quando uma possível falha for detectada, sendo classi-
ficada de acordo com a seguinte tabela:

Probabilidade 
de Detecção Valor Descrição

Baixa 1

A falha é imediatamente identificada no 
momento em que ela ocorre. O operador é apto a 
imediatamente identificar, avaliar e corrigir a falha 
antes que qualquer outro impacto possa ocorrer.

Média 2

A falha não é detectada imediatamente pelo 
operador, mas antes que possa causar qualquer 
impacto. O efeito da falha ainda pode ser corrigido 
ou minimizado por ações corretivas apropriadas.

Alta 3 A falha, provavelmente, não será detectada antes 
que o impacto esperado ocorra.

e) Valor Total do Risco e Prioridade do Risco

O Valor Total do Risco (VTR) é calculado multiplicando-se os valores individuais 
dos outros fatores de riscos avaliados: 

VRT = Valor (Relevância) = Valor (Probabilidade de Ocorrência) * Valor (Seve-
ridade do Impacto) * Valor (Probabilidade de Detecção)

O Valor Total do Risco é encontrado relacionando-se de acordo com a tabela 
abaixo: 
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VTR Prioridade do Risco

1 - 5 3

6 - 16 2

> 16 1

f) Medidas Propostas

De acordo com o índice de prioridade de risco, ações de mitigação do mesmo 
devem ser definidas seguindo a tabela abaixo.

Prioridade 
do Risco Requerimentos para Medidas de Mitigação

1

Devem ser executados testes para o desafio do risco 
encontrado e recomenda-se que sejam criadas medidas para 
mitigação, mesmo que o teste consiga cobrir toda extensão 
do risco (ex.: elaboração de uma instrução de trabalho, duplo 
check, controle em processo etc).

2

Devem ser executados testes para o desafio do risco 
encontrado e também podem ser criadas medidas para 
mitigação, caso os testes não consigam cobrir toda extensão 
do risco. 

3
Podem ser requeridos testes para o desafio do risco ou 
justificados, caso não seja necessário o desafio. Nenhuma 
medida de mitigação de risco é requerida.

5.3. Itens a serem Avaliados

Durante a elaboração da Análise de Risco, deve-se englobar a avaliação de todo 
processo que envolve o equipamento a ser Qualificado, garantindo que os riscos 
poderão ser identificados, desafiados e mitigados (se necessário).

Dessa forma, seguem abaixo alguns itens que podem ser considerados na Aná-
lise de Risco:

• Utilidades requeridas pelo equipamento;

• Documentação técnica (Certificação do material de construção do equipa-
mento, das instalações, diagramas elétricos, pneumáticos, manuais técni-
cos, certificados de calibração etc);

• Instalações e Conexões do equipamento;

• Instrumentos e/ou sensores críticos;

• Funções do equipamento;
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• Sistemas de Segurança;
• Sistemas para controle e manutenção do estado qualificado do equipamen-

to (Plano de Manutenção, Plano de Calibração, Instrução de Trabalho, Trei-
namento etc);

• Especificações e condições do processo;
• Outros.

5.4. Elaboração da Análise de Risco
Para elaboração da Análise de Risco é recomendado que os seguintes tópicos 
sejam contemplados nesse documento:

a) Objetivo
Descrever qual é o objetivo desse documento e o equipamento que será 
avaliado.

b) Descrição do Equipamento
Realizar uma breve descrição sobre a função do equipamento dentro do pro-
cesso no qual ele está inserido.

c) Escopo
Realizar uma breve descrição do escopo da avaliação, citando quais são as 
mudanças realizadas no equipamento ou no projeto, se houver.

d) Processo da Análise de Risco
Realizar uma breve descrição de como a análise de risco deve ser executada 
e como os campos da sua tabela devem ser preenchidos.

e) Tabela de Análise de Risco
Neste item deve-se incluir a tabela com todos os riscos avaliados pela equipe 
multidisciplinar durante a elaboração da Análise de Riscos.

f) Definições e Abreviaturas
Incluir neste item a definição de termos ou significado de abreviaturas utili-
zadas durante a elaboração deste documento.

g) Documentos de Referências
Descrever neste item todos os documentos utilizados como referência ou 
suporte na elaboração da Análise de Riscos.

h) Histórico
Descrever as informações de versão, data e descrição. O campo “descrição” 
deve conter se é primeira emissão ou no caso de revisão o detalhamento dos 
itens alterados.
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6. Verificações preliminares à qualificação

Algumas etapas prévias ao processo de qualificação podem ser executadas con-
forme risco e complexidade apresentada pelo sistema de utilidades ou equipa-
mento.

As verificações preliminares à Qualificação devem ser baseadas na avaliação dos 
riscos ligados ao não atendimento dos requerimentos de projeto e engenharia. 
Riscos ligados a atendimento de BPF´s também deverão ser considerados, po-
rém podem ser avaliados durante a qualificação.

Essa etapa preliminar minimiza consideravelmente impactos de tempo e finan-
ceiros causados por um eventual não atendimento aos requerimentos desejados 
pelo usuário final.

As verificações preliminares visam também a minimização de problemas e im-
previstos durante a etapa de qualificação. 

É importante mencionar que a execução das verificações preliminares não pos-
sui aspecto regulatório.

As principais verificações preliminares conhecidas são:

• Testes de Aceitação no Fabricante (TAF ou FAT)

• Testes de Aceitação no Site (TAS ou SAT)

• Comissionamento

a) Testes de Aceitação de Fábrica (FAT)

Os testes de aceitação de fábrica, comumente chamados de FAT (Factory Accep-
tance Tests) são verificações geralmente executadas nas dependências do for-
necedor/fabricante, antes do equipamento ou sistema de utilidades ser enviado 
para o cliente final.

O objetivo do FAT é demonstrar que equipamento ou sistema de utilidades está 
pronto para ser instalado nas dependências do cliente, antes que ocorra a trans-
ferência ou seu transporte.

O fabricante, juntamente com o cliente, deve testar o equipamento ou sistema 
de utilidades de acordo com planos de testes pré-aprovados por ambos.

Os testes devem assegurar que as especificações e funcionalidades previstas 
nos Requisitos do Usuário foram cumpridas e o plano de testes, bem como os 
critérios de aceitação, devem estar previstos em protocolos específicos. Deve-
-se, no entanto, estabelecer o tempo correto para a realização de um FAT ade-
quado, pois haverá muito menos problemas quando o equipamento ou sistema 
de equipamentos forem instalados na planta do usuário.

É importante salientar, que na maioria das vezes, as interações com outros 
sistemas e/ou equipamentos e suprimentos de utilidades não podem ser repro-
duzidos fielmente durante o FAT, ficando para serem testados na fase de testes 
no site (SAT).
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b) Testes de Aceitação no Site (SAT)

Os testes de aceitação no site, comumente chamados de SAT (Site Acceptan-
ce Tests) são verificações geralmente executadas nas dependências do cliente, 
antes do equipamento ou sistema de utilidades ser formalmente aceito por ele. 

O SAT deve ser realizado para assegurar que as interações com outros sistemas 
e/ou equipamentos e suprimentos de utilidades podem ser reproduzidas com 
exatidão na forma como o equipamento ou sistema de utilidades será utilizado 
futuramente.

c) Comissionamento

Comissionamento pode ser aplicado para equipamentos e sistemas de utilidades 
com impacto direto, indireto ou sem impacto, conforme descrito no inventário.

Podem ser utilizadas diversas estratégias de comissionamento, porém de uma 
maneira geral a estratégia deve possuir um racional lógico de execução visando 
atendimento a requerimentos e padrões do usuário e normas técnicas de proje-
to, funcionamento e segurança. A execução do comissionamento pode acarretar, 
também, em minimização dos testes de qualificação.

O comissionamento é a entrega de responsabilidades do fabricante ao usuário 
final. Na etapa de construção e “start-up”, o responsável pelo equipamento ou 
sistemas de utilidades é o fornecedor. Finalizada a etapa de comissionamento, o 
usuário final passa a assumir essas responsabilidades, e, nesse caso, o cliente 
deve estar totalmente ciente das condições em que o equipamento ou sistemas 
de utilidades estão sendo entregues. Para isso é fundamental que ele acompa-
nhe e/ou execute os testes de comissionamento em conjunto com o fabricante 
e aprove o relatório final de comissionamento.

A definição das responsabilidades na fase de comissionamento é outro fator im-
portante para o sucesso dessa etapa. De uma forma geral as responsabilidades 
podem ser assim divididas:

a) Fornecedor:

Aprovar Plano de Comissionamento;
Entregar os equipamentos/sistemas de utilidades de acordo com requisitos 
do usuário;
Entregar os equipamentos/sistemas de utilidades de acordo com requisitos 
ou normas técnicas pertinentes;
Entregar os equipamentos/sistemas de utilidades de forma segura;
Realizar Start-up dos equipamentos/sistemas de utilidades;
Corrigir possíveis desvios gerados.

b) Equipe de Comissionamento:

Definir a estratégia de Comissionamento;
Elaborar o Plano de Comissionamento;
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Realizar Testes de Comissionamento;
Registrar desvios de Comissionamento;
Emitir Relatório de Comissionamento.

c) Usuário Final:

Revisar e aprovar o Plano de Comissionamento;

Acompanhar o Comissionamento;

Ser informado dos desvios de Comissionamento e determinar ações para 
suas resoluções;

Aprovar relatório de Comissionamento.

d) Gerente de Projeto: 

• Indicar Líder de Comissionamento. 

• Revisar e aprovar escopo e estratégia de comissionamento. 

• Garantir cumprimento dos papéis e responsabilidades dentro do projeto, 
principalmente nas interfaces entre Fornecedor x Líder de Comissiona-
mento x Usuário Final. 

• Revisar quando necessário requerimentos e documentos do projeto. 

• Revisar e aprovar pacote final de comissionamento. 

Durante a etapa de comissionamento são comuns  pequenas alterações no 
projeto original, assim como a atualização da documentação de maneira 
controlada. É muito importante que todas as alterações da documentação 
sejam realizadas através do controle de versões.

Os testes de uma maneira geral visam os seguintes principais objetivos:

• Verificação documental (verificação da existência da documentação e 
verificação de estado “as-built”).

• Verificação de requerimentos funcionais, de segurança e conforto.

• Verificações de requerimentos técnicos e normativos.

• Verificações de acabamento e integridade.

• Verificações de funcionalidade e desempenho.

O relatório de comissionamento deve concluir as atividades de comissiona-
mento de um referido equipamento, sistema ou instalação e deverá minima-
mente mencionar os seguintes tópicos:

• Escopo

• Objetivo

• Resultados obtidos (testes aprovados, reprovados e desvios gerados)

• Conclusão
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7. Protocolos e relatórios de qualificação 

Assim como a etapa de comissionamento, a etapa de qualificação deve ser bem 
planejada, gerenciada e documentada para garantia da liberação do equipa-
mento/sistema de utilidades para a produção, atendendo às boas práticas de 
fabricação.

Qualificação deve ser aplicada somente para sistemas de impacto direto e indi-
reto na qualidade do produto.

Conforme mencionado anteriormente, a estratégia da qualificação deverá ser 
previamente definida em um plano de validação e deverá ser norteada pela 
análise de riscos e atender, obrigatoriamente, a sequência das etapas de quali-
ficação descritas a seguir:

1ª Qualificação de Instalação: conjunto de operações realizadas para assegu-
rar que as instalações (tais como equipamentos, infraestrutura, instrumen-
tos de medição, utilidades e áreas de fabricação) utilizadas nos processos 
produtivos estão selecionadas apropriadamente e corretamente instaladas 
de acordo com as especificações estabelecidas.

2ª Qualificação de Operação: conjunto de operações que estabelece, sob 
condições especificadas, que o equipamento opera conforme previsto, em 
todas as faixas operacionais consideradas. Todos os equipamentos utilizados 
na execução dos testes devem ser identificados e, quando críticos, calibrados 
antes de serem usados.

3ª Qualificação de Performance ou Desempenho: verificação documentada 
que o equipamento apresenta desempenho consistente e reprodutível, de 
acordo com parâmetros e especificações definidas, por períodos prolonga-
dos. Em determinados casos, o termo “validação de processo” também pode 
ser utilizado.

A seguir serão descritos modelos de protocolos e relatórios de cada uma das 
etapas. Os modelos trazem informações mínimas necessárias para a elaboração 
de protocolos e relatórios, sendo que cabe à empresa adaptá-los conforme ne-
cessidade e procedimentos internos.

7.1. Protocolo de Qualificação de Instalação 

7.1.1. Objetivo

Descrever o objetivo pelo qual o protocolo de Qualificação foi elaborado e uma 
visão geral do processo.

Exemplo: Este protocolo descreve as tarefas que devem ser executadas e con-
tém os modelos dos planos de testes a serem preenchidos para a realização da 
Qualificação de Instalação do Equipamento XYZ.

As tarefas definidas nesse protocolo serão executadas pela equipe de Qualifica-
ção, que emitirá posteriormente um relatório avaliando os resultados obtidos e 
encerrando a Qualificação de Instalação.
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7.1.2. Escopo
Descrever o equipamento ou conjunto de equipamentos envolvidos (Exemplo: 
linha de embalagem) na qualificação de instalação e sua abrangência. Neste 
item pode ser adicionado uma breve descrição do equipamento ou processo 
envolvido.
Exemplo: Este protocolo aplica-se à Qualificação de Instalação do Equipamen-
to XYZ modelo 1.2.2 localizado no Laboratório de Controle de Qualidade Físico 
Químico da Empresa ABCD.
O equipamento XYZ é composto de .....

7.1.3. Responsabilidades
Descrever as responsabilidades específicas para a Qualificação de Instalação 
conforme item “Definição de Papéis e Responsabilidades”.

7.1.4. Procedimento
O protocolo de Qualificação de Instalação deverá ser preparado por pessoal 
treinado e capacitado para tal e deverá ser revisado e aprovado antes de sua 
execução. 
Nesse item deve ser detalhado de uma maneira geral como os planos de testes 
devem ser executados e preenchidos, como evidências devem ser identificadas, 
como proceder na ocorrência de desvios, como expressar os resultados de tes-
tes (Passou/Falhou) e critérios de aceitação de forma geral.
O preenchimento do protocolo de Qualificação de Instalação deverá ser reali-
zado seguindo as Boas Práticas de Documentação e todos os dados devem ser 
escritos de forma clara e legível. 
Nota: Toda e qualquer documentação relevante para evidenciar resultados de 
testes, deve ser anexada no seu respectivo plano de teste.

7.1.5. Tratamento de Desvios 
Neste item deve ser descrito como serão tratados os desvios encontrados. 
Durante a execução do protocolo, eventos inesperados podem ocorrem e even-
tualmente podem originar a abertura de desvios. Esses eventos podem ser:
• Não atendimento aos Requerimentos do Usuário;
• Não atendimento às Boas Práticas de Fabricação;
• Impossibilidade de execução de teste;
• Resultado fora dos critérios de aceitação.
Nesse tópico deve-se descrever como serão gerenciados os desvios detectados 
durante essa etapa de Qualificação.

Cada desvio observado deverá gerar um Relatório de Desvios, que deverá mi-
nimamente conter:

• Data da Abertura do desvio;

• Descrição Detalhada do desvio;
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• Investigação do desvio;

• Análise de Impacto do desvio;

• Ações a serem realizadas e data;

• Ações realizadas e data;

• Conclusão.

Após a indicação escrita das ações realizadas, o executor do protocolo deverá 
realizar uma nova corrida do teste no qual o desvio foi registrado (quando apli-
cável), identificando se de fato ele foi solucionado. 

7.1.6. Plano de testes

Descrever os planos de testes. Cada plano de teste deve conter o objetivo, pro-
cedimento para execução e pré-requisitos. O plano de testes pode conter algum 
critério de aceitação específico, se aplicável.

A profundidade dos testes deverá ter como base o resultado da avaliação dos 
riscos identificados. Os itens da AR identificados podem ser descritos nos planos 
de testes correspondentes, para facilitar a referência cruzada.

7.1.6.1 Exemplo de Plano de Testes de Qualificação de Instalação

As seguintes verificações são comumente executas durante a Qualificação de 
Instalação:

a) Verificações preliminares: Verificações que devem ser executadas antes 
do início dos testes de qualificação de instalação, como por exemplo, verifi-
car se a instalação do equipamento foi finalizada, se a posta em marcha foi 
realizada, se o equipamento encontra-se energizado e demais verificações 
que forem necessárias nesse sentido.

Exemplo de Plano de Testes para Verificação Preliminar:

Item Verificação Resposta 
Encontrada

Passou(P)
Falhou(F)

Executado 
por / Data

1

A etapa de “FAT” foi 
finalizada com sucesso, 
ou seja, o equipamento 
possui um Relatório 
de “FAT” que ateste 
que todas as eventuais 
não conformidades 
encontradas foram 
solucionadas e as ações 
corretivas propostas 
implantadas?
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Item Verificação Resposta 
Encontrada

Passou(P)
Falhou(F)

Executado 
por / Data

2

A etapa de 
Comissionamento foi 
finalizada com sucesso, 
ou seja, o equipamento 
possui um Relatório 
de Comissionamento 
que ateste que 
todas as eventuais 
não conformidades 
encontradas foram 
solucionadas e as ações 
corretivas propostas 
implantadas?

n.

b) Caráter “As-Built”: Verificar se desenhos, fluxogramas, layouts, esquemas 
elétricos e outros documentos do projeto estão em conformidade com a ins-
talação física do equipamento ou sistema de utilidade. Para essa verificação, 
um plano de testes deve ser gerado.

Exemplo de Plano de Testes para Caráter”As-Built”: 

Item Título Número Passou(P)
Falhou(F)

Executado 
por / Data

1 Fluxograma de 
Água Purificada 835-P13-0000-001

2 Isométrico de 
Água Purificada 0107120201R0

n.

c) Material de Construção: Verificar se os principais componentes que en-
tram diretamente em contato com o produto são construídos de material 
sanitário que evite acúmulos de sujidades e contaminação. Para essa verifi-
cação, uma folha de testes deverá ser gerada contendo as partes do equipa-
mento que devem ser avaliadas e o material de construção indicado. Durante 
a execução, deve-se verificar certificados de material que comprovem que o 
material é construído de acordo com os requerimentos.
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Exemplo de Plano de Testes para Material de Construção:

Item Material Número de 
Certificado

Passou(P)
Falhou(F)

Executado 
por / Data

1 Tanque de 
Mistura AISI 316L

2 Impelidor AISI 316L

n.

d) Equipamentos e Componentes: Verificar se os principais componentes 
que integram o equipamento ou sistema de utilidades satisfazem os requi-
sitos do usuário e estão de acordo com as especificações técnicas do fabri-
cante e com as atuais Boas Práticas de Fabricação. Para esta verificação, um 
plano de testes deverá ser gerado, contendo as características relevantes e 
que possam ser visualmente verificadas de cada equipamento e componen-
te. Através de uma inspeção visual, comparam-se as especificações com as 
características dos equipamentos e componentes instalados em campo.

Exemplo de Plano de Testes para Equipamentos e Componentes:

Itens Testados Especificado Encontrado Passou(P)
Falhou(F)

Executado 
por / Data

1 TAG TNQ.FOR.001

2 Local de 
Instalação Formulação

3 Serviço Tanque de 
Formulação 

4 Fabricante XYZ

5 Número de 
Série NNN.NNN.NNN

6 Capacidade 5000 L

7 Dimensões
2600 mm (A) x 
1970 mm(C) x 
1970 mm (L)

n.

e) Válvulas e Acessórios: Verificar se as válvulas e acessórios estão insta-
lados de acordo com as especificações técnicas do fabricante e conforme 
as Boas Práticas de Fabricação. Para essa verificação, um plano de testes 
deverá ser gerado contendo as características relevantes de cada válvula, 
que possam ser visualmente verificadas. Através de uma inspeção visual, 
comparam-se as especificações com as características das válvulas instala-
das em campo.
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Exemplo de Plano de Testes para Válvulas e Acessórios:

Item TAG Serviço Tipo Fabri-
cante Modelo Conexão / 

Diâmetro
Aciona-
mento

Passou(P)
Falhou(F)

Executado 
por / Data

1 VLV.
PRO.046

Dreno do 
fundo do 
tanque 

Esfera XYZ CL150 
(Serie 211) Flange / 1” Manual

2 VLV.
PRO.047

Alinhamento 
para bomba 
Centrífuga

Esfera ABC CL150 
(Serie 211) Flange / ½” Manual

n. 

f) Instrumentos: Verificar se os instrumentos e acessórios estão instalados 
de acordo com as especificações técnicas do fabricante e conforme as Boas 
Práticas de Fabricação. Para essa verificação, um plano de testes deverá 
ser gerado contendo as características relevantes de cada instrumento, que 
possam ser visualmente verificadas. Através de uma inspeção visual, compa-
ram-se as especificações com as características dos instrumentos instalados 
“em campo”.

Exemplo de Plano de Testes para Instrumentos:

Item TAG Serviço Tipo Fabri-
cante Modelo Conexão/ 

Diâmetro Range Passou(P)
Falhou(F)

Executado 
por / Data

1 MNM.
PRO.17

Manômetro 
do Elemento 
Filtrante.

Analógico ABC Manômetro 
Sanitário Tri-Clamp / 1” 0 – 6bar

2 MNM.
PRO.18

Verificação de 
diferencial de 
pressão.

Analógico XYZ Manômetro 
Sanitário Tri-Clamp / ½” 0 – 6bar

n. 

g) Filtros: Verificar se os filtros e acessórios estão instalados de acordo com as 
especificações técnicas do fabricante e conforme as Boas Práticas de Fabrica-
ção. Para essa verificação, um plano de testes deverá ser gerado, contendo 
as características relevantes de cada filtro, que possam ser visualmente veri-
ficadas. Através de uma inspeção visual, comparam-se as especificações dos 
planos de testes com as características dos filtros instalados “em campo”. 
Adicionalmente, certificados de material filtrante também devem ser verifi-
cados.
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Exemplo de Plano de Testes para filtros:

Itens Testados Especificado Encontrado Passou(P)
Falhou(F)

Executado 
por / Data

1 TAG FLT.PRO.001

2 Local de 
instalação

Após a bomba 
centrífuga

3 Serviço Filtragem Microbiana

4 Fabricante ABC

5 Modelo 123

Elemento Filtrante

6 Elemento 
filtrante Cartucho

7 Material de 
construção Polipropileno

8 Grau de 
filtração 0,5µm

9 Comprimento 10”

10 Elemento 
filtrante Cartucho

n. 

h) Painel de controle elétrico: Verificar se o painel e os acessórios que fa-
zem parte dele estão instalados de acordo com as especificações técnicas 
do fabricante. Para essa verificação, um plano de testes deverá ser gerado, 
contendo as características relevantes de cada painel elétrico, que possam 
ser visualmente verificadas. Através de uma inspeção visual, comparam-se 
as especificações dos planos de testes com as características dos painéis 
instalados “em campo”.

Exemplo de Plano de Testes para painel de controle elétrico:

Item TAG Descrição Fabricante Modelo Passou(P)
Falhou(F)

Executado 
por / Data

1 QS2 Chave Geral ABC FR-12

2 TC1 Transformador XYZ MDA-134

3 QF1 Disjuntor ZTO JTF-890

n. 
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i) Entradas/Saídas Digitais: Verificar a comunicação correta, através de 
uma mudança de estado, entre os componentes instalados no campo e os 
endereços físicos do Controlador Lógico Programável (CLP). Para essa ve-
rificação, um plano de testes deverá ser gerado contendo a descrição dos 
canais e seus respectivos endereçamentos no CLP. As verificações podem ser 
realizadas das seguintes formas:

Entradas Digitais:

Observar o status inicial do registro do CLP ou do “led” do cartão correspondente 
ao endereço da entrada digital em teste.

Forçar uma mudança no sinal de entrada utilizando um dos métodos a seguir, 
registrando na coluna “Método de Verificação”:

• Manipular manualmente o sensor de entrada para gerar uma mudança 
de estado.

• Desconectar um fio para gerar a mudança de estado.

• Verificar a não utilização do endereço, garantindo, assim, o status de 
sua reserva.

Exemplo de Plano de Testes para entradas digitais:

Item TAG 
Elétrico Descrição Endereço 

Especificado
Método de 
Verificação

Passou(P)
Falhou(F)

Executado 
por / Data

1 204 Fusível L

2 205 Parada de 
emergência I/0

3 206 Reserva I/1

n.

Saídas Digitais:

Observar em campo o status inicial do componente associado à saída digital em 
teste. Forçar uma mudança no sinal de saída e avaliar a resposta obtida utili-
zando um dos métodos a seguir, registrando na coluna “Método de Verificação”:

• Observar em campo a mudança do status inicial do componente.

• Conectar um multímetro ou gerador de sinais calibrado no lugar do com-
ponente em teste e realizar leitura que demonstre a mudança de estado 
do componente em teste.

• Observar em campo, uma mudança no parâmetro controlado pelo com-
ponente em teste.

• Verificar a não utilização do endereço, garantindo, assim, o status de 
sua reserva.
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Exemplo de Plano de Testes para saída digitais:

Item TAG 
Elétrico Descrição Endereço 

Especificado
Método de 
Verificação

Passou(P)
Falhou(F)

Executado 
por / Data

1 206
Interruptor 
de limite do 
recipiente

I/1

2 207 Interruptor de 
limite inferior I/2

3 208
Interruptor 
de limite 
superior

I/3

n.

Para qualquer método que seja escolhido, a verificação deve garantir a ocor-
rência da mudança do status inicial do registro do PLC ou do “led” do cartão 
correspondente ao endereço em teste.

j) Entradas e saídas analógicas: Verificar a comunicação correta, através da 
injeção de sinais, entre os componentes instalados no campo e os endereços 
físicos do CLP. Para essa verificação, um plano de testes deverá ser gerado, con-
tendo a descrição dos canais e seus respectivos endereçamentos no CLP e seus 
valores de Máximo, Mínimo e Médio (em mA ou V e o valor correspondente à 
grandeza medida). As verificações podem ser realizadas das seguintes formas:

Valor Mínimo:

• Entradas Analógicas - Injetar um sinal correspondente ao valor mínimo es-
pecificado no componente em teste e anotar o valor visualizado na IHM.

• Saídas Analógicas – na IHM (Interface Homem - Máquina), acionar o compo-
nente no “set point” indicado no campo valor mínimo especificado e verificar 
se o componente atendeu ao comando solicitado. A verificação poderá ser 
realizada visualmente ou com auxílio de equipamento de medição calibrado.

Valor Médio:

• Entradas Analógicas - Injetar um sinal correspondente ao valor médio espe-
cificado no componente em teste e anotar o valor visualizado na IHM.

• Saídas Analógicas – na IHM, acionar o componente no “set point” indicado 
no campo valor médio especificado e verificar se o componente atendeu ao 
comando solicitado. A verificação poderá ser realizada visualmente ou com 
auxílio de equipamento de medição calibrado.

Valor Máximo:

• Entradas Analógicas - Injetar um sinal correspondente ao valor máximo 
especificado no componente em teste e anotar o valor visualizado na IHM 
(Interface Homem - Máquina).
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• Saídas Analógicas – na IHM, acionar o componente no “set point” indicado 
no campo valor máximo especificado e verificar se o componente atendeu 
ao comando solicitado. A verificação poderá ser realizada visualmente ou 
com auxílio de equipamento de medição calibrado.

Exemplo de Plano de Testes para entrada e saída analógicas:

ENTRADA ANALÓGICA
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2.1-X0 Variador de 
velocidade SA-01 0 – 1000 RPM

0 – 10 V
0 RPM  
0 V

500 RPM  
5 V

1000 RPM 
10 V

k) Lubrificantes: Verificar se os lubrificantes que possam entrar em contato 
direto com o produto são grau farmacêutico ou alimentício.  Para essa ve-
rificação, um plano de testes deverá ser gerado, contendo a descrição do 
componente que ele utilizará e também o nome do lubrificante que deverá 
ser verificado.
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Exemplo de Plano de Testes para Lubrificantes

Item Descrição Lubrificante
Grau 

Farmacêutico 
ou Alimentício

Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

1 Conjunto de 
agitação ABC

2
Sistema de 
lubrificação 
de punções 

XYZ

n.

l) Calibração: Verificar se os instrumentos críticos encontram-se devidamente 
identificados e calibrados, dentro da escala do processo de calibração e que 
seus respectivos certificados estão disponíveis e dentro do prazo de valida-
de. Para essa verificação, um plano de testes deverá ser gerado, conforme 
modelo a seguir.

Exemplo de Plano de Testes para Calibração

Item TAG Serviço
Range de 
Instru-
mento

Range 
de Pro-
cesso

Range 
de Cali-
bração

Certifica-
do de Cali-
bração

Etiqueta 
de Cali-
bração

Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

1 MNM.
PRO.17

Manômetro 
do 
Elemento 
Filtrante.

 0 -8 bar  3 -6 bar

2 MNM.
PRO.18

Verificação 
de 
diferencial 
de pressão.

0 -5 bar 2 -3 bar

n.

m) Utilidades: Verificar se todas as utilidades estão conectadas e disponíveis 
de acordo com as especificações necessárias para o correto funcionamento 
do equipamento ou sistema. Para essa verificação, um plano de testes deve-
rá ser gerado, conforme modelo a seguir.

Exemplo de Plano de Testes para Utilidades

Item Utilidade Unidade 
de Medida

Quantidade 
Necessária

Quantidade 
Encontrada

Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

1 Energia 
Elétrica V 440 (+/- 10%)

2 Água 
Gelada L/m 3,79 (+/- 20%)

n.
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n) Documentação: Verificar se toda a documentação técnica e funcional rele-
vante ao equipamento está disponível e arquivada em um sistema de con-
trole adequado. Para essa verificação, um plano de testes deverá ser gerado, 
conforme modelo a seguir.

Exemplo de Plano de Testes para Documentação

Item Descrição do 
Documento

Localização 
Especificada

Localização 
Encontrada

Identifi-
cação

Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

1
Manual de 
Operação e 
Serviço

Produção

2 Catálogo de 
componentes Produção

n.

7.1.7. Encerramento da Qualificação de Instalação

Neste item deve ser descrito como será realizado o encerramento da etapa de 
Qualificação de Instalação. A finalização desta etapa ocorre quando todos os 
testes propostos são executados de maneira satisfatória.

Após a conclusão dos testes, o relatório de Qualificação de Instalação deverá ser 
emitido contendo minimamente:

• Escopo

• Objetivo

• Resultados obtidos (testes aprovados, reprovados e desvios gerados)

• Conclusão

• Histórico

Após emissão e aprovação do relatório de Qualificação de Instalação, essa sub-
etapa pode ser considerada encerrada.

7.1.8. Histórico

Descrever as informações de versão, data e descrição. O campo “descrição” 
deve conter se é primeira emissão ou no caso de revisão o detalhamento dos 
itens alterados.

7.2. Protocolo de Qualificação de operação

7.2.1. Objetivo

Descrever o objetivo pelo qual o protocolo de Qualificação foi elaborado e uma 
visão geral do processo.
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Exemplo: Este protocolo descreve as tarefas que devem ser executadas e con-
tém os modelos dos planos de testes a serem preenchidos para a realização da 
Qualificação de Operação do Equipamento XYZ.

As tarefas definidas nesse protocolo serão executadas pela equipe de Qualifica-
ção que emitirá posteriormente um relatório avaliando os resultados obtidos e 
encerrando a Qualificação de Operação.

7.2.2. Escopo

Descrever o equipamento ou conjunto de equipamentos envolvidos na qualifica-
ção de Operação e sua abrangência. Nesse item pode ser adicionada uma breve 
descrição do equipamento ou processo envolvido.

Exemplo: Este protocolo aplica-se à Qualificação de Operação do Equipamento 
XYZ modelo 1.2.2 localizado no Laboratório de Controle de Qualidade Físico 
Químico da Empresa ABCD.

O equipamento XYZ é composto de .....

7.2.3. Responsabilidades

Descrever as responsabilidades específicas para a Qualificação de Operação 
conforme item “Definição de Papéis e Responsabilidades”.

7.2.4. Procedimento

O protocolo de Qualificação de Operação deverá ser preparado por pessoal trei-
nado e capacitado para tal e deverá ser revisado e aprovado antes de sua exe-
cução. 

Nesse item deve ser detalhado de uma maneira geral como os planos de testes 
devem ser executados e preenchidos, como evidências devem ser identificadas, 
como proceder na ocorrência de desvios, como expressar os resultados de tes-
tes (Passou/Falhou) e critérios de aceitação de forma geral.

O preenchimento do protocolo de Qualificação de Operação deverá ser realizado 
seguindo as Boas Práticas de Documentação e todos os dados devem ser escri-
tos de forma clara e legível. 

Nota: Toda e qualquer documentação relevante, para evidenciar resultados de 
testes, deve ser anexada no seu respectivo plano de teste.

7.2.5. Tratamento de Desvios 

Neste item deve ser descrito como serão tratados os desvios encontrados. 

Durante a execução do protocolo, eventos inesperados podem ocorrer e eventu-
almente podem originar a abertura de desvios. Esses eventos podem ser:

• Não atendimento aos Requerimentos do Usuário;

• Não atendimento às Boas Práticas de Fabricação;
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• Impossibilidade de execução de teste;

• Resultado fora dos critérios de aceitação.

Nesse tópico deve-se descrever como serão gerenciados os desvios detectados 
durante essa etapa de Qualificação.

Cada desvio observado deverá gerar um Relatório de Desvios, que deverá mi-
nimamente conter:

• Data da Abertura do desvio;

• Descrição Detalhada do desvio;

• Investigação do desvio;

• Análise de Impacto do desvio;

• Ações a serem realizadas e data;

• Ações realizadas e data;

• Conclusão.

Após a indicação escrita das ações realizadas, o executor do protocolo deverá 
realizar uma nova corrida do teste onde o desvio foi registrado (quando aplicá-
vel), identificando se de fato ele foi solucionado. 

7.2.6. Plano de testes

Descrever os planos de testes. Cada plano de teste deve conter o objetivo, pro-
cedimento para execução e pré-requisitos. O plano de testes pode conter algum 
critério de aceitação específico, se aplicável.

A profundidade dos testes deverá ter como base o resultado da avaliação dos 
riscos identificados. Os itens da AR identificados podem ser descritos nos planos 
de testes correspondentes, para facilitar a referência cruzada.

7.2.6.1. Exemplo de Plano de Testes de Qualificação de Operação 

As seguintes verificações são comumente executas durante a Qualificação de 
Operação:

a) Verificações preliminares: Verificações que devem ser executados antes 
do início dos testes de qualificação de operação. Servem para verificar se 
condições mínimas antes do início das execuções estão sendo atendidas, 
como por exemplo, verificar se a qualificação de instalação do equipamento 
foi finalizada e se ele poderá ser operado de forma segura. Para essa verifi-
cação, um plano de testes deverá ser gerado, conforme modelo a seguir.
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Exemplo de Plano de Testes para Verificação Preliminar:

Item Verificação Resposta 
Encontrada

Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

1

A etapa de Qualificação de Ins-
talação foi finalizada com suces-
so, ou seja, o equipamento pos-
sui um Relatório de Qualificação 
de Instalação aprovado, que 
ateste que todas as eventuais 
não conformidades encontradas 
foram solucionadas e as ações 
corretivas propostas implanta-
das?

N° Relatório:

________

n.

b) Segurança: Verificar os dispositivos de segurança, antes de qualquer outro 
teste operacional, com o objetivo de garantir a integridade física do pes-
soal que executará ou acompanhará os testes, bem como a integridade do 
equipamento. Para essa verificação, um plano de testes deverá ser gerado, 
conforme modelo a seguir.

Exemplo de Plano de Testes para Segurança

Item Ação Critério de 
Aceitação

Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

1

Com o equipamento 
parado, pressionar 
o botão de 
emergência 
localizado no painel 
de operação.

A agitação 
não pode ser 
ligada através 
do botão de 
partida.

n.
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c) Parâmetros de Operação: Verificar que os ranges de operação de equipa-
mentos e instrumentos atingem os valores máximos e mínimos preestabele-
cidos. Para essa verificação, um plano de testes deverá ser gerado, conforme 
modelo a seguir.

Exemplo de Plano de testes Parâmetros de Operação

Item Ação Critério de Aceitação Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

1.

Registrar o valor 
do parâmetro 
“VELOCIDADE DE 
AGITAÇÃO”.
Valor: _________ 
RPM

2. Pressionar a tecla 
“EDITAR”.

É permitida a edição do 
parâmetro “VELOCIDADE 
DE AGITAÇÃO”. 

3.

Ajustar o parâmetro 
“VELOCIDADE DE 
AGITAÇÃO” para “1” 
e pressionar a tecla 
“ENTER”.

O sistema permite que o 
parâmetro “VELOCIDADE 
DE AGITAÇÃO” seja 
configurado para “1”.

4. Pressionar a tecla 
“EDITAR”.

É permitida a edição do 
parâmetro em teste.

5.

Ajustar o parâmetro 
“VELOCIDADE DE 
AGITAÇÃO” para 
“100” e pressionar 
a tecla “ENTER”.

O sistema permite que o 
parâmetro “VELOCIDADE 
DE AGITAÇÃO” seja 
configurado para “100”.

6.

Retornar o 
parâmetro para a 
condição inicial e 
pressionar a tecla 
“ENTER”.

O parâmetro deverá 
retornar a condição 
inicial.

n.

d) Sequência de Operação: Comprovar que todas as funcionalidades (manu-
ais e automáticas), telas, mensagens, intertravamentos e alarmes previstos 
para o equipamento ou sistema em questão, ocorrem na sequência de ope-
ração especificada pelo fabricante do equipamento. Para essa verificação, um 
plano de testes deverá ser gerado, conforme modelo a seguir.
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Exemplo de Plano de Testes Sequência de Operação

Item Ação Critério de 
Aceitação

Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

1.

O painel de 
operação deverá 
estar conectado à 
energia elétrica.

2.

Encher o tanque 
com água para 
ligar a agitação 
evitando 
travamento e 
quebra.
Pressionar ou girar 
o botão de partida.

O motor de 
agitação do tanque 
entra em operação.

3.
Ajustar o 
equipamento para 
modo automático.

O equipamento 
deverá operar em 
modo automático.

4.
Ajustar o 
equipamento para 
o modo manual.

O equipamento 
deverá operar em 
modo manual.

5. Pressionar o botão 
de parada.

O motor de 
agitação do tanque 
deve parar.

n.

e) Queda de Energia: avaliar o comportamento do equipamento após uma 
queda emergencial de energia. Para essa verificação, um plano de testes 
deverá ser gerado, conforme modelo a seguir.
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Exemplo de Plano de testes para Queda de Energia

Item Ação Critério de 
Aceitação

Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

1.

Ligar o 
equipamento. 
Ajustá-lo para 
operação 
automática.
Registrar os 
parâmetros 
iniciais:

O equipamento 
deverá operar de 
forma automática 
de acordo com os 
parâmetros iniciais.

2. Simular uma 
queda de energia.

O equipamento é 
desligado.

3. Retomar a energia 
elétrica.

A operação deverá 
retomar seu 
funcionamento 
normal sem 
necessidade de 
reprogramar os 
parâmetros iniciais.

4.

Ajustar o 
equipamento para 
operação manual.
Registrar os 
parâmetros 
iniciais:

O equipamento 
deverá operar de 
forma manual de 
acordo com os 
parâmetros iniciais.

5. Simular uma 
queda de energia.

O equipamento é 
desligado.

6. Retomar a energia 
elétrica.

A operação não 
deverá retomar 
seu funcionamento 
normal. Os 
parâmetros iniciais 
deverão ser 
reprogramados.

n.
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f) Interferências externas: Garantir que o sistema de controle do equipa-
mento, quando exposto a uma fonte de interferência (radiofrequência, ele-
tromagnetismo etc) não sofre problemas de funcionamento. Para essa veri-
ficação, um plano de testes deverá ser gerado, conforme modelo a seguir.

Item Ação Critério de 
Aceitação

Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

1.

Ligar o 
equipamento. 
Ajustá-lo para 
operação 
automática.
Registrar os 
parâmetros 
iniciais:

O equipamento 
deverá operar de 
forma automática 
de acordo com os 
parâmetros iniciais.

2.

Durante o 
funcionamento, 
operar 
uma fonte 
geradora de 
rádiofrequência 
próxima 
a IHM do 
equipamento.

A máquina deverá 
continuar sua 
operação normal e 
não devem ocorrer 
interferências na IHM 
e painel elétrico.
Não deve haver mau 
funcionamento ou 
mensagens de erro.

3.

Durante o fun-
cionamento, 
operar uma 
fonte geradora 
de eletromagne-
tismo próxima a 
IHM do equipa-
mento.

A máquina deverá 
continuar sua 
operação normal e 
não devem ocorrer 
interferências na IHM 
e painel elétrico.
Não deve haver mau 
funcionamento ou 
mensagens de erro.

n.
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g) Procedimentos: garantir a existência de procedimentos de operação, ma-
nutenção e calibração do equipamento. Para essa verificação, um plano de 
testes deverá ser gerado, conforme modelo a seguir.

Item Ação Critério de 
Aceitação

Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

1.

Verificar a 
existência de 
procedimento 
de operação 
e limpeza do 
equipamento XYZ

O Procedimento 
deverá estar 
aprovado. 
N°: _________
Nome: ______

n.

Verificar o 
treinamento 
das pessoas 
envolvidas no 
processo.

Todas as pessoas 
envolvidas no 
processo devem 
estar devidamente 
treinadas.

7.2.7. Encerramento da Qualificação de Operação 

Neste item deve ser descrito como será realizado o encerramento da etapa de 
QO. A finalização da qualificação de operação ocorre quando todos os testes 
propostos são executados de maneira satisfatória.

Após a conclusão dos testes, o relatório de Qualificação de Operação deverá ser 
emitido, e deve conter, no mínimo:

• Escopo
• Objetivo
• Resultados obtidos (testes aprovados, reprovados e desvios gerados)
• Conclusão
• Histórico

Após emissão e aprovação do relatório de Qualificação de Operação, esta sub 
etapa pode ser considerada encerrada.

7.2.8. Histórico

Descrever as informações de versão, data e descrição. O campo “descrição” 
deve conter se é primeira emissão ou no caso de revisão o detalhamento dos 
itens alterados.

7.3. Protocolo de Qualificação de Desempenho

7.3.1. Objetivo

Descrever o objetivo pelo qual o protocolo de Qualificação foi elaborado e uma 
visão geral do processo.
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Exemplo: Este protocolo descreve as tarefas que devem ser executadas e con-
tém os modelos dos planos de testes a serem preenchidos para a realização da 
Qualificação de Desempenho do Equipamento XYZ.

As tarefas definidas neste protocolo serão executadas pela equipe de Qualifica-
ção, que emitirá posteriormente um relatório avaliando os resultados obtidos e 
encerrando a Qualificação de Desempenho.

7.3.2. Escopo

Descrever o equipamento ou conjunto de equipamentos envolvidos na qualifi-
cação de desempenho e sua abrangência. Nesse item pode ser adicionada uma 
breve descrição do equipamento ou processo envolvido.

Exemplo: Este protocolo aplica-se à Qualificação de Desempenho do Equipa-
mento XYZ modelo 1.2.2 localizado no Laboratório de Controle de Qualidade 
Físico Químico da Empresa ABCD.

O equipamento XYZ é composto de .....

7.3.3. Responsabilidades

Descrever as responsabilidades específicas para a Qualificação de Desempenho 
conforme item “Definição de Papéis e Responsabilidades”.

7.3.4. Procedimento

O protocolo de Qualificação de Desempenho deverá ser preparado por pessoal 
treinado e capacitado para tal e deverá ser revisado e aprovado antes de sua 
execução. 

Neste item deve ser detalhado de uma maneira geral como os planos de testes 
devem ser executados e preenchidos, como evidências devem ser identificadas, 
como proceder na ocorrência de desvios, como expressar os resultados de tes-
tes (Passou/Falhou) e critérios de aceitação de forma geral.

O preenchimento do protocolo de Qualificação de desempenho deverá ser rea-
lizado seguindo as Boas Práticas de Documentação e todos os dados devem ser 
escritos de forma clara e legível. 

Nota: Toda e qualquer documentação relevante para evidenciar resultados de 
testes, deve ser anexada no seu respectivo plano de teste.

7.3.5. Tratamento de Desvios 

Neste item deve ser descrito como serão tratados os desvios encontrados. 

Durante a execução do protocolo, eventos inesperados podem ocorrer e eventu-
almente podem originar a abertura de desvios. Esses eventos podem ser:

• Não atendimento aos Requerimentos do Usuário;

• Não atendimento às Boas Práticas de Fabricação;



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

263

• Impossibilidade de execução de teste;

• Resultado fora dos critérios de aceitação.

Nesse tópico deve-se descrever como serão gerenciados os desvios detectados 
durante essa etapa de Qualificação.

Cada desvio observado deverá gerar um Relatório de Desvios, que deverá mi-
nimamente conter:

• Data da Abertura do desvio;

• Descrição Detalhada do desvio;

• Investigação do desvio;

• Análise de Impacto do desvio;

• Ações a serem realizadas e data;

• Ações realizadas e data;

• Conclusão.

Após a indicação escrita das ações realizadas, o executor do protocolo deverá 
realizar uma nova corrida do teste onde o desvio foi registrado (quando aplicá-
vel), identificando se de fato ele foi solucionado. 

7.3.6. Plano de testes

Descrever os planos de testes. Cada plano de teste deve conter o objetivo, pro-
cedimento para execução e pré-requisitos. O plano de testes pode conter algum 
critério de aceitação específico, se aplicável.

A profundidade dos testes deverá ter como base o resultado da avaliação dos 
riscos identificados. Os itens da AR identificados podem ser descritos nos planos 
de testes correspondentes, para facilitar a referência cruzada.

7.3.6.1. Exemplo de Plano de Testes de Qualificação de Desempenho

As seguintes verificações são comumente executadas durante a Qualificação de 
desempenho:

a) Verificações preliminares: Verificações que devem ser executados antes 
do início dos testes de qualificação de desempenho. Servem para verificar 
se condições mínimas antes do início das execuções estão sendo atendidas, 
como por exemplo, verificar se a qualificação de operação do equipamento 
foi finalizada e se ele poderá ser operado de forma segura.



264

SINDUSFARMA

Exemplo de Plano de Testes para Verificação Preliminar:

Item Verificação Resposta 
Encontrada

Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

A etapa de Qualificação 
de Operação foi finalizada 
com sucesso, ou seja, o 
equipamento possui um 
Relatório de Qualificação 
de Operação aprovado 
que ateste que todas 
as eventuais não 
conformidades encontradas 
foram solucionadas e as 
ações corretivas propostas 
implantadas?

b) Verificações de Desempenho: As verificações de desempenho são varia-
das e específicas para cada tipo de equipamento ou grupo de equipamentos. 
O objetivo de uma maneira geral é comprovar através de verificações de 
parâmetros de desempenho se o equipamento, ou grupo de equipamentos, 
gera produtos de acordo com as especificações desejadas.

A Qualificação de desempenho pode incluir:

• Testes, usando materiais de produção ou placebo, que desafiem uma condi-
ção ou grupo de condições representativas para o processo, os quais devem 
incluir verificações dos seus limites superiores e inferiores;

• Testes que certifiquem o cumprimento das especificações estabelecidas du-
rante a fase de projeto, definidas a partir dos requerimentos operacionais, 
de processo e de qualidade;

• Testes que desafiem a eficiência e a confiabilidade operacional, quando ope-
rando de forma conjunta as demais funções do processo;

• Ensaios e medições de conformidade.

Geralmente os testes de Qualificação de desempenho são realizados procurando 
simular o mais próximo possível às condições normais de processo.

Para garantir que a verificação de desempenho englobe todos os processos ou 
produtos que possam ser produzidos em um determinado equipamento ou gru-
po de equipamentos, deve-se utilizar a metodologia do “pior caso”. A metodolo-
gia do pior caso consiste em determinar através de dados históricos e conheci-
mentos científicos que um processo ou produto exige condições de desempenho 
do equipamento próximas de seu limite de operação. Para avaliação e compro-
vação do desempenho do equipamento recomenda-se o acompanhamento de 
três lotes do processo/produto definido como o pior caso.  

Importante salientar também que todo e qualquer equipamento de medição, 
que seja utilizado para a execução da qualificação de performance, deve estar 
devidamente calibrado e deve operar dentro da faixa de medição desejada.
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Exemplo:

Verificações de Desempenho para Compressora:

Peso Médio: Verificar se para uma determinada amostragem de comprimidos, 
o peso médio encontra-se dentro do critério de aceitação:

Item Ação Critério de Aceitação

Realizar amostragem 
de comprimidos do 
placebo X de acordo 
com norma técnica 
de amostragem 
ABC e realizar 
registro dos dados 
solicitados:
Lote:________
Data:________
Hora:________
Velocidade de 
Produção:______
Força de 
Compressão: 
_______

Peso médio deve ser de 48 a 52 mg.
Todos os comprimidos devem estar dentro do 
Limite Inferior e Superior.
Desvio Padrão < 0,1

Corrida nº: ______

Limite Superior 55 mg Limite Inferior 45 mg

Peso (mg) P/F Executado 
por / Data Peso (mg) Passou (P)

Falhou (F)
Executado 
por / Data

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

Registrar Peso Médio:_______
Desvio Padrão:________
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Dureza: Verificar se para uma determinada amostragem de comprimidos, a 
dureza encontra-se dentro do critério de aceitação:

Item Ação Critério de Aceitação

Realizar amostragem 
de comprimidos do 
placebo X de acordo 
com norma técnica 
de amostragem 
ABC e realizar 
registro dos dados 
solicitados:
Lote:________
Data:________
Hora:________
Velocidade de 
Produção:______
Força de 
Compressão: 
_______

Dureza média deve ser de 1 a 3 kg/cm².
Todos os comprimidos devem estar dentro do 
Limite Inferior e Superior.
Desvio Padrão < 0,1

Corrida nº: ______

Limite Superior 5 kg/cm² Limite Inferior 0,5 kg/cm²

Dureza kg/
cm² P/F Executado 

por / Data
Dureza kg/

cm²
Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

Registrar Dureza Médio:_______
Desvio Padrão:________
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Espessura: Verificar se para uma determinada amostragem de comprimidos, a 
espessura encontra-se dentro do critério de aceitação:

Item Ação Critério de Aceitação

Realizar amostragem 
de comprimidos do 
placebo X de acordo 
com norma técnica 
de amostragem 
ABC e realizar 
registro dos dados 
solicitados:
Lote:________
Data:________
Hora:________
Velocidade de 
Produção:______
Força de 
Compressão: 
_______

Espessura média deve ser de 2.3 a 2.5 mm.
Todos os comprimidos devem estar dentro do 
Limite Inferior e Superior.
Desvio Padrão < 0,1

Corrida nº: ______

Limite Superior 2.7 mm Limite Inferior 2.1 mm

Espessura 
mm P/F Executado 

por / Data
Espessura 

mm
Passou (P)
Falhou (F)

Executado 
por / Data

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

Registrar Espessura Média:_______
Desvio Padrão:________

Nota: Proceder da mesma forma para demais parâmetros críticos, tais como 
friabilidade, tempo de desintegração etc.
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7.3.7. Encerramento da Qualificação de Desempenho

Neste item deve ser descrito como será realizado o encerramento da etapa de 
QD. A finalização da qualificação de desempenho ocorre quando todos os testes 
propostos são executados de maneira satisfatória.

Após a conclusão dos testes, o relatório de Qualificação de Desempenho deverá 
ser emitido, e deve conter minimamente:

• Escopo

• Objetivo

• Resultados obtidos (testes aprovados, reprovados e desvios gerados)

• Conclusão

• Histórico

Após emissão e aprovação do relatório de Qualificação de Desempenho, o rela-
tório final de validação pode ser emitido, encerrando o processo de qualificação.

7.3.8. Histórico

Descrever as informações de versão, data e descrição. O campo “descrição” 
deve conter se é primeira emissão ou no caso de revisão o detalhamento dos 
itens alterados.

8. Matriz de Rastreabilidade

Os requisitos do usuário devem ser rastreados quanto à adequação dos elemen-
tos funcionais e de projeto, bem como em relação às atividades de qualificação, 
demonstrando que os requisitos foram atendidos/testados. 

A Matriz de rastreabilidade pode ser iniciada durante o  desenvolvimento dos 
requisitos do usuário e pode ser concluída quando os documentos (AR ,QI, QO, 
QD) forem aprovados para execução. Dependendo do procedimento interno de 
cada empresa, a matriz de rastreabilidade pode ser elaborada no final da exe-
cução dos testes. 

A matriz de rastreabilidade deve conter no mínimo os seguintes tópicos:

• Objetivo: descrever o objetivo do documento; 

• Escopo: descrever brevemente o equipamento foco da qualificação e as 
funcionalidades consideradas durante a qualificação;

• Formato da matriz de rastreabilidade: descrever quais documentos se-
rão relacionados na matriz de rastreabilidade;

• Matriz de Rastreabilidade: descrever item a item, conforme modelo fi-
gura 01;

• Histórico: Descrever as informações de versão, data e descrição. O campo 
“descrição” deve conter se é primeira emissão ou no caso de revisão o de-
talhamento dos itens alterados.
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Figura 01: Modelo de matriz de rastreabilidade

Requerimento 
do Usuário Descrição AR QI QO QD

1.1.1 O equipamento deve 
possuir um indicador 
de temperatura e 
umidade.

1.1 2.3 4.4 n/a

n.

9. Manutenção do estado Qualificado/Validado

As atividades e programas para a manutenção contínua do estado qualificado/
validado devem ser colocados em execução após o equipamento ter sido quali-
ficado e liberado para uso. A manutenção do estado qualificado/validado ocorre 
seguindo as políticas e procedimentos estabelecidos pelo sistema de gestão de 
qualidade da empresa. 

As atividades e programas a seguir descrevem os principais tópicos para a ma-
nutenção do estado qualificado/validado de um Equipamento:

• Programa de Calibração;

• Programa de Manutenção Preventiva;

• Procedimentos e Instruções;

• Programa de Gerenciamento de Mudanças; 

• Gerenciamento de Desvios e programa de Ação Corretiva e Preventiva (CAPA);

• Administração de Sistema Técnico (segurança, acesso do usuário, configu-
ração, backup/recuperação), quando se referir a equipamentos de automa-
ção ou sistemas embarcados;

• Documentação do Equipamento (desenhos, manuais);

• Programas de Treinamentos;

• Auditorias internas e externas;

• Retenção de Registros;

• Testes periódicos de qualificação de desempenho, exemplo: qualificação 
térmica, certificação de áreas etc;

• Livro de Ocorrências/Ocupação (Logbooks);

• Revisão Periódica (a ser detalhado no item posterior).

9.1. Revisão Periódica

Um dos maiores desafios no processo de qualificação é garantir que o equipa-
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mento mantenha o seu estado Qualificado/Validado durante todo o seu ciclo de 
vida. Dessa forma, a Revisão Periódica é uma ferramenta de extrema impor-
tância no processo de avaliação do estado qualificado/validado do equipamento. 
Em geral, o controle da Revisão Periódica é realizado através do Inventário Geral 
de Equipamentos e monitorado pelo Cronograma de Qualificação.

O processo de Revisão Periódica deve estar baseado principalmente na revisão 
dos dados (histórico) do equipamento, certificando que o equipamento encon-
tra-se sob controle, mantendo as suas características originais, operando de 
modo sistêmico e de acordo com as normas regulatórias vigentes.

Não existe uma frequência preestabelecida para execução da Revisão Periódica, 
porém alguns fatores como, criticidade e complexidade do equipamento podem 
ser considerados para determinação do seu prazo. Por boas práticas, recomen-
da-se que a Revisão Periódica seja realizada em até 5 cinco anos após o término 
da sua última qualificação e estabelecida dentro do Plano Mestre de Validação. 
Para equipamentos que possuam sistemas embarcados, recomenda-se que o 
tempo máximo seja de 3 anos.

9.1.1. Procedimento

Durante o processo de Revisão Periódica de um equipamento, devem ser avalia-
dos os sistemas de gestão de qualidade que suportam a manutenção do estado 
Qualificado/Validado do equipamento. Dessa forma, os seguintes pontos devem 
ser avaliados:

a) Gerenciamento de Controle de Mudanças: Neste item devem ser levantados 
todos os Controles de Mudanças que foram abertos desde a última quali-
ficação para o equipamento, avaliando se todas as ações definidas foram 
executadas e se eles foram encerrados corretamente.

b) Gerenciamento de Desvios de Qualidade: Neste item devem ser verificados 
todos os Desvios de Qualidade que foram abertos desde a última qualificação 
e que estão relacionados direta ou indiretamente ao equipamento. Deve-se 
avaliar se a causa-raiz está ligada ao funcionamento do equipamento ou se 
alguma das ações corretivas ou preventivas executadas possa ter causado 
qualquer impacto na qualificação. Caso seja detectado qualquer ponto frágil, 
uma avaliação mais detalhada deve ser realizada para avaliar o impacto na 
qualificação.

c) Gerenciamento de Procedimentos Operacionais: Neste item deve ser veri-
ficado se os procedimentos operacionais e instruções de trabalho em vigor, 
relacionados ao equipamento, estão atualizados.

d) Plano de Manutenção Preventiva: Neste item devem ser verificados se os 
planos de manutenção preventiva do equipamento estão ativos e executados 
dentro das frequências preestabelecidas após a última qualificação executa-
da.

e) Plano de Calibração e Certificações: Neste item deve ser verificado se os 
planos de calibração dos instrumentos críticos e as certificações do equipa-
mento estão ativos e executados dentro das frequências preestabelecidas. 
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Os resultados encontrados devem ser avaliados, a fim de detectar se o equi-
pamento permanece com os controles dentro das suas especificações.

f) Instalação/Operacionalidade: Neste item devem ser verificadas as instala-
ções e operacionalidade do equipamento durante a sua operação. Para exe-
cutar essa avaliação, recomenda-se que seja acompanhado um processo 
executado pelo equipamento.

g) Obsolescência: Durante a revisão periódica é recomendado que seja verifi-
cada a obsolescência do equipamento e de seus componentes, avaliando se 
em caso de qualquer reparo a ser realizado, existem peças sobressalentes e 
suporte técnico disponíveis.

Caso seja detectada alguma não conformidade durante a avaliação dos tópicos 
mencionados acima, deve ser elaborada uma análise de risco para avaliar qual 
é a criticidade, verificando se as observações afetam o seu estado qualificado/
validado e se ele  deve ser requalificado. 

9.1.2. Elaboração do Relatório

O relatório de encerramento para registro das informações levantadas durante 
a Revisão Periódica deve conter os seguintes tópicos:

a) Objetivo

Descrever qual é o objetivo deste documento e o equipamento que será 
avaliado.

b) Descrição e Histórico do Equipamento

Realizar uma breve descrição sobre a função e o histórico do equipamento 
dentro do processo em que ele está inserido.

c) Execução

Descrever neste tópico como será conduzida a Revisão Periódica, os critérios 
de aceitação e como serão tratadas as discrepâncias encontradas durante 
este processo. Para uma revisão periódica que considere mais de um equi-
pamento qualificado, deve ser descrita a estratégia a ser utilizada. Este item 
deve conter os seguintes subtópicos:

• Identificação do Equipamento:

Equipamento: 

Área / Setor: TAG: 

• Período da Revisão Periódica:

Período avaliado:            (Mês / Ano)                a               (Mês / Ano)                     



272

SINDUSFARMA

• Avaliação dos Sistemas da Qualidade

Item Avaliado

Resultado da 
Avaliação

Quantidade 
de Docu-
mentos 

Avaliados

Visto / 
Data Comentários

Conforme Não 
Conforme

1) Gerenciamento de 
Controle de Mudanças

Procedimento:
-Devem ser verificados 
todos os documentos de 
Controle de Mudanças 
referentes ao equipa-
mento emitido no perío-
do avaliado.
 
Critério de aceitação: 
- Todas as mudanças 
devem ter sido controla-
das por meio de Controle 
de Mudanças, com as 
devidas medidas para 
manutenção do status 
de validação/qualificação 
do equipamento quando 
aplicáveis.

o o

Nº Docu-
mentos Ava-
liados_____

Obs.: Incluir 
lista dos 
documentos 
avaliados e 
seu status 
como anexo 
a este rela-
tório.

2) Gerenciamento de 
Desvios da Qualidade

Procedimento:
- Devem ser verificados 
todos os desvios regis-
trados referentes ao 
equipamento durante o 
período avaliado. 
 
Critério de aceitação: 
- Os desvios devem ter 
sido controlados, com 
as devidas medidas para 
manutenção do status 
de validação/qualificação 
do equipamento e não 
devem apresentar repeti-
tividade.

o o

Nº Docu-
mentos 
Avaliados: 
____

Obs.: Incluir 
lista dos 
documentos 
avaliados e 
seu status 
como 
anexo.
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Item Avaliado

Resultado da 
Avaliação

Quantidade 
de Docu-
mentos 

Avaliados

Visto / 
Data Comentários

Conforme Não 
Conforme

3) Gerenciamento de 
Procedimentos Opera-
cionais

Procedimento:
- Deve ser verificada a 
disponibilidade e confor-
midade de Procedimen-
tos Operacionais referen-
tes ao equipamento.
 
Critério de aceitação: 
- Estes Procedimentos 
Operacionais deverão 
estar atualizados e dis-
poníveis para consulta.

o o

Nº Docu-
mentos 
Avaliados: 
____

Obs.: Incluir 
lista dos 
documentos 
avaliados e 
seu status 
como 
anexo.

4) Plano de Manutenção 
e Calibração

Procedimento:
-Deve ser verificada a 
correta execução dos 
planos de manutenção 
e calibração do equipa-
mento. 
 
Critério de aceitação: 
-Os Planos de calibração 
e manutenção devem ter 
sido executados, assim 
como realizadas possí-
veis intervenções correti-
vas quando necessárias; 
sem impacto no status 
de validação/qualificação 
do equipamento.

o o

Nº Docu-
mentos 
Avaliados: 
____

Obs.: Incluir 
lista dos 
documentos 
avaliados e 
seu status 
como 
anexo.
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Item Avaliado

Resultado da 
Avaliação

Quantidade 
de Docu-
mentos 

Avaliados

Visto / 
Data Comentários

Conforme Não 
Conforme

5) Atividades de Qualifi-
cação/Validação x Discre-
pâncias Abertas

Procedimento:
- Deve ser verificado 
o último relatório de 
Qualificação/Validação 
ou revisão periódica do 
equipamento.
 
Critério de aceitação: 
- Os registros de Quali-
ficação/Validação devem 
estar concluídos, sem 
apresentar pendências 
ou discrepâncias em 
aberto.

o o

Nº Docu-
mentos 
Avaliados: 
____

Obs.: Incluir 
lista dos 
documentos 
avaliados e 
seu status 
como 
anexo.

6) Instalação, Operação, 
Desempenho, Confiabili-
dade e Segurança

Procedimento:
- Deve ser verificado se o 
equipamento permanece 
com grau de desempe-
nho, confiabilidade e se-
gurança adequado a sua 
demanda e operação.  
 
Critério de aceitação: 
- O equipamento deve 
atender satisfatoriamen-
te a exigência de desem-
penho, confiabilidade e 
segurança.

o o

Nº Docu-
mentos 
Avaliados: 
____

Nº: Lotes 
Avalia-
dos:____
Obs.: Incluir 
lista dos 
documentos 
avaliados e 
seu status 
como 
anexo.
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Item Avaliado

Resultado da 
Avaliação

Quantidade 
de Docu-
mentos 

Avaliados

Visto / 
Data Comentários

Conforme Não 
Conforme

7) Obsolescência do 
Equipamento

Procedimento:
- Deve ser verificado se 
os principais componen-
tes, bem como o próprio 
equipamento, possuem 
peças de reposição e 
suporte técnico do fabri-
cante.

Critério de aceitação: 
- O equipamento deve 
possuir peças ou suporte 
técnico adequado. Se o 
critério não for satisfeito, 
deve existir um plano 
para substituição do 
equipamento.

o o

Nº Docu-
mentos 
Avaliados: 
____

Obs.: Incluir 
lista dos 
documentos 
avaliados e 
seu status 
como anexo

n.

• Conclusão: 

Descrever de forma breve se todos os pontos avaliados atingiram os resultados 
esperados e se o processo de Revisão Periódica pode ser encerrado com suces-
so. Deve ser incluída a data da próxima Revisão Periódica a ser realizada.

Caso seja detectada qualquer discrepância durante os testes em relação ao re-
sultado esperado, deve ser aberto um desvio para investigação e determinação 
das ações a serem tomadas. Uma análise de risco deve ser elaborada para ava-
liação se, mesmo com as discrepâncias encontradas, o equipamento permanece 
com o seu estado Qualificado/Validado ou se uma requalificação é requerida.

• Documentos de Referência:

Neste item devem ser citados os documentos que, foram utilizados para orien-
tação na elaboração do processo de Revisão Periódica.

• Histórico do documento:

Descrever as informações de versão, data e descrição. Sendo que o campo “des-
crição” deve conter se é primeira emissão ou no caso de revisão o detalhamento 
dos itens alterados.
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10. Descomissionamento 

O Processo de Descomissionamento é a última etapa do ciclo de vida de um 
equipamento qualificado e visa registrar e garantir a sua desativação, de modo 
que não haja qualquer impacto no processo e na rastreabilidade dos dados e 
documentos gerados, conforme as normas regulatórias aplicáveis.

10.1. Procedimento

Durante o processo de descomissionamento, os seguintes pontos devem ser 
verificados:

a) Documentos:

Os documentos relacionados ao equipamento devem ver arquivados adequa-
damente e mantidos por no mínimo 1 ano após o maior prazo de validade dos 
últimos lotes produzidos.

• Procedimentos Operacionais/Instruções de trabalho: deve ser avaliado se 
todos os documentos ligados ao equipamento foram cancelados ou revisa-
dos para atender o novo processo.

• Controle de Mudança/Desvios: todos os controles de mudanças e/ou des-
vios relacionados ao equipamento devem ter sido encerrados.

• Desenhos/Documentação Técnica: garantir que todos os documentos foram 
retirados do arquivo técnico e encerrados.

• Plano de Manutenção/Calibração: os planos de manutenção e calibração de 
equipamentos devem ter sido desativados e retirados da frequência, quan-
do aplicável. 

• Livro de Registro de Ocorrências: garantir que este documento seja devida-
mente encerrado e arquivado para futuras consultas.

b) Equipamento

• Remoção/Desativação: verificar se o equipamento, bem como todas as inter-
ligações (com outros equipamentos, sistemas e/ou utilidades) foram devida-
mente desconectadas e removidas, evitando quaisquer problemas ao processo. 

• Para equipamentos que possuem instrumentos calibrados, antes da sua de-
sativação, é necessário realizar uma nova calibração a fim de garantir que 
todos os valores adquiridos pelos instrumentos até o momento da desativa-
ção encontram-se dentro das especificações requeridas pelo processo. Dessa 
forma, é possível rastrear e garantir a conformidade dos instrumentos em 
futuras investigações de produtos produzidos no equipamento desativado.

• Peças Sobressalentes: todas as peças sobressalentes utilizadas para futuras 
manutenções devem ser retiradas do almoxarifado técnico.
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c) Informações Eletrônicas

• Dados Regulatórios: todos os dados gerados pelo equipamento devem ser 
armazenados ou migrados para um novo equipamento (ou sistema), garan-
tindo a rastreabilidade e futuras consultas.

d) Relatório de Descomissionamento

Para a aprovação e registro do processo de descomissionamento, deve ser ela-
borado um relatório conclusivo, contendo os seguintes itens:

• Objetivo:  Descrever qual é o objetivo deste equipamento e o motivo pelo 
qual o equipamento será descomissionado;

• Abrangência do Descomissionamento: Descrever qual (ou quais) equi-
pamento estará englobado neste processo de Descomissionamento.

• Descrição e Histórico do Equipamento: Realizar uma breve descrição 
sobre a função e o histórico do equipamento dentro do processo no qual ele 
está inserido;

• Processo de Descomissionamento: Descrever a estratégia, avaliação e a 
forma de registro, visando documentar o processo de descomissionamento. 
Geralmente, para controle das atividades e verificações deve ser criado um 
documento, em forma de um “Checklist”, com os pontos  verificados. Esse 
documento deve ser considerado como um anexo ao relatório.

Segue abaixo um exemplo de como este “Checklist” pode ser elaborado:

Item Teste Resultado Conforme
Sim/Não

Visto/
Data

1 Procedimento 
Operacional

Verificar se os procedimentos  
que descrevem os métodos 
operacionais adotados para o 
equipamento foram cancelados,  
revisados e arquivados 
corretamente.

2
Livro de 
Registro de 
Ocorrências

Verificar se o Livro de Registros 
(Log Book) foi finalizado ou 
retirado de uso.

3 Controle de 
Mudanças

Verificar se os Controles de 
Mudanças foram devidamente 
encerrados ou cancelados.

4 Documentação 
Técnica

Verificar se os Controles de 
Mudanças foram devidamente 
encerrados ou cancelados.
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Item Teste Resultado Conforme
Sim/Não

Visto/
Data

5 Plano de 
calibração

Verificar se todos os 
instrumentos do equipamento 
foram retirados do Plano de 
Calibração periódico.

6 Plano de 
manutenção

Verificar se o Plano de 
manutenção foi desativado.

7
Interligações/ 
Partes do 
Equipamento

Verificar se todas as 
interligações do equipamento 
com os sistemas de utilidades 
foram adequadamente 
desconectadas.

8

Partes do 
Equipamento/
Sistema de 
Utilidades

Verificar se todas as partes 
do Equipamento/Sistemas de 
Utilidades foram removidas 
conforme o planejamento, não 
restando qualquer parte que 
prejudique a utilização da área.

9 Outros (se 
necessário)

e) Documentos de Referência:

Neste item devem ser citados os documentos que, foram utilizados para orien-
tação na elaboração do processo de descomissionamento.

f) Conclusão: 

Descrever de forma breve se todos os pontos avaliados atingiram os resultados 
esperados e o processo de descomissionamento pode ser encerrado com suces-
so.

A aprovação deste relatório deve ser realizada pelo dono do equipamento e pela 
área de Qualidade da empresa.

11. Referências bibliográficas

WHO/VSQ/97.02 - A WHO guide to good manufacturing practice (GMP) require-
ments - Part 2: Validation.

Pharmaceutical Engineering Guides for New and Renovated Facilities, volume 5, 
Commission and Qualification, First Edition March 2001, ISPE.

Resolução - RDC n° 17, de 16 de abril de 2010, que dispõe sobre as Boas Práti-
cas de Fabricação de Medicamentos.
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1. Planejamento da Validação de Sistemas Computadorizados

Os sistemas computadorizados abrangem uma ampla escala de processos in-
cluindo, mas não se limitando a equipamentos automatizados utilizados nas 
etapas de fabricação, controles em processo (supervisórios, etc), sistemas de 
gerenciamento de documentos (GED), monitoramento ambiental, gestão (ERP), 
gerenciamento de laboratório (LIMS), gerenciamento de treinamento, gerencia-
mento de logística (WMS), ferramentas da qualidade, gerenciamento de trans-
porte (TMS).

1.1. Objetivo

Definir as etapas necessárias à realização do processo de validação de sistemas 
computadorizados.

1.2. Procedimento 

As etapas necessárias para o planejamento da validação de sistemas são:

• Estruturação de Políticas e Procedimentos

• Inventário Geral dos Sistemas Computadorizados

• Plano Mestre de Validação (incluindo Inventário de validação – sistemas 
computadorizados com impacto BPx)

• Avaliação da Criticidade Regulatória - Avaliação impacto (se o sistema 
computadorizado é BPx ou não)

• Cronograma de validação

• Papéis e Responsabilidades 

• Requisitos do Usuário

• Especificação Funcional/ Projeto

• Especificação Design/Técnica

• Qualificação de Fornecedor

• Testes de desenvolvimento (SAT/ FAT)

• Plano de Validação/ Relatório de Validação

• Análise de Riscos

• Qualificação de Infra-Estrutura - servidores/ data center/hardwares/ob-
solescências

• Qualificação de Instalação 

• Qualificação de Operação 

• Qualificação de Desempenho 

• Matriz de rastreabilidade
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• Manutenção do estado Validado (controle de acessos/ controle de mu-
danças/ backups/ recuperação / logbooks/ revisão periódica/período de 
guarda da informação).

• Descomissionamento (descontinuidade/aposentadoria/ guarda da infor-
mação)

Demais pontos a serem verificados durante a validação de sistemas compu-
tadorizados:

• Assinaturas Eletrônicas/ Registros eletrônicos

• Validação de Planilha Excel®

Segue abaixo o detalhamento das etapas citadas.

1.3. Estruturação de Política e Procedimentos

Para que a Validação de Sistemas seja implementada, a empresa deverá realizar 
a estruturação de políticas e procedimentos que contemplem os pontos mencio-
nados no ciclo de validação.

Estas políticas e procedimentos deverão conter detalhes de como a empresa 
deseja trabalhar para cada tópico mencionado e deverá ser aprovado pela área 
de Garantia de Qualidade da empresa.

1.4. Plano Mestre de Validação

O Plano Mestre de Validação é um documento de nível geral que estabelece um 
plano de validação para a empresa, resume a filosofia geral e a abordagem que 
será adotada. O PMV provê informação sobre o cronograma de validação de 
sistemas computadorizados, define os papéis e responsabilidades, bem como os 
controles existentes na empresa com o objetivo de garantir que os trabalhos de 
validação de sistemas sejam controlados e executados em conformidade com 
as atuais Boas Práticas (BPx), requisitos de qualidade e demais regulamentos 
aplicáveis.

Maiores detalhes sobre esta etapa encontram-se no item 2.0 deste capítulo.

1.5. Inventário Geral

Para o planejamento adequado da validação dos sistemas computadorizados e 
de planilhas eletrônicas é necessário identificar todos os sistemas existentes na 
empresa atualmente em uso ou previstos para serem implementados. Neste 
processo de levantamento dos sistemas existentes deverá haver colaboração de 
todas as áreas.

Além dos sistemas computadorizados e das planilhas Excel® já citados, tam-
bém devem ser identificados os servidores e seus componentes (bancos de da-
dos, sistemas operacionais, backup e recuperação, etc), estações de usuários, 
impressoras, comunicações entre plantas, componentes de rede, geradores e 
No-Break. 
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Uma vez identificados todos os pontos citados acima, os sistemas, planilhas e 
componentes envolvidos devem ser listados através do Inventário Geral e o im-
pacto BPx de cada um deverá ser analisado conforme a criticidade regulatória, re-
sultando em um Inventário de Sistemas Computadorizados com impacto nas BPx. 

O(s) inventário(s) deve(m) ser aprovado(s) formalmente e revisado(s) periodi-
camente ou sempre que ocorra adição ou retirada de sistemas.  

1.6.  Avaliação da Criticidade Regulatória

Conforme detalhado no Guia de Validação de Sistemas Computadorizados (AN-
VISA, abril 2010), é necessária uma avaliação formal da criticidade regulatória. 
Caso não exista documentação necessária para comprovação da adesão às BPx, 
deverá ser verificada a viabilidade de desenvolvimento desta documentação. 

Maiores detalhes sobre este tópico se encontram no item 3 deste capítulo.

1.7.  Priorização/ cronograma da Validação 

A estratégia para estabelecer o planejamento de Validação de Sistemas deve 
levar em consideração o potencial apresentado pelo sistema em afetar a quali-
dade e segurança dos produtos e a integridade dos registros, ou seja, deve-se 
considerar a classificação de risco do sistema. Todos os sistemas computadori-
zados listados no Inventário e que possuam impacto regulatório devem ter sua 
criticidade determinada através de uma Análise de Risco (ver item 10). Desta 
forma, quanto mais alta a criticidade do sistema computadorizado, maior o seu 
impacto no produto, portanto, maior a sua prioridade de validação.  

Deverá ser criado um cronograma com as datas e prazos para realização da 
validação dos sistemas com impacto em BPx, devendo ser estudada a melhor 
estratégia de acordo com a política de cada empresa (Ex: criticidade no proces-
so, utilização do sistema, etc).

Esta estratégia de priorização deverá estar documentada. 

Dica: Deverá existir foco nos sistemas concorrentes que ainda não estejam 
validados, caso exista na empresa, sem esquecer que os novos sistemas não 
podem ser implementados sem o processo de validação ter sido finalizado com 
êxito, conforme legislação.  

1.8. Avaliação de Fornecedores

O controle de toda a cadeia de produção de um sistema computadorizado é es-
sencial para a garantia da qualidade e confiabilidade do mesmo.

Sendo assim, a avaliação ou qualificação de fornecedores deverá estar presente 
no ciclo de vida do sistema e deve ser baseada em informações confiáveis e 
documentada, através de uma metodologia consistente.

Maiores detalhes sobre este tópico se encontram no item 7 deste capítulo.

Dica: Para sistemas computadorizados já implementados a avaliação do forne-
cedor também se faz necessária, uma vez que contribuirá para o processo de 
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melhoria no atendimento ao sistema. As informações para a avaliação podem 
estar disponíveis a partir de experiências anteriores.

1.9.  Definição de papéis e Responsabilidades

Antes da execução de Validação de Sistemas Computadorizados, devem estar cla-
ros a todos os colaboradores da empresa, os papéis e responsabilidades para cada 
uma das atividades a serem desenvolvidas ao longo do ciclo de vida do Sistema.

Abaixo são apresentados os papéis e responsabilidades sugeridas para a garan-
tia de qualidade dos sistemas computadorizados.

Dono do sistema

É necessário que seja definido na empresa, para cada sistema existente, um 
“dono do sistema” que deve estar treinado para a execução do gerencia-
mento e utilização dos sistemas que se encontram sob sua responsabilidade.

Ele será responsável por:

• Garantir a validação dos sistemas computadorizados BPx sob sua res-
ponsabilidade, estabelecendo equipe qualificada e fornecendo os recur-
sos necessários.

• Garantir uma avaliação adequada dos riscos do sistema e das necessi-
dades de validação para que todos os requerimentos regulatórios sejam 
cumpridos, antes de adquirir um novo Sistema Computadorizado (softwa-
re, hardware, equipamentos com software crítico associado).

• Fazer parte da equipe de Análise de Riscos, quando necessário.

• Analisar a documentação do fornecedor.

• Participar do processo de revisão/aprovação dos documentos do ciclo 
de vida. 

• Utilizar a ferramenta Controle de Mudanças para solicitar implementa-
ção de alterações de qualquer natureza (correção/inclusão/exclusão de 
informações, relatórios e outras funcionalidades, e descontinuidade do 
sistema), para todos os sistemas com impacto sob sua responsabilidade.

• Garantir que o sistema computadorizado e suas operações cumpram 
com as regulamentações aplicáveis e estejam adequados ao uso pre-
tendido de acordo com os respectivos procedimentos operacionais es-
tabelecidos.  

Qualidade

A Garantia de Qualidade deverá possuir responsabilidades definidas na empresa 
para o controle dos sistemas computadorizados.  Geralmente estas responsabi-
lidades abrangem:

• Fazer parte da equipe de Análise de Riscos dos sistemas computadorizados.
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• Garantir o cumprimento das normas BPx aplicáveis a sistemas compu-
tadorizados.

• Revisar e aprovar o Plano Mestre de Validação, garantindo a harmoni-
zação da validação de sistemas com as demais validações existentes na 
empresa (validação de limpeza, de equipamentos, de processo, etc).

• Revisar e aprovar os protocolos e relatórios emitidos para o sistema a 
ser validado. 

• Verificar/ aprovar as políticas e procedimentos relacionados com valida-
ção de sistemas computadorizados

• Realizar e/ou aprovar a qualificação do fornecedor, quando necessário.

Usuários-chave

Os “usuários-chave” do sistema possuem papel fundamental no controle do sis-
tema computadorizado. Eles deverão ser a referência na área para as dúvidas 
de processo e dos corretos procedimentos. Geralmente estas responsabilidades 
abrangem:

• Detalhar e documentar os requerimentos e especificações desejados 
para o sistema computadorizado com o objetivo de suportar o gerencia-
mento de riscos, desenvolvimento e verificações do sistema.

• Estar disponível para assessorar nos aspectos de projeto, desenvolvi-
mento, validação e operação do sistema computadorizado. 

• Garantir que todos os passos de construção do software foram realiza-
dos de acordo com o sistema de garantia da qualidade.

• Verificar a conformidade do sistema com as necessidades do negócio 
durante o período de tempo do desenvolvimento do mesmo.

• Providenciar elaboração/revisão/aprovação de procedimentos operacio-
nais para uso do sistema e treinamento dos colaboradores envolvidos.

• Participar da etapa de Qualificação de Desempenho (QD), atestando a 
sua conformidade, uma vez que o sistema tenha sido validado (QD). 

• Colaborar para o cumprimento do cronograma de Validação de Sistemas 
Computadorizados. 

• Utilizar a ferramenta Controle de Mudanças para solicitar alterações de 
qualquer natureza desde inclusão/exclusão de informações, relatórios e 
outras funcionalidades até descontinuidade do sistema. 

Especialistas em Validação de Sistemas 

São necessários especialistas em validação de sistemas, mas a quantidade de 
integrantes dependerá do planejamento estratégico da empresa. Geralmente 
estas responsabilidades abrangem:

• Identificar e analisar criteriosamente os riscos relacionados à saúde do 
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paciente, qualidade do produto e integridade dos dados através da Aná-
lise de Riscos.

• Desenvolver controles e medidas para o gerenciamento dos riscos.

• Analisar a documentação do fornecedor.

• Executar as atividades de validação de sistemas da empresa para que 
ocorram conforme planejado e atendam as regulamentações aplicáveis 
incluindo, mas não se limitando à elaboração dos protocolos e relatórios 
de validação, execução de testes,  qualificação de infraestrutura, ela-
boração e atualização do inventário, cronograma e plano de validação.  

• Ajudar a avaliar o impacto BPx de alterações em sistemas computadori-
zados já validados. 

• Acompanhar o progresso das atividades, visando o cumprimento do cro-
nograma e das regulamentações aplicáveis. 

• Informar frequentemente os envolvidos no projeto de validação os avan-
ços, as diferenças existentes entre o progresso obtido e o plano e ava-
liar os riscos envolvidos do não cumprimento do cronograma, quando 
necessário.

Equipe Técnica

Os integrantes da equipe técnica da empresa também deverão ter responsabili-
dades definidas, garantindo que todos os sistemas em uso estejam submetidos 
às práticas de segurança e administração corretas, a fim de assegurar a integri-
dade dos mesmos e a manutenção da sua situação de validação. 

Fazem parte desta equipe técnica especialistas em sistemas de informação, sis-
temas de automação, sistemas de laboratório e todos os outros especialistas 
envolvidos nos sistemas computadorizados com impacto nas BPx.

Fornecedor

Quando aplicável, o fornecedor de sistemas computadorizados com impacto BPx 
possui responsabilidades específicas dentro do ciclo de vida do sistema:

• Disponibilizar, sempre que requeridas, todas as informações e documen-
tos relacionados ao sistema computadorizado, contemplando inclusive, 
a descrição do funcionamento e das possíveis falhas.

• Fornecer suporte e controle necessário para investigação dos desvios.

• Participar das análises de riscos, quando necessário.

Para facilitar o entendimento entre as partes, estas responsabilidades devem 
ser verificadas com o fornecedor na aquisição do software e, se possível, inclu-
ídas em contrato.

A qualificação do fornecedor também auxiliará na escolha do fornecedor mais 
adequado e que atenderá melhor as necessidades de cada empresa.
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1.10. Documentação 

Para o correto planejamento da Validação dos Sistemas computadorizados é 
necessário levar em consideração os documentos que deverão ser preparados 
desde o projeto até a entrega.

A empresa deverá definir e documentar através de procedimentos ou políticas 
qual será o modelo adotado para a elaboração destes documentos, bem como 
as regras envolvidas nesta elaboração, as aprovações necessárias, ou seja, ela-
borar um documento que oriente a respeito do ciclo de vida de sistemas compu-
tadorizados. Segue abaixo a visão geral dos documentos.

1.10.1. Requisitos do Usuário

Para garantir que o sistema computadorizado atenderá aos requisitos neces-
sários para a empresa e para o processo é necessário a formalização des-
tes requisitos, através de uma Especificação de Requisito de Usuário (ERU). 
Neste documento deverá ser definido claramente e precisamente, o que o 
usuário deseja que o sistema faça.

Maiores detalhes sobre este tópico se encontram no item 4 deste capítulo.

1.10.2. Especificação Funcional

Após a entrega do ERU é necessário saber se o fornecedor, seja ele interno 
ou externo à empresa, entendeu claramente o que o sistema deverá execu-
tar e se existe alguma exceção que não poderá ser atendida.

Este entendimento deverá estar documentado através de uma Especificação 
Funcional (EF).

Nesta EF os componentes necessários também deverão estar descritos, bem 
como todo o ambiente necessário para a implementação do sistema. 

Maiores detalhes sobre este tópico se encontram no item 5 deste capítulo.

1.10.3. Especificação do Projeto

A Especificação do projeto tem por objetivo apresentar o detalhamento da 
especificação técnica do projeto do sistema computadorizado para o seu de-
senvolvimento/construção, a base técnica (software/hardware), ferramentas 
e procedimentos para concepção do projeto.

Maiores detalhes sobre este tópico se encontram no item 6 deste capítulo.

1.10.4. Especificação de Design/Técnica

A especificação de projeto de hardware é a especificação técnica para su-
portar o sistema desenvolvido, englobando servidores, estações de trabalho, 
infra-estrutura, equipamentos e seu firmeware.

Todos os componentes de hardware que contemplam o projeto e sua aplica-
ção/necessidade devem ser listados e especificados contendo as caracterís-
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ticas técnicas requeridas para atender ao perfil de projeto no maior nível de 
detalhamento possível.

Maiores detalhes sobre este tópico se encontram no item 6 deste capítulo.

1.10.5. Testes em Desenvolvimento 

Durante o desenvolvimento de um sistema computadorizado, o planejamen-
to e execução dos testes são críticos para a garantia da qualidade do sistema 
que será entregue.

Estes testes devem ser executados em dois momentos, quando aplicável:

- Em ambiente do desenvolvedor, anterior à entrega do sistema à con-
tratante.

- Em ambiente de desenvolvimento na própria empresa onde o mesmo 
será instalado.

Maiores detalhes sobre este tópico se encontram no item 11 deste capítulo.

1.10.6. Processo de Qualificação 

A Qualificação é um processo formal de testes e verificações que garantirá 
que os requisitos processuais serão atendidos.

Três etapas são consideradas na qualificação:

- Qualificação de Instalação

- Qualificação de Operação

- Qualificação de Desempenho

Maiores detalhes sobre estes tópicos se encontram no item 14 deste capítulo.

1.10.7. Matriz de Rastreabilidade

Uma Matriz de Rastreabilidade é recomendada e tem por finalidade verificar 
se os requisitos de usuário estão incorporados nos componentes do sistema 
assegurando que todos os requerimentos estejam endereçados no produto 
final.

1.11. Manutenção do Estado Validado 

Para manter um sistema em seu estado validado é necessário um planejamento 
e controles implementados na empresa.

Maiores detalhes sobre estes tópicos se encontram no item 18 deste capítulo.

1.12. Descomissionamento 

No ciclo de vida de um sistema computadorizado, a sua descontinuidade tam-
bém deverá fazer parte do planejamento da empresa.
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1.13.  Fluxograma do Processo de Validação de Sistemas   

Estruturação Política e 
Procedimentos

Plano Mestre de Validação

Inventário Geral

Avaliação da Criticidade 
Regulatória

Cronograma de Validação

Avaliação de Fornecedores

Definição de 
Responsabilidade

Especificação de Projeto

Requisitos de Usuário

Testes de Desenvolvimento 
FAT/SAT

Especificação Funcional

Especificação de 
Design/Técnica

Qualificação de Instalação (QI)

Qualificação de Operação (QO)

Qualificação de Performance/
Desempenho (QD)

Matriz de Rastreabilidade

Relatório de Validação

Manutenção do 
Estado Validado

Descomissionamento
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2. Plano Mestre de Validação

Documento que abrange todos os sistemas existentes, definindo seu impacto 
em BPx e a metodologia de validação adotada pela empresa. 

Como conteúdo mínimo, deve apresentar:

• papéis e as responsabilidades de cada área, 

• tipos de validação (Prospectiva – Caso seja um novo sistema ou Retros-
pectiva – Para sistemas já existentes e que necessitam de planejamento 
para serem validados conforme os prazos legais,

• categorização de software,

• cronograma de validação, 

• como categorizar a criticidade dos desvios e suas respectivas ações cor-
retivas,

• níveis de aprovação requeridos em cada etapa e,

• local em que os documentos que fazem parte do pacote de validação 
de sistemas computadorizados serão arquivados (incluindo também os 
documentos em forma eletrônica, se aplicável).

É necessária a definição dos tempos de armazenamento de registros através dos 
procedimentos já aprovados pela empresa.

O PMV deve ser atualizado pelo menos uma vez ao ano. O cronograma, geral-
mente tratado como documento anexo, deve ser atualizado a cada novo projeto 
de implementação de sistemas computadorizados.

Para a criação deste documento deve ser criado um inventário que contenha 
todos os sistemas da empresa e, realizada a verificação de Impacto BPx dos 
mesmos, que determinará se o sistema deve ou não ser validado, oficializando 
a decisão e os motivos da necessidade de validação.

O Plano Mestre de Validação também deverá estabelecer os critérios e modelos 
de controle da validação de sistemas computadorizados na empresa, definindo, 
por exemplo, periodicidades de reuniões com equipe multidisciplinar para o con-
trole das validações que estão sendo realizadas no ano.
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3. Avaliação de Criticidade Regulatória

3.1. Objetivo

Verificar a necessidade do cumprimento de requisitos regulatórios, analisando a 
criticidade dos sistemas computadorizados na qualidade do produto, na saúde 
do paciente e na integridade/ rastreabilidade dos dados.

3.2. Procedimento

Anterior à avaliação de criticidade, um inventário deverá ser elaborado (vide 
item 1.5 Inventário Geral).

Para execução da avaliação é necessária a aplicação de questões que levem a 
uma resposta sobre o impacto regulatório. Essas questões podem ser criadas 
internamente de acordo com ramo de atividade. Ex.: Indústria farmacêutica, 
operador logístico, terceirização, pesquisa clínica, produtos médicos, farmaco-
vigilância.

A metodologia para avaliação da criticidade deverá estar documentada em pro-
cedimento operacional padrão.

O resultado da avaliação da criticidade deverá ser aprovado, controlado e ar-
quivado de acordo com as políticas de gerenciamento de documentação da em-
presa.

Durante a avaliação de criticidade, caso o impacto seja comprovado será ne-
cessária uma avaliação mais detalhada para classificação do risco (vide item 10 
Análise de Risco).

A necessidade da realização da validação do sistema computadorizado será de-
terminada de acordo com o resultado final desta avaliação de criticidade.

3.3. Modelo Sugerido para Avaliação de Criticidade

Se ao menos uma destas perguntas for respondida com “Sim” o sistema possui 
impacto BPx e deverá ter seu risco classificado. Caso a decisão seja a não vali-
dação do sistema, justificativas deverão estar documentadas.

O sistema computadorizado: Sim/Não

Segurança 
Paciente / 
Qualidade 
Produto

1 Possui impacto (direto ou indireto) na qualidade final dos 
produtos?
(exemplos:
composição, parâmetros, processo, teste/análise, 
matéria-prima, embalagem, lote, armazenamento, 
condição ambiental, status de resultados de análise, 
rastreabilidade, identificação, tomadas de decisão 
utilizando o sistema, sistema de treinamento,sistema de 
gerenciamento de desvios, gerenciamento calibração e 
manutenção, LIMS, GED.)
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O sistema computadorizado: Sim/Não

Segurança 
Paciente / 
Qualidade 
Produto

2 Contém registros que devem estar disponíveis para 
inspeção? 

3 Tem impacto no processo de manufatura?
 (exemplos: sistemas supervisórios, gerenciamento de 
equipamentos – reatores/ granuladores/ drageadores/ 
compressores/autoclave, sistemas de visão, gerencia-
mento de impressoras/ balanças de linha de embala-
gem, sistemas gerenciamento do chão de fábrica – ERP/
MRP/ WMS/EBR, sistemas para controle de limpeza e 
esterilização, sistemas de utilidades – água purificada, 
ar condicionado)?

4 Tem impacto no processo de desenvolvimento de pro-
duto?
(exemplos: softwares envolvidos no estudo de estabi-
lidade, softwares para gerenciar o desenvolvimento do 
produto, etc.) ?

5 Está diretamente envolvido com pesquisas clínicas? 
(exemplos: gerenciamento de dados do paciente, geren-
ciamento do estudo)?

6 Está diretamente envolvido com registros do produto em 
agências regulatórias?
(exemplos: suportar submissões regulatórias, solicitação 
de registros regulatórios para medicamentos,etc).

7 Contêm informações que seriam requeridas num evento 
de recolhimento? 

Impacto 
Regulatório/ 
Integridade 
dos dados

8 Gerencia informações pessoais do paciente/ médico 
(associados com identificação individual)?
 (exemplos: eventos adversos, farmacovigilância, SAC, 
etc) 

9 Impacta o controle de acesso aos locais restritos com 
impacto BPx? (exemplos: produtos controlados, área 
produtiva, áreas limpas, laboratórios, armazenagem, 
etc) 

10 Permite a criação, modificação, arquivamento, recupera-
ção ou transmissão dos dados com relevância BPx ?

Resultado Final
Requeri-
mentos a 
cumprir:

O Sistema Computadorizado possui impacto regulatório?
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4. Especificação de Requisitos do Usuário

4.1. Objetivo

A Especificação de Requisitos de Usuário (ERU) é um documento que deve des-
crever clara e precisamente, as exigências normativas e/ou regulatórias, cor-
porativas, funcionais e de projeto que o sistema computadorizado deve atender 
ou desempenhar.

A Especificação de Requisitos do Usuário (ERU) deve permitir aos envolvidos no 
projeto e validação:

• Estabelecer, em linguagem precisa e sem ambigüidade, o que o sistema 
computadorizado deve fazer, as propriedades funcionais, físicas (har-
dware e ambiente físico), de sistema (software), normativa e regulações 
ao qual está sujeito; 

• Compreender quais são as fronteiras (os limites e a abrangência) do 
sistema computadorizado ou da própria ERU; 

• Facilitar a comunicação entre cliente (usuário) e fornecedor (desenvol-
vedor), tornando-se o documento base para todo o projeto e vida do 
sistema computadorizado.

4.2. Considerações Gerais

Os sistemas computadorizados estão presentes na indústria  desde o nível mais 
baixo da cadeia produtiva (chão de fábrica) ao nível gerencial do negócio, não 
se limitando aos exemplos abaixo:

ERP GESTÃO DE NEGÓCIOS
MES GESTÃO FABRIL

SCADA
Chão de Fábrica – Processo Produtivo

PLC

Em cada nível a abordagem dos requisitos deve ser adaptada aos limites de 
interação do sistema computadorizado. 

O grupo envolvido no projeto e validação deve avaliar se um único documento 
para ERU consegue apresentar de modo organizado todos os requisitos perten-
centes ao sistema, módulo ou parte integrante (periféricos/utilidades).

Exemplo:

Um sistema supervisório é responsável por diversos processos produtivos 
na fábrica: área de estocagem de matéria-prima, área de produção/manipu-
lação/fabricação e utilidades. Com o objetivo de facilitar a organização dos 
requisitos e limites, pode- se definir uma ERU macro que estabelece a base 
para todo o sistema em questão. As particularidades de cada área ou proces-
so podem ser organizadas em ERU específica da área ou processo abordado. 
Entretanto, não devem apresentar ambiguidade.

Exemplo de divisões possíveis:
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Sistema Supervisório Fábrica

Descrição do Documento Número / Versão

ERU Sistema Supervisório Fábrica - Geral ERU-SSP-G-R01

ERU Sistema Supervisório Fábrica - Estocagem ERU-SSP-E-R01

ERU Sistema Supervisório Fábrica - Produção ERU-SSP-P-R01

ERU Sistema Supervisório Fábrica - Utilidades ERU-SSP-U-R01

Ainda considerando um sistema supervisório, esta segmentação da ERU pode 
ser adotada, por exemplo, para distinguir módulos que possuem diferentes ní-
veis de impacto BPx sobre o produto: o módulo Produção é responsável pela 
manipulação do produto enquanto que o Utilidades é responsável pelo controle 
ambiental de uma área não classificada.

A ERU deve apresentar de maneira detalhada , caso aplicável, infraestruturas 
existentes e responsabilidades de cada área envolvida, seja cliente ou fornece-
dor.

Conforme a organização do sistema de qualidade e a estratégia definida pelos 
responsáveis do projeto / validação, a inter-relação dos documentos de base do 
sistema computadorizado e normativo devem ser apresentados.

4.3. Requisitos

Os requisitos em um sistema computadorizado são as propriedades, funcionali-
dades ou recursos necessários para que o sistema alcance o objetivo para qual 
ele foi concebido.

A descrição de um requisito deve estabelecer uma sentença que identifique a 
necessidade a ser atendida ou incorporada no projeto do sistema.

Para cada requisito estabelecido um índice a ele deve ser relacionado, com 
numeração sequencial e exclusiva, de maneira a viabilizar a rastreabilidade em 
outros documentos do projeto ou da validação. 

O estabelecimento dos requisitos de um sistema computadorizado deve consi-
derar a avaliação pelos profissionais de diferentes áreas de modo que, todos os 
limites sejam avaliados: questões normativas e/ou regulatórias, corporativas, 
funcionais, técnicas (infra-estrutura/hardware/software), ambientais e opera-
cionais.

A elaboração de um mapeamento do sistema ou processo auxilia na compreen-
são da abrangência e determinação das especialidades. Diagramas podem ser 
utilizados para ilustrar a configuração a ser adotada no projeto.

Os requisitos podem ser classificados/categorizados individualmente para com-
preender a atenção e recursos que devem a ele ser destinado. 

A ERU pode abordar:
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• Funções exigidas, baseadas nos processos dos usuários.

• Requisitos para manipulação dos dados: entrada, processamento e sa-
ída, em linguagem não técnica, incluindo especificação de valores pos-
síveis para validação de entradas do sistema.

• Ambientes de operação (ex.: ambientes de desenvolvimento, protótipo, 
validação e produção)

• Requisitos de Segurança e Integridade dos dados, bem como direitos e 
níveis de acesso ao sistema.

• O tempo pelo qual os dados históricos deverão ser mantidos, uma vez 
que  impacta diretamente  na capacidade de armazenamento de dados.

• Ambiente operacional, tais como: Infra-estrutura (redes, servidores, 
sistema operacional, comunicações, Internet, etc.), condições físicas e 
ambientais.

• Interfaces do sistema, tais como: Interface com o usuário (ex.: telas 
e relatórios em linhas gerais); Interfaces com outros sistemas; Inter-
faces com outros equipamentos (ex.: equipamentos de produção, de 
laboratório, etc.). 

• Requisitos de desempenho do sistema, tais como: tempos de respos-
ta e/ou processamento dos programas críticos; quantidade de ordens/
transações a serem processadas em determinado período de tempo; 
quantidade máxima de usuários acessando determinada função ou pro-
grama ao mesmo tempo; quantidade de dados a serem armazenados 
em determinado período de tempo e local.

• Necessidade de migração de dados: em caso de substituição de um 
sistema, o antigo será ‘retirado’ e se aplicável, informações do mesmo 
migradas para a base de dados do novo sistema a ser implementado. 
É importante observar que esse processo de migração pode requerer 
(ou não) adequação da informação do sistema ‘origem’ antes que seja 
recebida pelo sistema ‘destino’.

• Relatórios podem ser tratados em uma seção especial para suas espe-
cificações.

• Requisitos regulatórios, conforme aplicabilidade:

o BPF,

o Registros Eletrônicos,

o SOX,

o Internet,

o Segurança e Privacidade da Informação.

• E por último qualquer política ou conjunto de regras aplicáveis particu-
lar de cada empresa.
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4.4. Estrutura da ERU

Objetivo e Escopo 

Apresentar a abrangência do sistema computadorizado (o que é exigido e 
por quê), incluindo as exclusões do escopo. 

Considerações Gerais/Premissas/Riscos e Dependências: 

Descrever as principais funções e interfaces a serem desenvolvidas e as re-
ferências para elaboração do projeto totalmente delineadas.

Aqui também podemos descrever tudo o que é condição primária já definida 
para a implementação, ou seja, uma descrição muito sucinta dos riscos de-
tectados durante a elaboração deste documento e se existem dependências 
(gerais) para a execução/conclusão do trabalho.

A análise de riscos é um processo paralelo ou já iniciado dependendo da 
condução do projeto, 

Responsabilidades

Apresentar as responsabilidades dos envolvidos com o sistema: departa-
mento / área, cliente / fornecedor, função / gestor 

Referências / Definições / Abreviações

Abrangência  

Apresentar os limites do sistema, módulo ou até da própria ERU. Um diagra-
ma básico dos limites do sistema e a arquitetura requerida.

Requisitos

Os requisitos podem ser ordenados/organizados por tipo: processo, har-
dware, software, funcionais, instalação, segurança, gerais (treinamento e 
documentação),regulatórios.

Histórico de Revisão

Exemplos de especificação de requisitos de usuário:

Identificação: Sistema de Pesagem

3.1 – Requisito Operacional

3.1.1 – Etapa: Entrada de Dados

N° Requisito Descrição

3.1.1.1 A Identificação da matéria-prima na área de pesagem deverá 
ocorrer através de leitor por código de barras integrado ao 
sistema de pesagem.
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3.1.2 - Etapa: Saída de Dados

N° Requisito Descrição

3.1.2.1 Para matéria-prima líquida, além da massa, o sistema deverá 
indicar na tela de operação o volume teórico considerando a 
fórmula V=m/d. Sendo: d = densidade (parâmetro fixo no sis-
tema).

3.1.2.2 Após a etapa de pesagem, o sistema deverá emitir etiqueta 
identificando a matéria-prima fracionada com: data, hora, ope-
rador, matéria-prima, lote e peso.

3.1.2.3 O sistema deverá permitir a exportação destes dados para ta-
belas eletrônicas

3.1.2.4 Os dados da operação de pesagem deverão ser armazenados 
por um período de 3 anos.

3.2 – Requisito Geral de Alarmes

3.2.1 – Etapa: Pesagem

N° Requisito Descrição

3.2.1.1 Alarmes devem ser gerados pelo PLC e enviados para o sistema 
supervisório da fábrica.

3.2.1.2 A modificação dos parâmetros de alarme deve ser protegida 
através do nível de acesso de Supervisão. 

3.3 - Sistema Supervisório

3.3.1 – Requisito de Hardware

N° Requisito Descrição

3.3.1.1 PC – Servidor Supervisório
O PC será especificado pela área de TI durante a fase de projeto.
Monitor padrão mínimo 17”, teclado / PS2 mouse.
Memória Ram: 4 Gb
Disco Rígido: 500 Gb
Cartão de rede Ethernet.

3.3.1.2 PC – Estação de Trabalho
O PC será especificado pela área de TI durante a fase de projeto.
Monitor padrão mínimo 17”, teclado / PS2 mouse.
Cartão de rede Ethernet.
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3.3.1.3 O sistema supervisório fábrica deverá apresentar a seguinte 
arquitetura, permitindo a futura expansão da rede de con-
trole:

Servidor 
Supervisório

Estação de 
Trabalho

Processo A

Processo B

Ethernet

Sinais de Entrada
(digitais e analógicos)

Sinais de Entrada
(digitais e analógicos)

Impressora 
de Rede

3.4.1 – Requisito de Software

N° Requisito Descrição

3.4.1.1 Sistema Operacional do computador servidor do supervisório 
deve seguir o padrão adotado pela área de TI na ocasião do 
projeto.

Um requisito pode ser classificado como informativo: 

N° Requisito Descrição

100 A aquisição do servidor é responsabilidade da área de TI

Um requisito importante, mas que não possui impacto direto no processo farma-
cêutico pode ser avaliado na etapa de comissionamento:

N° Requisito Descrição

120 Todo o software deve ser instalado na versão português
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Um requisito imprescindível ao funcionamento do sistema (técnico), impacto 
sobre a qualidade do produto, legislação ou regras do negócio deve ser avaliado 
na etapa de qualificação:

N° Requisito Descrição

200 A infraestrutura elétrica deve possuir uma central UPS capaz 
de suprir todo o sistema informatizado pelo tempo de 60 min.

N° Requisito Descrição

300 Todo o equipamento do sistema computadorizado deve ser 
instalado em sala com pressão positiva em relação à área de 
processo e temperatura de 20°C  ± 2°C.

301 A sala de utilidades deve ter espaço adequado para a acomo-
dação do equipamento e do sistema computadorizado, confor-
me manuais do fabricante.

302 O ponto de rede deve estar disponível a uma distância que se 
possa conectar ao PC e ao equipamento de processo simulta-
neamente.

5. Especificação Funcional

5.1. Objetivo

A especificação funcional (EF) é o documento que descreve de maneira geral 
como o sistema será estruturado (hardware e software) para atender a especi-
ficação de requisitos de usuário (ERU) já definida, ou seja, uma transcrição da 
ERU em funções e hardware necessários para cumprir o objetivo do sistema.

A Especificação Funcional torna-se um documento de referência para os envol-
vidos no projeto e validação apresentando:

• Visão geral do sistema: o que o sistema irá fazer/cumprir/atender, o 
que será implementado no sistema (funções principais e aplicações);

• Transformação dos requisitos em funcionalidades: processos, hardware 
e infraestrutura a serem adotadas no projeto;

• Integração entre sistemas e infraestrutura/hardware;

• Fluxo de dados e objetos utilizados/manipulados pelo sistema;

• Padrões de hardware e software, comunicação, servidores, sistema 
operacional, ambientes e utilidades;
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5.2. Considerações Gerais

Elaborada totalmente ou em conjunto com o fornecedor do sistema, a EF deve 
conseguir expressar de maneira simples e completa as funções, interfaces, in-
fraestrutura, regulamentação e limites do sistema em um nível que o usuário e 
o desenvolvedor possam compreender sem ambiguidades.

Para manutenção da rastreabilidade em relação aos documentos de projeto e de 
validação, a EF deve ser organizada em tópicos e com numeração sequencial.

O conteúdo e o nível de detalhamento da EF são determinados pela complexida-
de do sistema computadorizado. Entretanto, a EF deve abordar:

• Caracterização do sistema, compatibilidades e limites;

• Detalhamento das funções (cálculo e processamento) e modo de uso 
(parâmetros);

• Detalhamento da arquitetura do sistema, modo e capacidade de tráfico 
de dados;

• Armazenamento, recuperação e relatório de dados;

• Detalhamento de hardware (estação de trabalho, IHM, PLC, servidor, 
periféricos de rede e automação, velocidades e capacidades);

• Detalhamento do ambiente operacional (sistema operacional, banco de 
dados, configuração geral);

• Detalhamento das interfaces com o usuário (periféricos de I/O e telas), 
com outros sistemas (fluxo de dados, métodos e regras); com equipa-
mentos (dados de I/O);

• Detalhamento de infraestrutura: rede física, UPS, HVAC, internet e te-
lefonia;

• Segurança & Controle de acesso;

• Treinamento operacional e manutenção;

5.3. Estrutura da EF

Objetivo e Escopo: 

Apresentar o objetivo do sistema computadorizado incluindo uma caracteri-
zação geral de propriedades, funções e interfaces. 

Responsabilidades: 

Apresentar a responsabilidades dos envolvidos com o sistema: departamen-
to / área, cliente / fornecedor, função / gestor 
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Referências / Definições / Abreviações

Caso existam, incluir as referências, definições e abreviações neste capí-
tulo.

Considerações Gerais: 

Apresentar as particularidades do sistema, como será composto para aten-
der a ERU, por exemplo, interfaces e módulos. 

Especificação Funcional:

A definição das especificações funcionais de um sistema computadori-
zado deve estar organizada/dividida em grupos/assuntos de modo que 
seja possível identificar as partes integrantes do sistema, permitindo 
compreender o seu tronco (sistema/software/hardware/infraestrutura, 
etc) e as propriedades que delimitam cada “membro”(características es-
pecíficas).

Cada parte integrante do sistema deve ter a sua descrição explorada, partin-
do de uma análise macro, ou seja, qual a abrangência do grupo abordado, 
alcançando propriedades básicas, os limites e exclusões.

O conjunto de especificações é o que dará forma/corpo ao sistema computa-
dorizado para que seja desenvolvido (projeto).  

Histórico

Recomenda-se a utilização do campo histórico, onde conste as informações 
de versão, elaborador e visão geral das mudanças de uma versão para 
outra.

Exemplos de Especificação Funcional
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1 - Arquitetura do Sistema

A topologia do sistema é composta de CLP (Controlador Lógico Programável), 
componentes de rede Ethernet (cabos, conectores, switch) e microcomputador, 
conectados na seguinte arquitetura:

Eth 100 MB

Eth 1 GB

Eth 1 GB

Eth 100 MB

Eth 100 MB

Processo A Processo B

Processo C

Estação 1 Estação 2 Estação 3
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2 – Servidores 

Hardware: o projeto deve respeitar a seguinte configuração:

• Dell Pentium IV with 3.6 GHz

• 2 GB RAM

• 04 Hard Drive 73GB RAID

• Drive 16X DVD

• 3.5 Inch, 1.44MB,Floppy Drive 

• Device Tape DAT streamer (36/72GB)

Flat Monitor 17”

Software: o projeto deve respeitar a seguinte configuração:

Sistema Operacional Software Versão

• Microsoft Windows 2000 server • Microsoft Windows 2000 Server

• 5.00.2195

• Service Pack 4

• Microsoft SQL Server 2000 • SQL Server Standard Edition

• 8.00.384 (SP3)

3 – Estação de UPS 

- O sistema computadorizado será atendido por dois sistemas de UPS: um pri-
mário e um secundário, como segurança. O UPS atenderá os servidores e as 
estações de trabalho.

- Sempre que o UPS estiver fornecendo energia para os sistemas computadori-
zados e o nível de energia das baterias alcançar um nível limite programado no 
software, será gerado um alarme sonoro no local.

- Falhas na fonte de energia elétrica da concessionária são registradas na linha 
de trilha de auditoria como um evento de falha.
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4 – Sistema    

O sistema de supervisão utilizado será o modelo xxx, onde serão representados 
os dispositivos do processo, por onde o operador acompanhará os eventos e 
enviará os comandos desejados.

O sistema de supervisão possuirá a seguinte arquitetura de navegação:

Tela Principal

Site A

Linha 1 Utilidades

Manipulação

Estocagem

Transferência

Envase

APU

API

Vapor para 
injetáveis

Hipoclorito

Neutralização

CIP Batch

Site B
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Layout padrão das telas das estações de trabalho: 

Processo

Título da tela

Área de TrabalhoÁrea 
de 

Menu

Sem Login

Aplicações das áreas das telas:

• Área de trabalho: é a região eficaz de trabalho do operador. Apresenta 
os componentes do processo.

• Área de Menu: apresenta as opções de navegação pelas telas do siste-
ma.

• Título da tela: Contém o nome da tela.

• Login: contém o nome do usuário logado no sistema.

O Sistema  de supervisão seguirá o seguinte padrão de cores:

1. Equipamento de Processo: 

• Ligado / Operando – Verde 

• Desligado / Parado – Vermelho

• Falha – Vermelho piscante

• Aberto - Verde 

2. Alarmes: 

• Alarmes ativo – fundo vermelho com letras amarelas

• Alarmes não reconhecido – fundo branco com letras vermelhas

• Alarmes reconhecido – fundo amarelo com letras pretas



310

SINDUSFARMA

5 – Gerenciamento de Alarmes e Eventos

O Sistema computadorizado deverá prover uma interface para coleta e geren-
ciamento de alarmes. Para todos os alarmes são requeridos reconhecimento 
pelo operador. O sistema de trilha de auditoria inclui a data e hora para estes 
eventos. Os alarmes poderão ser configuráveis quanto a diferentes níveis de 
criticidade baseados na prioridade e severidade.

O armazenamento é responsável por conter todos os dados coletados, tais 
como, valores das variáveis, histórico de data, alarme e eventos.

6 – Controle de Acesso

O sistema computadorizado deverá ter um módulo específico para controle de 
acesso dos usuários, que deverão utilizar um único nome de usuário e senha. 
Grupos de usuários deverão ser estabelecidos com propriedades definidas:

• Default – Os usuários deste grupo podem imprimir e visualizar alarmes;

• Operador/Supervisor – operar e monitorar diariamente os processos, 
incluindo a monitoração e visualização de alarmes, visualizar set point e 
ajustes de controle.

• Gerentes – Gerenciar e monitorar diariamente todo o sistema, além das 
propriedades do nível anterior.

• Manutenção – Gerenciar e monitorar diariamente o sistema, modificar a 
criticidade e o gerenciamento de alarmes, ajuste de set point e sistemas 
de controle.

Administrador – Acessar todo o sistema operacional, o banco de dados, adicio-
nar, habilitar/desabilitar contas de usuários, definir senhas iniciais e grupos de 
usuários.

7 – Banco de Dados

Para o registro das informações relativas ao processo produtivo, são utilizadas 
tabelas em banco de dados relacional instalado localmente na máquina do sis-
tema de supervisão.

Tabelas:

• Alarmes – alarmes ocorridos no sistema;

• Eventos – Operações realizadas pelos usuários do sistema;

• Receitas – Receitas aprovadas para produção;

• Lotes – Registro dos dados dos lotes produzidos no sistema;

• Processo – Registro contínuo das variáveis do processo;
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8 – Interfaces

A base de dados terá relacionamentos via ODBC com:

• Supervisório
• Gerador de bateladas
• Utilitário de emissão de relatórios

Nota: Os exemplos apresentados neste tópico servem apenas para auxiliar no 
entendimento, não sendo em nenhum momento limitante ou fiel as necessida-
des da especificação.

6. Especificação de Projeto

6.1. Objetivo

A especificação de projeto (EP) é o documento que descreve detalhadamente o 
sistema, sendo um documento direcionado para o desenvolvimento/construção 
do projeto a partir da Especificação Funcional (EF). A descrição e o detalhamen-
to ocorrem numa linguagem e conteúdo técnico direcionado aos profissionais 
específicos da área.

6.2. Considerações Gerais

Elaborada totalmente ou em conjunto com o fornecedor do sistema (interno ou 
externo), deve ser aprovada pela área técnica.

Nota: Caso a empresa possua na área técnica uma área focada na qualidade, 
esta área deverá estar também envolvida com a aprovação do documento.

A EP deve expressar de maneira completa as funções, interfaces, infraestrutu-
ra, regulamentação e limites do sistema em um nível que os responsáveis pela 
construção do projeto possam compreender sem ambiguidades.

Para manutenção da rastreabilidade em relação aos documentos de projeto e de 
validação, a EP deve ser organizada em tópicos e com numeração sequencial. 

É recomendável o uso de diagramas para ilustração das especificações de pro-
jeto de software e hardware.

A EP pode ter seu conteúdo técnico estruturado em:

EP de Sistema Visão técnica geral de como o projeto está concebido, 
interação na infraestrutura e interfaces.

EP de Hardware Especificação técnica dos componentes, arquitetura, 
configuração, parametrização e dimensionamento ado-
tados para o projeto.

EP de Software Especificação técnica do software, ambiente e ferra-
mentas de desenvolvimento, procedimentos de quali-
dade, princípios/bases do projeto, dados do sistema, 
descrição dos módulos adotados para o projeto.
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Nota: Caso o software seja comprado e não tenha alterações específicas para 
a empresa, nem sempre o documento de especificação de projetos conterá o 
detalhamento proposto, uma vez que este detalhamento permite o desenvolvi-
mento de um novo software.

Nestes casos, para garantir que a empresa fornecedora do software possui os 
controles necessários para o desenvolvimento e  manutenção posterior do sof-
tware recomenda-se a realização de Avaliação do Fornecedor.

6.3. Estrutura da EP

Objetivo e Escopo: 

Apresentar o detalhamento da especificação técnica do projeto do sistema 
computadorizado para o seu desenvolvimento/construção, a base técnica 
(software/hardware), ferramentas e procedimentos para concepção do pro-
jeto.

Responsabilidades: 

Apresentar as responsabilidades dos envolvidos com o sistema: departa-
mento / área cliente / fornecedor/ função / gestor. 

Referências / Definições / Abreviações

Caso existam,  incluir as referências, definições e abreviações neste capítulo.

Considerações Gerais: 

Apresentar como o documento de EP está estruturado, incluindo particula-
ridades da base técnica (hardware/software), como métodos de desenvol-
vimento, linguagem de programação e políticas/sistemáticas adotadas para 
o projeto. 

Especificação de Projeto de Sistema:

Apresenta uma visão global do Sistema, contendo uma descrição geral de 
todo o software, hardware, infra estrutura e equipamentos, se aplicável.  

A especificação de projeto de sistema pode ser uma introdução ao detalha-
mento das especificações de software e do hardware a serem apresentados 
em sequência.

O objetivo da especificação de projeto de sistema é descrever como o siste-
ma é projetado e como ele interage dentro da infra-estrutura existente e/ou 
com outros sistemas ou interfaces externas.

Especificação de Projeto de Hardware:

A especificação de projeto de hardware é a especificação técnica para su-
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portar o sistema desenvolvido, englobando servidores, estações de trabalho, 
infra-estrutura, equipamentos e seu firmeware.

Todos os componentes de hardware que contemplam o projeto e sua aplica-
ção/necessidade devem ser listados e especificados contendo as caracterís-
ticas técnicas requeridas para atender ao perfil de projeto no maior nível de 
detalhamento possível:

• Servidores de dados, de arquivamento, de aplicativos e de impressão;
• Componentes da infra-estrutura de rede: cabeamento, rádio-frequência, 

switches, roteadores, etc.;
• Interfaces com usuários e operadores: painéis “touch screen”, terminais, 

etc.;
• Periféricos padrão: impressoras, leitores de código de barras, etc.;
• Equipamentos de laboratório que possuam ou estejam conectados a sis-

tema computadorizado: balanças, estufas, HPLC, espectofotômetro, etc.;
• Hardware de automação industrial: controladores lógico programáveis 

(CLP), sistemas de visão, pesagem em linha, instrumentos de medição, 
sensores e atuadores, conversores de dados/sinais, etc.;

• Equipamentos de produção que possuam ou estejam conectados a sis-
tema computadorizado: autoclave, misturadores, compressoras, máqui-
nas de envase, misturadores, etc.;

• Diagramas elétricos e configuração/parametrização de hardware;

Cada componente deve possuir uma identificação própria e rastreabilidade à EF.

Nos casos em que o hardware já está em uso e será compartilhado para supor-
tar o novo sistema computadorizado, é recomendável demonstrar como se dará 
esta integração e as capacidades de hardware total, disponível e requerida.

Na especificação de projeto de hardware deve ser abordada a expectativa de 
desempenho e capacidade do mesmo ao longo do ciclo de utilização, auxiliando 
o dimensionamento do hardware mínimo para o funcionamento do sistema, 
evitando necessidades de atualização/up grade precoce. Por exemplo: especifi-
cação de usuários total e concorrente e capacidade de transferência e armaze-
namento de dados. 

O hardware/ambiente utilizado para a construção/desenvolvimento, testes, trei-
namento, implantação/validação de sistema deve possuir configurações/perfil 
idênticas entre si. Isto evitará que as particularidades dos ambientes/hardware 
de cada etapa ocultem diferenças significativas que podem afetar negativamen-
te seu desempenho/funcionamento.

Considerando que os sistemas computadorizados estão presentes em diferentes 
condições ambientais, estas devem ser cuidadosamente especificadas conside-
rando: temperatura, umidade, poeira e partículas, condições de energia elétrica, 
segurança física, explosão, incêndio, etc. Por se tratar de requisitos que, na sua 
maioria está associada à infra estrutura predial e de utilidades devem estar es-
pecificados e comunicados aos responsáveis por estes recursos.

A especificação de projeto de hardware é base para a elaboração dos protocolos 
de qualificação.
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Especificação de Projeto de Software:

A especificação de projeto de software, sendo um desdobramento da EF, é o 
documento que o desenvolvedor/programador utilizará para a construção do 
software aplicativo/sistema.

A especificação de projeto deve especificar as ferramentas de desenvolvimento, 
os ambientes de desenvolvimento, testes, treinamento e implantação/valida-
ção, métodos e procedimentos a serem adotados no projeto.

A descrição geral deve ser apresentada como introdução e especificação dos 
limites de atuação do sistema. 

Principalmente, no caso do sistema possuir módulos, a utilização de diagramas 
e tabelas é essencial para a compreensão do tamanho do sistema e de suas 
interações (fluxo de dados) em relação a sistemas externos. 

Existem especificações gerais do sistema que no desenvolvimento devem ser 
adotadas para todo o ambiente do software/aplicativo:

• Regras gerais de layout para telas e relatórios;
• Segurança do sistema e controle de acesso;
• Administração de usuários, incluindo atribuições principais de função por 

perfil de usuário;
• Requisitos de acessibilidade e simultaneidade;
• Requisitos mínimos de funcionamento (sistema operacional, drivers e 

memória)
• Rastreabilidade – Implementação de audit trail;
• Recuperação e relatórios de dados;

A especificação de projeto de software exige que todos os dados e os objetos 
que os manipulam sejam devidamente mapeados. A aplicação de tabelas e dia-
gramas é fundamental.

Para sistemas de automação e, principalmente, para sistemas que utilizem ob-
jetos de manipulação de dados (banco de dados), deve ser estabelecido um 
dicionário de dados. 

A caracterização dos dados deve ser completa: tipo (inteiros, caracteres, strings, 
booleanos, etc.), formato (número de dígitos,  caracteres e range), etc. Um 
padrão para nomenclatura de variáveis e entidades é recomendável. 

O projeto de software deve conter diagramas de fluxo de dados (DFD) e de 
modelagem de dados (MER), listagem de arquivos e registros gerados e mani-
pulados pelo sistema.

A especificação do aplicativo ou do software e seus módulos deve definir como 
serão desenvolvidos e programados.  
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O modo de funcionamento do aplicativo/módulo pode ser descrito em pseudo-
código ou através de fluxograma lógico. As funções, as entradas e saídas, os 
parâmetros e algoritmos de manipulação de dados devem estar documentados.

A interação entre módulos ou sistema externo deve ser minuciosamente deta-
lhada, baseada na documentação desenvolvida no projeto: Fluxograma Lógico, 
Dicionários de Dados, Matriz de Relacionamento, etc.

O aplicativo e módulos devem prever tratamento e mensagens de erro, de modo 
que o usuário e o técnico responsável consigam interpretá-las e definir ações 
apropriadas.

A especificação de projeto de software é base para a elaboração dos protocolos 
de qualificação.

Histórico

Recomenda-se a utilização do campo histórico, onde conste as informações de 
versão, elaborador e visão geral das mudanças de uma versão para outra.

Exemplos de Especificação de Projeto de Hardware

Exemplos de especificação de projeto de hardware:

Item Descrição

1 O PLC, a sua fonte de alimentação, o cartão de rede Ethernet e os 
módulos de I/O são do fabricante A e da linha Y.

2 O PLC deverá conter a seguinte capacidade de I/O  para a partida 
do sistema:

- 20 entradas digitais + 2 reservas;

- 5 entradas analógicas + 2 reservas;

- 10 saídas digitais + 2 reservas;

- 5 saídas analógicas + 2 reservas;

3 O sensor de temperatura deve seguir a seguinte configuração:

- Range: 0 - 600° C;

- Faixa de Trabalho: 20 - 400° C;

- Inserção de medição fixa;

- Transmissor integrado;

4 O servidor de dados deverá ter uma capacidade de armazena-
mento de 800 Gb, sendo 30 % de uso previsto para os primeiros 
2 anos. 
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Exemplos de especificação de projeto de software:

Item Descrição

1 O sistema possuirá os seguintes módulos:

Módulo 1 - Responsável por manter os cadastros necessários ao 
sistema. Para atendimento deste módulo,  as seguintes tabelas de 
dados serão envolvidas:

Tabela XYZ - que contêm as seguintes informações:

Xxxx

Módulo 2 - etc.

2 O software funcionará na estrutura: Servidor virtualizado, Estação 
Cliente, etc..

É desejável a  inclusão de desenho da estrutura.

Nota: Os exemplos apresentados neste tópico servem apenas para auxiliar no 
entendimento, não sendo em nenhum momento limitante ou fiel as necessida-
des da especificação.

7. Avaliação de Fornecedores 

O objetivo principal da qualificação e auditoria de fornecedores é assegurar que 
as práticas de desenvolvimento, testes, validação, suporte e manutenção de 
softwares e sistemas de fornecedor externo estejam de acordo com critérios BPx 
e/ou outras regulamentações em questão, de forma que a qualidade do produto 
ou serviço não seja impactada, diretamente ou indiretamente.

O fornecedor poderá ser reprovado ou aprovado. 

A qualificação de fornecedores deve ser baseada em informações confiáveis e 
documentadas, através de uma metodologia consistente. As informações po-
dem estar disponíveis a partir de experiências anteriores ou por auditorias rea-
lizadas com o fornecedor. 

São consideradas duas etapas básicas: Pré-seleção de fornecedores e Auditoria 
de fornecedores, descritas a seguir.

Pré-Seleção de Fornecedores

Trata-se de uma avaliação e seleção iniciais, em que baseado nas informações 
disponíveis de diversos fornecedores, seja possível  selecionar um grupo menor 
de fornecedores potenciais, tendo-se em vista o atendimento aos RU, aspectos 
BPx e outros requisitos regulatórios relevantes. Os critérios a seguir também 
podem ser considerados:

• Certificações (ISO, etc.);
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• Tempo no mercado / base de clientes;

• Respostas aos questionários de auditoria;

• Resultados de auditorias anteriores;

• Serviço de suporte técnico pós-venda;

• Experiência anterior com o sistema e/ou fornecedor.

Poderá ser realizada através do envio de um questionário de auditoria preliminar 
pelo correio (podendo-se utilizar e-mail eletrônico), com o objetivo de obter um 
conhecimento inicial do fornecedor, verificar suas práticas de qualidade e se ele 
tem condições de atender aos RU. Este questionário poderá tratar, por exem-
plo, da organização e do sistema de gerenciamento da qualidade da empresa, 
e de que forma o sistema computadorizado é desenvolvido, validado, instalado 
e suportado. A resposta deste questionário poderá ser utilizada na decisão de 
inclui-lo no processo de seleção e de se realizar uma auditoria completa no local.

Auditoria de Fornecedores

Recomenda-se uma auditoria nas instalações do fornecedor, devendo ser exe-
cutada antes de sua compra, e de forma documentada; os resultados desta 
auditoria serão de importância fundamental na qualificação e seleção de deter-
minado fornecedor.

Caso se decida realizar a auditoria direta nas instalações do fornecedor, os se-
guintes passos poderão ser seguidos:

Criação de uma Equipe de Auditoria - Composta basicamente por:

• Auditor chefe, normalmente como representante da garantia de qualida-
de, com a responsabilidade total pela execução da auditoria.

• Representante do usuário (ex.: responsável pelo sistema)
• Especialista de sistemas (ex.: Informática)
• Representante de compras (recomendável)

Preparação da Auditoria - Deverão ser comunicados ao fornecedor os detalhes da 
auditoria, incluindo a razão, o objetivo, o escopo, os documentos exigidos para 
inspeção durante a auditoria, o local, a data e a equipe de auditoria, bem como a 
necessidade de um acordo de confidencialidade. Um check-list para avaliação dos 
fornecedores deverá ser elaborado, podendo incluir os seguintes tópicos: 

• Inspeção e análise do sistema de qualidade do fornecedor:
o Padrões de qualidade, por exemplo, da série ISO 9000;
o Sistemas e controle da documentação;
o Controle de Mudança (Change Control);
o Controle de terceiros (ex.: programadores sub-contratados);
o Gerenciamento de configuração;
o Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) apropriados;
o Treinamento da equipe (programadores, analistas, suporte, etc.)
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• Inspeção dos procedimentos e atividades para o desenvolvimento dos 
sistemas computadorizados/softwares:

o Metodologia do Ciclo de Vida do Sistema;
o Prototipagem;
o Planejamento e gerenciamento de projetos;
o Documentação do Sistema (ex.: dicionário de dados, manuais, 

etc.), incluindo sua rastreabilidade;
o Especificação, projeto e desenvolvimento;
o Padrões de codificação (dos programas) e controle de versões;
o Estratégias de teste, instalação e aceitação;
o Treinamento do usuário;
o Suporte e manutenção;
o Políticas e Procedimentos de acesso e guarda dos códigos fonte, 

especialmente nos casos em que os mesmos não são fornecidos 
com os executáveis.

Execução da Auditoria – A auditoria poderá ser realizada no período de tempo 
que for necessário. Para a execução, a equipe então deverá se deslocar às ins-
talações do fornecedor, seguindo basicamente os passos:

• Reunião de abertura na qual o objetivo, escopo e a agenda da auditoria 
são apresentados;

• Inspeção com os check-lists, nas quais os registros e práticas dos forne-
cedores são avaliados;

• Reunião de encerramento na qual as observações são avaliadas, verifi-
cando-se aspectos positivos e negativos;

• Elaboração do Relatório de Auditoria, incluindo as observações avaliadas 
e ações corretivas recomendadas a serem revisadas e comentadas pelo 
fornecedor. O relatório de auditoria deverá ser tratado como parte da 
documentação de validação.

Dependendo do escopo da auditoria, análise mais detalhada pode ser reali-
zada nos seguintes processos de apoio:

o Gestão da documentação;

o Gerenciamento de configuração de software;

o Controle de Mudanças;

o Segurança Física e Lógica;

o Backup e Restauração; 

o Recuperação de Desastres.

Análise de Fornecedor - Baseado no resultado da auditoria e avaliação das des-
cobertas e respostas do fornecedor, a equipe de auditoria recomendará que o 
fornecedor seja classificado como:
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• Aceitável;

• Aceitável para produto específico;

• Aceitável, com limitações e/ou implementação de ações corretivas;

• Não aceitável.

Quando um fornecedor for aceito, estará sujeito a auditorias periódicas. O obje-
tivo é verificar se o fornecedor está mantendo os padrões exigidos. A freqüência 
dependerá dos resultados de auditorias anteriores e da experiência baseada na 
utilização do sistema.

O Relatório de Auditoria é aprovado normalmente pelos componentes da Equipe 
de Auditoria.

O processo de qualificação deverá ser baseado em alguns fatores:

o Impacto no negócio da aplicação ou do serviço prestado;

o Impacto em BPx da aplicação ou do serviço prestado;

o A garantia da confiabilidade de um fornecedor de produtos ou ser-
viços de software e atribuíveis a qualidade dos processos de enge-
nharia de software ou serviço. 

8. Plano de Validação

O plano de validação é o documento formal, controlado de acordo com a estru-
tura de cada empresa (Garantia da Qualidade (GQ), Equipe de Validação, En-
genharia ou Tecnologia da Informação(TI)), devendo ser elaborado pela equipe 
multidisciplinar responsável pelo projeto. 

Deve conter os impactos regulatórios de cada sistema envolvido no projeto e 
contemplar todas as atividades a serem desenvolvidas durante a validação de 
sistemas computadorizados.

O Plano de Validação de Sistemas Computadorizados define as atividades de 
VSC previstas para um sistema, papéis, responsabilidades e itens a entregar 
(atividades, protocolos, relatórios, manuais, e demais documentos do ciclo de 
vida do sistema).

Deve ser justificado no Plano de Validação se alguma fase ou documento não 
for utilizado, com base no risco geral do sistema ou em sua necessidade de 
aplicação. Da mesma forma, em certos casos, é possível agrupar ou separar 
documentos do processo de VSC, se adequadamente justificados.

Os tópicos normalmente incluídos no Plano de Validação são:

Introdução

• Se a validação é inicial ou uma revalidação do sistema;

• Uma introdução descritiva do sistema computadorizado a ser validado, 
seu uso pretendido e os objetivos do projeto para o(s) sistema(s);

• Componentes do sistema computadorizado, tais como: software aplicati-
vo, sistema operacional, etc. (incluindo número de versões e hardware);
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• Áreas funcionais / unidades operacionais  que usarão o sistema;

• Escopo: funções ou módulos que serão excluídos dos testes (incluindo a 
análise racional para não realizar os testes);

• Ferramentas automáticas que serão utilizadas nos processos de valida-
ção (como ferramentas de teste automáticas) se aplicável;

• Interfaces com outros sistemas se aplicável

Atividades do ciclo de vida de sistemas que devem ser realizadas;

O Plano de Validação deve identificar as atividades e documentos a serem 
elaborados e/ou recebidos durante o processo. 

Papéis e responsabilidades

Os papéis e responsabilidades dos membros da equipe de validação dentro 
das atividades devem estar relacionados e descritos, podendo variar de pro-
jeto para projeto.

Deverão estar alinhados com os papéis e responsabilidades existentes no Plano 
Mestre de Validação da empresa (Capítulo 2).

Avaliação dos Riscos

É possível incluir no Plano de Validação os riscos iniciais de cada sistema envol-
vido no projeto. Adicionalmente, referência ao documento de Análise de Riscos 
é desejável.

Estrutura Geral

- formulários e anexos caso existam;

- referências;

- histórico do documento;

- aprovação conforme responsabilidade da empresa.

Critérios de Aceitação

O critério de aceitação do sistema (por exemplo conclusão de fases com suces-
so) deve ser descrito. Deve ser considerado também o critério de aceitação para 
discrepâncias. 

Qualificação de Fornecedor

Descrever se a qualificação do fornecedor é aplicável. Qualquer outra conside-
ração sobre o fornecedor que tenha impacto no processo de validação pode ser 
mencionada aqui.

Controle de Mudança

Referenciar o procedimento de controle de mudanças, se aplicável.
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Procedimentos

Procedimentos criados ou atualizados em razão dessa implementação devem 
ser mencionados neste plano.

Processos de Suporte

Processos de Suporte que sejam aplicáveis e relevantes ao processo de imple-
mentação devem estar descritos.

Exemplos (não limitando-se a):

• Treinamento (usuário final e recursos);

• Gerenciamento de Documentação;

• Gerenciamento de Configuração;

• Como manter o sistema em status validado.

Nota: Validação adequada de sistemas inclui o planejamento, execução, análise 
e documentação, atividades e tarefas (incluindo todos os testes realizados por 
usuários) durante todo o ciclo de vida do sistema.

9. Relatório de Validação

O Relatório de Validação deve conter resumidamente as atividades realizadas, e 
o resultado obtido, tendo como base os procedimentos e atividades descritas no 
Plano de Validação (capítulo 7).

Deve conter documentos que suportem qualquer alteração, como o RNC (relatório 
de não conformidade) e controle de mudanças, ocorridas durante a validação.

Uma conclusão clara deve ser estabelecida considerando o sistema validado ou não.

Os tópicos normalmente incluídos no Relatório de Validação são:

Introdução

Descrever nesta seção uma visão geral do sistema em questão e dos traba-
lhos de validação que foram realizados.

Papéis e Responsabilidades

Esta seção deverá afirmar se os papéis e responsabilidades descritos no 
plano de validação foram atendidos ou se houve alguma divergência do pla-
nejamento.

Resultado das Atividades do Ciclo de Vida de Validação

Descrever nesta seção os resultados obtidos, tais como:

• O resultado para todos os requisitos e verificação de itens e documentos 
a entregar, indicados no Plano de Validação;

• Desvios ou anormalidades observadas durante a execução das ativida-
des descritas no Protocolo de Validação;
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• Mudanças ocorridas durante a validação que afetem a execução das ati-
vidades propostas no Protocolo de Validação;

• Resultados das análises de risco para critérios de aceitação que não pu-
deram ser atendidos;

• Ações corretivas ou atividades de acompanhamento / monitoramento 
necessárias.

• Treinamento.

Conclusão

Descrever uma instrução clara e precisa de que o sistema está validado e 
desta forma liberado para ser utilizado em ambiente de produção.

Estrutura Geral

- formulários e anexos caso existam;
- referências;
- histórico do documento;
- aprovação conforme responsabilidade da empresa.

10. Análise de Riscos 

10.1. Objetivo

Este documento tem por objetivo introduzir o conceito básico para o gerencia-
mento de riscos durante todo o ciclo de vida dos sistemas computadorizados 
novos e existentes. O gerenciamento de riscos é uma sistemática de processos 
para a avaliação, controle, comunicação e revisão de riscos. É um processo inte-
rativo e complexo utilizado durante todo o ciclo de vida do sistema computado-
rizado contemplando, inclusive, o seu processo de descontinuidade. Este proce-
dimento é baseado nas metodologias de Análise de Riscos (AR) visando definir, 
identificar e eliminar as possíveis falhas, problemas ou riscos potenciais que 
estejam envolvidos nos processos relacionados aos sistemas computadorizados.

10.2. Escopo

A  AR se aplica a todos os sistemas computadorizados locais e globais (novos 
e legados), inclusive equipamentos produtivos, equipamentos de automação, 
planilhas eletrônicas e laboratórios que possuem sistemas integrados em suas 
atividades e processos.

A Análise de Riscos deve ser realizada em todos os sistemas computadorizados 
que contemplam possíveis impactos nas BPx, de forma direta ou indireta na 
segurança, eficácia e/ou qualidade do produto para o  paciente.

Este documento descreve uma abordagem recomendável para um gerenciamento 
de riscos com qualidade e confiabilidade. Desta forma, seguem abaixo dois pon-
tos relevantes a serem considerados durante o gerenciamento de riscos:

- A avaliação de riscos deve ter como base os conhecimentos científicos e a 
relação destes com a segurança do paciente;
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- O gerenciamento de riscos deve prover compatibilidade entre o nível de 
aplicação, qualidade e complexidade da documentação com o nível de riscos 
identificado.

- Considerar os seguintes aspectos relacionados com potenciais impactos na 
segurança do paciente, qualidade do produto e integridade dos dados: 

Nota: É recomendado basear-se no conhecimento das especificações do sis-
tema e nos processos que os mesmos suportam ou com os quais interagem.

Risco – Combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e sua seve-
ridade (ICH Q9).

Dano - Prejuízo à saúde em decorrência da ausência ou perda de qualidade 
do medicamento.

Perigo - Fonte potencial de dano (ISO/IEC guia 51). Qualquer situação na 
produção, controle e/ou distribuição de medicamentos capaz de causar um 
efeito adverso para a saúde ou desvio de qualidade.

Severidade: É o impacto causado pelo dano. Medida das possíveis conse-
quências do perigo.

10.3. Responsabilidades

Em geral o gerenciamento de riscos é responsabilidade da empresa, porém, es-
tas responsabilidades podem ser delegadas a um comitê ou equipe interna. As 
responsabilidades fundamentais para esta atividade são as seguintes:

Dono do Sistema: Estabelecer uma equipe qualificada e fornecer recursos; 
participar das análises de riscos, quando necessário; realizar a aprovação da 
documentação.

Especialista em Validação de Sistemas Computadorizados: Identificar 
e analisar criteriosamente os riscos relacionados à saúde do paciente, quali-
dade do produto e integridade dos dados; desenvolver controles e medidas 
para o gerenciamento dos riscos.

Garantia da Qualidade: Identificar, analisar e avaliar os riscos associados 
aos requisitos regulatórios; realizar a verificação das políticas e procedimen-
tos relacionados com o gerenciamento de riscos; realizar a aprovação da 
documentação.

Fornecedor: disponibilizar as informações requeridas e documentos rela-
cionados a um sistema computadorizado, contemplando a descrição do fun-
cionamento e das possíveis falhas; fornecer suporte e controle necessários 
para investigação dos desvios; participar das análises de riscos, quando ne-
cessário.

10.4. Procedimentos

Durante a avaliação de riscos, considerar possíveis falhas do sistema, incluindo 
aquelas ocasionadas por uma ação incorreta dos usuários envolvidos.

Danos potenciais devem ser baseados na identificação dos perigos. 
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Exemplos de danos potenciais incluem:

 Produção de medicamentos adulterados causada por falhas em 
um sistema computadorizado;

 Falhas em instrumentos ou funções críticas que conduzem a 
resultados e conclusões incorretas, envolvidas nos estudos de 
pesquisas clínicas;

 Falhas em sistemas computadorizados relacionados aos pro-
cessos de produção, garantia  e controle de qualidade, utilida-
des e quaisquer outros que sejam críticos.

- O impacto na segurança do paciente, na qualidade do produto e na 
integridade dos dados deve ser avaliado visando estimar suas possíveis 
consequências.

- O entendimento da probabilidade de falhas em sistemas computadori-
zados auxilia na seleção de controles apropriados para o gerenciamento 
dos riscos identificados. Para alguns tipos de falhas como, por exemplo, 
falhas de sistema, podem existir certas dificuldades durante a atribui-
ção deste valor, impossibilitando o cálculo apropriado da probabilidade 
em termos quantitativos durante uma avaliação de riscos.

- O entendimento da detecção de falhas em sistemas computadorizados 
auxilia na seleção de controles apropriados para o gerenciamento dos 
riscos identificados. Falhas podem ser detectadas automaticamente pe-
los sistemas computadorizados ou por métodos manuais.

- Um risco pode ser eliminado, totalmente reduzido ou reduzido a níveis 
aceitáveis através da aplicação de medidas de controle para a redução 
de sua probabilidade de ocorrência ou aumentando sua detectabilidade. 
Esses controles podem ser automatizados, manuais ou uma combina-
ção dessas duas formas.

Etapas para o Gerenciamento de Riscos

Considerar durante a realização do gerenciamento de riscos as cinco etapas 
descritas abaixo:

Etapa 1 é composta pela realização da avaliação inicial de riscos e determi-
nação dos impactos do sistema. A avaliação inicial de riscos tem o objetivo de 
detectar se o sistema no geral tem impacto nas  BPx. Nesta fase, a avaliação 
não considera o detalhamento dos processos e particularidades de cada função. 
Os cenários de riscos são levantados de maneira genérica. Todas as avaliações 
iniciais podem contribuir para o projeto.

Os pré-requisitos importantes para a realização desta atividade devem 
abranger:
• Entendimento dos processos;
• Definição dos limites de cada item envolvido com os processos;
• Função principal do sistema computadorizado para suporte e apoio aos 

processos envolvidos;
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• Requerimentos claramente definidos. O desenvolvimento dos requeri-
mentos pode ser alterado pela avaliação de riscos.

Os benefícios durante uma avaliação de risco inicial incluem:

• Identificação antecipada dos pontos-chaves que requerem uma aten-
ção durante as fases do projeto, incluindo atributos de qualidade e 
parâmetros críticos dos processos, quando aplicável;

• Informações necessárias para o desenvolvimento, especificação e 
descrição do sistema;

• Informações que auxiliam no desenvolvimento da estratégia para al-
cançar a conformidade e adequação às normas regulatórias.

Geralmente sistemas com impactos altos incluem:

• Geração, manipulação ou controles de dados que visam suportar re-
quisitos regulatórios, segurança e eficácia das operações envolvidas;

• Parâmetros de controles críticos ou dados utilizados em qualquer 
fase da fabricação;

• Controles que visam fornecer dados para liberação do produto;

• Controles de dados requeridos para o recolhimento de produtos;

• Controle de eventos adversos e registros de reclamações;

Etapa 2 é composta pela identificação das funções ou processos que têm im-
pacto nas BPx para o sistema ou módulos que foram detectados na Etapa 1.

Para a definição dos processos é fundamental que seja realizado um levanta-
mento ou mapeamento, visando à identificação das principais funcionalida-
des e atividades críticas que estão envolvidas no sistema computadorizado.

Durante a definição dos processos é importante salientar que estes são mui-
to mais do que um simples retrato da lógica de entradas e saídas entre usuá-
rios e funcionalidades. É uma atividade de análise e avaliação, cujo resultado 
deve retratar claramente como ocorrem os trâmites internos no sistema/pro-
cesso, quais são os seus pontos fracos, onde estão os riscos, como ocorrem 
os fluxos das informações, quais são as responsabilidades por cada etapa 
e, principalmente, quais são os resultados efetivos que constituem todos os 
processos relacionados ao sistema computadorizado. É recomendável a utili-
zação de fluxogramas ou quaisquer outras ferramentas visuais.

Como princípio fundamental para um levantamento eficaz de riscos dos pro-
cessos em um sistema computadorizado, é necessário entender as diferen-
ças entre tarefas, atividades, funcionalidades, interfaces, sub-processos, 
processos e macro-processos, todos contemplando as diferentes áreas en-
volvidas. Após definição dos principais processos, o gerenciamento de riscos 
visa demonstrar a complexidade e dimensão de cada função critica relacio-
nada a uma funcionalidade.

Etapa 3 é composta pela avaliação detalhada dos riscos das funcionalidades do 
sistema identificadas durante o mapeamento dos processos.
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Os resultados da avaliação de impacto de cada funcionalidade podem in-
fluenciar na extensão e severidade das verificações a serem realizadas. Os 
testes podem focar as funcionalidades de alto risco, minimizando esforços 
em processos de baixo risco.

Avaliações de riscos adicionais podem ser necessárias quando novos méto-
dos ou requerimentos são solicitados durante o ciclo de vida.

Etapa 4 inclui a identificação, implementação e verificação dos controles para 
eliminação ou redução do risco. Controles são basicamente medidas implemen-
tadas para reduzir um risco a um nível aceitável. Esses controles podem fazer 
parte de uma funcionalidade do sistema computadorizado, com procedimentos 
manuais em paralelo ou uma combinação e integração de ambos.

A seleção e utilização dos controles basicamente envolvem:

• Eliminação dos riscos através de processos ou sistemas redesenhados;

• Redução dos riscos diminuindo a probabilidade de uma falha ocorrer;

• Redução dos riscos através de implementação de outros processos que 
detectem a falha;

• Redução dos riscos estabelecendo verificações ou métodos para identi-
ficação.

Atividades para minimização dos riscos envolvem:

• Disponibilidade do sistema para uso;

• Nível de frequência de backup e restauração;

• Plano de contingência;

• Recuperação de desastre;

• Segurança do sistema;

• Controle de mudanças;

• Revisões periódicas.

Controles adicionais podem ser incluídos posteriormente à avaliação dos ris-
cos das funcionalidades. Recomenda-se realizar uma revisão da conclusão 
da avaliação de riscos, uma vez que estes novos controles podem resultar 
em processos e testes mais simplificados.

Alguns controles de processos podem estar integrados a um sistema, tais 
como, alarmes, controle de acesso e/ou avisos de verificação. Alternativa-
mente estes controles também podem estar disponíveis de forma indepen-
dente em processos externos ao sistema, tais como, análises químicas, físi-
cas ou verificação pelo usuário.

Controles Estratégicos:

• Inclusão de controles automáticos para os atributos de qualidade con-
templados em sistemas computadorizados.

• Implementação de procedimentos aos processos que contemplam pos-
síveis falhas.
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• Inclusão de controles automáticos para sistemas computadorizados 
cujas avaliações identificaram a existência de:

• Verificação de dados no próprio sistema visando o controle e redução 
da probabilidade de entrada de dados incorretos;

• Meios que permitam identificar a entrada de dados pelo usuário au-
mentando a detecção de erros (Trilha de Auditoria/rastreabilidade).

• Utilização de métodos, ferramentas e componentes, parâmetros de limi-
te e controle do ambiente operacional.

• Aplicação de testes rigorosos comprovando que o sistema desempenha 
suas funcionalidades corretamente em condições de erros ou que possua 
condições de tratamento para os mesmos.

• Aplicação e revisão de treinamento para os usuários envolvidos.
Se os controles selecionados não forem adequados para um nível de acei-
tação, amplas estratégias de controle podem ser consideradas e adotadas. 
Seguem abaixo alguns exemplos de abordagens mais amplas para o controle 
de riscos.

Modificação na Estratégia do Projeto:

• Estrutura e composição do projeto, que inclui a experiência e qualifica-
ção da equipe, o tipo de projeto, a organização, o nível de treinamento 
e a formação dos especialistas envolvidos.

• Nível da documentação e revisão envolvendo alteração da documen-
tação aprovada, incluindo ou retirando informações que refletem nos 
riscos já apontados.

Modificação nos Processos:

• Se o sistema computadorizado contempla ou induz a um determinado 
risco, considerar abordagens alternativas, modificando o processo.

• Alteração de processos orientando ou eliminando pontos-chaves de ris-
cos.

• Prevenção de Riscos: Os riscos são altos e uma nova forma de trabalho 
deve ser implementada.

Etapa 5 deve prever a revisão e o monitoramento dos controles adotados na 
Etapa 4, tarefa que pode ser realizada na revisão periódica para manutenção do 
estado validado ou durante a avaliação dos riscos desencadeada por um contro-
le de mudanças.

• A avaliação da criticidade da mudança deve incluir a extensão e verifica-
ção da documentação necessária, sempre se baseando nos riscos e na 
complexidade da mudança a ser realizada.

• As avaliações de riscos relacionadas ao planejamento de descontinuida-
de de um sistema computadorizado geralmente inclui:

• Abordagem dos dados e registros para retenção e migração;

• Abordagem das verificações gerais contempladas no antigo sistema.
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10.5.  Visão Geral dos Processos de Análise de Riscos

Identificação 
do Processo

Risco 
GxP?

Documentar 
avaliação GxP

Análise de 
riscos GxP

Descrição do Risco
Relevância GxP
Probabilidade de Detecção
Severidade do Impacto
Classificação do Risco

Consolidação dos Riscos

Sim

Não

Documento de 
Avaliação GxP

Determinar 
estratégia de 

mitigação

Gerenciamento 
dos Controles

Validação do sistema 
não será necessária

Identificar 
cenário do risco

Avaliar 
probabilidade 

de falha

Avaliar 
severidade 
do impacto

Determinar o 
grau do risco

Avaliar 
probabilidade 
de detecção
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Formulário

Cada risco identificado em uma funcionalidade do sistema deve ser analisado 
considerando-se dois estágios importantes:

• Severidade do impacto em BPx aliada à probabilidade dessa falha ocor-
rer, determina  a classificação do risco;

• A classificação do risco está ligada à determinação da probabilidade do 
risco ser detectado antes de ocorrer danos, determinando assim a prio-
ridade de um risco.

O Formulário de Análise de Riscos foi estruturado com os seguintes campos:

a) Nro. Risco: Número sequencial para identificação do risco.

b) Referência: Identificação do processo e/ou requerimento relacionado ao 
risco identificado, este item pode ser referente ao documento de Especifi-
cação de Requerimentos do Usuário, Especificação Técnica, Especificação 
Funcional ou Controle de Mudanças.

c) Função / Sub-função: Identificação da função/processo no sistema que 
contém outros processos ou atividades (Sub-funções) relacionadas ao 
risco apontado.

d) Cenário do Risco: Descrição do cenário de risco identificado durante aná-
lise do processo/função.

e) Efeito do Risco: Identificação dos possíveis efeitos caso o risco identifica-
do ocorra.

f) BPx / 21 CFR Part 11: Identificação do risco em relação aos requerimen-
tos regulatórios aplicáveis.

g) Probabilidade: Índice que define qual a probabilidade do risco ocorrer, 
classificada como:

- B = Baixa: Pouca ou nenhuma probabilidade de ocorrência, ou seja, a 
frequência de ocorrência do evento é percebida de forma pequena, por 
exemplo, uma vez a cada 10.000 transações.

- M = Média: Provavelmente ocorrerá, ou seja, a frequência de ocorrên-
cia do evento é percebida de forma média, por exemplo, uma vez a cada 
1.000 transações.

- A = Alta: Ocorrerá, ou seja, a frequência de ocorrência do evento é 
percebida de forma alta, por exemplo, uma vez a cada 100 transações.

h) Severidade / Impacto: Índice que define qual a severidade de impacto do 
risco na segurança do paciente, qualidade do produto e integridade dos 
dados, classificada como:
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- B = Baixo: Expectativa de impacto negativo menor. O dano causado 
não teria um efeito prejudicial a longo prazo.

- M = Médio: Expectativa de impacto negativo moderado. O dano causa-
do poderia ter um efeito prejudicial de curto a médio prazo.

- A = Alto: Expectativa de impacto negativo muito significativo. O dano 
causado pode ter um significativo efeito prejudicial de longo prazo e po-
tencialmente um efeito catastrófico em curto prazo.

i) Classificação: É uma matriz que considera os resultados encontrados na 
Probabilidade e na Severidade do risco (Severidade / Impacto x Probabi-
lidade):

B
ai

xa

M
éd

ia

A
lt

a

Alta 2 1 1

Média 3 2 1

Baixa 3 3 2 Risco Classe 3

Risco Classe 2

Risco Classe 1

Probabilidade

S
ev

er
id

ad
e

• Risco Classe 1 = Alta: Ocorrência e Severidade muito elevada.

• Risco Classe 2 = Média: Ocorrência e Severidade média.

• Risco Classe 3 = Baixa: Ocorrência e Severidade baixa.

j) Detecção: Índice que define qual a probabilidade de detecção do risco 
antes do mesmo ocorrer, composta por:

B = Baixa: Dificilmente o risco será detectado, ou seja, a detecção da 
condição de falha é percebida de forma pequena (por exemplo: menos 
que 1 evento em cada 3 transações ou operações).

M = Média: Provavelmente o risco será detectado, ou seja, a detecção 
da condição de falha é percebida de forma razoável (por exemplo: menos 
que 1 evento em cada 2 transações ou operações).

A = Alta: Certeza de detecção do risco, ou seja, a detecção da condição 
de falha é percebida de forma grande (por exemplo: menos que 1 evento 
em cada 1 transação ou operação).
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k) Prioridade: É uma matriz que considera os resultados encontrados na 
Classificação e na probabilidade de Detecção (Classe do Risco x Detec-
ção):

A
lt

a

M
éd

ia

B
ai

xa

1 M A A

2 B M A

3 B B M Risco de Probabilidade baixa

Risco de Probabilidade média

Risco de Probabilidade alta

Detecção
C

la
ss

e 
d

o 
R

is
co

Risco de Probabilidade Alta e Média: A atividade deve fazer parte do pro-
cesso de validação para determinar o correto funcionamento e garantir as 
operações realizadas pelo sistema, também pode ser proposta a revisão/
elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão de forma a controlar 
os riscos apontados no processo. Sempre que possível e conforme crité-
rios da empresa, o risco poderá ser eliminado através de correções na 
funcionalidade do sistema e verificado posteriormente pelo processo de 
validação.

Risco de Probabilidade Baixa: A Análise de Risco identificou que a ativi-
dade não apresenta risco relevante e não requer nenhuma ação/teste.

A prioridade do risco visa disponibilizar auxílio para focar a atenção em 
áreas da empresa, cujos processos estão mais expostos. Isto pode ser 
considerado no nível de tolerância ao risco, que varia de empresa para 
empresa dependendo da variedade dos processos e requisitos regulató-
rios aplicáveis. A aplicação de uma metodologia eficaz depende da capa-
cidade de definir com clareza os parâmetros estabelecidos para a classi-
ficação (Alta, Média e Baixa) de cada item a ser avaliado. Isso pode ser 
considerado especificamente no contexto de cada projeto do sistema.

l) Medidas e Controles: Define o meio encontrado para solucionar, controlar, 
monitorar e/ou eliminar o risco como por exemplo treinamento, procedi-
mento, testes ou avaliações, descrevendo como isso será executado no 
projeto de validação do sistema. A identificação dos riscos, os possíveis 
efeitos, seus índices e as medidas e controles foram estabelecidas através 
da análise dos processos envolvidos no Sistema. 

11. Testes em desenvolvimento

Os testes durante o desenvolvimento devem contemplar a execução do sistema 
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através de casos de testes pré-determinados sob condições conhecidas e a veri-
ficação objetiva dos resultados com relação aos critérios de aceitação. Somente 
após a sua execução e aprovação o sistema deverá ser liberado para instalação 
no ambiente de qualidade e  início dos testes de qualificação. Algumas caracte-
rísticas gerais básicas dos testes durante o desenvolvimento:

• Execução de testes de unidade:  verificam a funcionalidade de um pro-
grama ou função de forma isolada;

• Execução de testes de integração:  verificam se todos os módulos, pro-
gramas e funções funcionam de forma integrada;

• Os testes deverão ser rastreáveis para as Especificações de Projeto e/
ou Especificações Funcionais;

• Os testes deverão confrontar funções, desempenho, condições críticas 
(carga de volume de dados, usuários, processos, comunicação, etc.) e 
consistência de dados;

• É recomendável que o desenvolvedor/programador e o testador do sof-
tware não sejam a mesma pessoa (testes de caixa preta);

• É recomendável que sejam definidos os procedimentos para tratamen-
to de desvios contemplando as ações decorrentes de falhas, como por 
exemplo, a execução de testes de regressão;

• É recomendável que se tenha protocolos de testes seguindo a seguinte 
estratégia:

o Aprovação anterior à execução dos testes;

o Inclusão da estratégia de testes

o Definição do ambiente de testes

o Definição dos responsáveis pela revisão, aprovação e execução 
dos testes

o Definição dos procedimentos de testes e os critérios de acei-
tação

• Toda a documentação dos testes aprovada, que inclui o relatório de 
resumo, deverá ser parte integrante do pacote de documentos de va-
lidação.

Sugere-se que seja utilizada a seguinte seqüência de atividades para os testes 
em desenvolvimento de um sistema:

• FAT (Factory Acceptance Tests), onde se verifica a aderência aos Re-
querimentos do Usuário e identificam-se os problemas encontrados 
durante o desenvolvimento e suas respectivas soluções, podendo ser 
executado no ambiente do desenvolvedor do sofware. São os testes re-
alizados pela empresa nas instalações do fornecedor, antes do sistema 
ser instalado nas instalações finais da empresa. Este processo é aplica-
do quando o sistema computadorizado é desenvolvido fora da empresa;
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• Instalação de acordo com um plano formal;

• SAT (Site Acceptance Tests), onde se verifica as funcionalidades e sua 
capacidade de integração e comportamento no ambiente final, são os 
testes realizados nas instalações do cliente e antes de entregá-lo às 
atividades de Qualificação;

Para sistemas de automação (industrial, laboratório, etc.) onde existe a intera-
ção entre o sistema computadorizado e equipamentos automatizados, um enfo-
que completo deve ser considerado.

Dica: Os testes executados durante o SAT podem ser utilizados como parte dos 
testes previstos na Qualificação de Operação, desde que satisfaçam os reque-
rimentos mínimos, como por exemplo, a qualificação dos ambientes onde os 
testes foram executados (desenvolvimento / teste / produção). 

12. Instalação Técnica

Trata-se da instalação propriamente dita dos componentes de hardware e sof-
tware do sistema. Para tal, deve-se elaborar previamente um Plano de Instala-
ção para garantir que a mesma seja realizada de maneira organizada, contro-
lada e documentada. Este plano deverá incluir no mínimo as seguintes seções:

• Componentes de hardware e software;

• Condições Ambientais

• Desenhos Técnicos

• Instruções de Instalação e Operação

• Diagnósticos e Testes

• Plano de recuperação de ambiente e de dados

• Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

Após o término das atividades de instalação, deve ser elaborado um Relatório de 
Instalação de Hardware e Software que descreve os resultados de todas as eta-
pas, incluindo os problemas encontrados e as soluções adotadas, e uma decla-
ração conclusiva de aceitação destes resultados, assegurando que o hardware e 
o software foram instalados de acordo com o especificado.

Toda a documentação gerada durante a instalação deverá ser parte integrante 
do pacote de documentos de validação.

13. Migração de Banco de Dados

13.1. Objetivo

Este capítulo tem por objetivo descrever a sistemática a ser aplicada (recomen-
dada) para a realização da migração de um banco de dados relacionado a um 
determinado sistema computadorizado. 
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13.2. Procedimento

Devido ao grande número de diferentes tecnologias de gerenciamento de dados 
desde sistemas com arquivos texto (extensão txt, por exemplo) até sistemas 
relacionais de banco de dados de grande porte, existem diversas razões para 
uma empresa realizar um planejamento de migração de dados de um sistema 
para outro. Inicialmente é importante selecionar cuidadosamente a tecnologia a 
ser utilizada, visando o atendimento às necessidades da empresa e os possíveis 
impactos em normas regulatórias, de forma a assegurar a integridade, confia-
bilidade e rastreabilidade dos dados em geral, principalmente os que possuem 
relevância BPx.

Os departamentos de Validação de Sistemas Computadorizados, Garantia da 
Qualidade e Tecnologia da Informação devem realizar a aprovação deste do-
cumento, de forma que fiquem cientes das informações e recursos necessários 
para aplicação correta e segura da metodologia e dos procedimentos envolvidos 
no processo de migração do banco de dados. Basicamente os seguintes docu-
mentos devem ser considerados na fase de migração, levando em consideração 
a complexidade e o impacto nos processos envolvidos:

• Plano/ protocolo de Migração de Dados

• Relatório de Migração de Dados

Plano/ Protocolo de Migração de Banco de Dados

O Plano/ protocolo de Migração de Banco de Dados deve contemplar a abran-
gência das atividades relacionadas ao processo de migração, bem como os res-
ponsáveis e os recursos necessários para o bom desempenho e resultado desta 
atividade.

A elaboração do plano/ protocolo de Migração deve seguir parâmetros definidos 
em procedimentos operacionais e metodologias relacionadas a projetos e vali-
dação de sistemas computadorizados.

Durante a elaboração do plano/ protocolo é importante analisar o banco de 
dados em uso e a forma como acontecerá esta migração, ou seja, se a mesma 
será automática ou manual, para definição da estratégia de validação do projeto 
de migração. 

É recomendável que o processo de migração de uma base de dados ocorra após 
a conclusão de todas as atividades de validação relacionada ao sistema/equipa-
mento computadorizado, especificamente as fases relacionadas à Qualificação 
de Operação e Desempenho.

• As migrações automáticas devem considerar todas as informações ar-
mazenadas no banco de dados produtivo, inclusive parâmetros que per-
mitam a rastreabilidade das informações (data, hora e usuário).

• Migrações manuais podem ser realizadas com base em planilhas eletrô-
nicas (Excel®) das quais as informações são automaticamente exporta-
das ou inseridas manualmente pela área responsável. 
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• Sempre que ocorrer a utilização de planilhas eletrônicas elaboradas ma-
nualmente para a migração do Banco de Dados, um duplo check deve 
ser realizado no documento antes da migração, para assegurar a integri-
dade dos dados BPx relevantes para este processo.

• Para migrações automáticas entre Banco de Dados, deverá ser previsto 
pela empresa um mínimo de parâmetros com relevância BPx que devem 
ser verificados e conferidos de forma a garantir a total integridade deste 
processo.

• Todo o processo de migração de banco de dados deve estar devidamente 
documentado, assegurando todos os parâmetros relevantes para o aten-
dimento às normas regulatórias.

• A equipe de migração deve estar previamente treinada e comprometida 
para realizar as atividades envolvidas neste processo.

Verificação e Conclusão do Processo de Migração do Banco de Dados

Após conclusão da migração do banco de dados a equipe de migração deverá 
mencionar a conclusão dos resultados deste processo no Relatório de Migração 
e a equipe de validação de sistemas computadorizados no Relatório Final de 
Validação.

• Caso ocorram divergências durante o processo de migração, as mesmas 
devem ser registradas no Relatório de Migração ou no Relatório Final de 
Validação.

• O responsável pela Validação de Sistemas Computadorizados e a área 
de Tecnologia da Informação devem verificar e corrigir todos os desvios 
apontados durante o processo de migração, antes de ocorrer a liberação 
do sistema para uso produtivo.

• Caso ocorra a necessidade emergencial de realizar a emissão de um 
documento durante o processo de migração, as áreas envolvidas devem 
ser imediatamente notificadas para avaliar a criticidade e o impacto des-
ta ação.

Relatório de Migração de Banco de Dados

O Relatório de Migração de Banco de Dados resume e conclui todas as atividades 
relacionadas ao processo/protocolo de migração. 

Este documento pode ser elaborado conforme estratégia adotada para cada 
projeto, porém é possível considerar no Plano de Migração todas as informações 
relacionadas à conclusão da migração, sem a criação de relatório específico, 
conforme complexidade e estratégia definida no Plano de Validação para cada 
projeto.

O procedimento de migração de dados deve ser totalmente finalizado e ve-
rificado antes de ocorrer a liberação do sistema para utilização em ambiente 
produtivo.
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13.3. Papéis e Responsabilidades durante a Migração de Dados 

Este item descreve as funções e responsabilidades estabelecidas na empresa, 
para as atividades de migração do banco de dados. Os itens descritos abaixo 
correspondem basicamente às principais atividades e responsabilidades esta-
belecidas para cada integrante envolvido neste processo de migração:

• Fornecedor do Sistema (quando aplicável);

• Validação de Sistemas Computadorizados;

• Tecnologia da Informação;

• Garantia da Qualidade.

Fornecedor do Sistema: responsável pelo desenvolvimento das rotinas de mi-
gração entre os sistemas que durante o processo de migração deverá realizar as 
atividades e procedimentos descritos abaixo:

• Disponibilizar uma equipe para o processo de migração a ser realizado 
nas dependências da empresa (quando aplicável);

• A equipe de migração deve estar devidamente treinada e qualificada 
para interagir e operar com os respectivos sistemas;

• Disponibilizar as informações, dar suporte e fornecer documentos neces-
sários para o processo de migração do banco de dados;

• Realizar o desenvolvimento e execução da rotina automática/manual 
para migração do banco de dados;

• Quaisquer anormalidades ou desvios detectados pela equipe durante o 
processo de migração deverão ser imediatamente comunicados ao res-
ponsável pela Validação de Sistemas Computadorizados e a área de Ga-
rantia da Qualidade.

Validação de Sistemas Computadorizados: O responsável pela Validação de 
Sistemas Computadorizados deve estar envolvido no processo de migração do 
banco de dados, de forma a coordenar e dar suporte nas principais atividades e 
responsabilidades descritas abaixo:

• Disseminar e assegurar a conscientização e execução dos requisitos per-
tinentes a VSC e ao processo de migração, conforme políticas e diretri-
zes da empresa;

• Informar o fornecedor e consultores quanto às diretrizes e políticas de 
VSC implementadas atualmente;

• Desenvolver no projeto a estratégia de validação e migração do banco 
de dados;

• Gerenciar a estrutura dos documentos para a validação de sistemas 
computadorizados conforme ciclo de vida, considerando a etapa de mi-
gração e desativação do sistema;

• Dar suporte à equipe no planejamento e acompanhamento das ativida-
des de migração;
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Tecnologia da Informação: O responsável pela área de Tecnologia da Informação 
deve estar envolvido no processo de migração do banco de dados, de forma a 
coordenar e dar suporte nas principais atividades e responsabilidades descritas 
abaixo:

• Preparar a infra-estrutura de rede para a execução das atividades de 
migração (ambiente produtivo);

• Informar os terceiros, fornecedores, prestadores de serviços e consul-
tores quanto às diretrizes e políticas de TI implementadas na empresa;

• Manter a infra-estrutura de hardware e software dentro dos padrões 
e condições ideais de operação, qualificação e migração do banco de 
dados;

• Disponibilizar recursos e meios de suporte durante toda a fase de migra-
ção do banco de dados;

• Gerenciar e controlar as consultas a serem realizadas nos arquivos de 
retenção após desligamento do sistema antigo;

• Seguir os procedimentos de Controle de Mudanças quando for necessá-
rio realizar quaisquer alterações na infra-estrutura de redes, plataformas 
e/ou sistemas computadorizados com impacto BPx e outras normas re-
gulatórias aplicadas à empresa durante o processo de migração e vali-
dação.

Garantia da Qualidade: deve realizar, coordenar e/ou dar suporte nas principais 
atividades e responsabilidades descritas abaixo:

• Assegurar a conscientização e execução dos requisitos pertinentes a VSC 
conforme políticas e diretrizes da empresa;

• Garantir a validação do sistema de acordo com as políticas, diretrizes, 
procedimentos, padrões de qualidade e regulamentos vigentes;

• Realizar a aprovação do Plano de Migração;

• Assegurar que todas as atividades de suporte à VSC (treinamento, qua-
lificação de fornecedores, desvios, aspectos BPx, Controle de Mudanças, 
entre outros) sejam cumpridas e monitoradas conforme procedimentos 
estabelecidos, visando manutenção do status validado do sistema;

• Avaliar e assegurar a integridade dos resultados durante o processo de 
migração do banco de dados;

• Realizar auditorias internas verificando a consistência e integridade dos 
resultados obtidos no projeto de validação e migração do sistema.

13.4. Geral

Controle de Mudanças durante a Migração de Dados

O processo de Controle de Mudanças implementado na empresa deve assegurar 
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o status validado do sistema computadorizado conforme políticas, diretrizes, 
procedimentos, padrões de qualidade e regulamentos vigentes. 

É essencial assegurar que as possíveis mudanças ocorridas durante o proces-
so de migração do banco de dados não afetem o status validado do sistema, 
através de uma avaliação de impacto de forma a determinar a necessidade de 
“revalidação” ou quais as atividades necessárias para que uma mudança seja 
devidamente implementada. 

Treinamentos para Migração de Dados

É responsabilidade do proprietário do sistema assegurar que os usuários en-
volvidos estejam devidamente treinados e qualificados para interagir com os 
sistemas durante o processo de migração do banco de dados.

A área de validação de sistemas computadorizados é responsável por verificar 
a conformidade dos registros de treinamentos antes que ocorra o início das ati-
vidades de migração, de forma a assegurar a total integridade e segurança das 
informações e dados estabelecidos no plano de migração.

Periodicidade para Retenção de Dados Migrados

Devem ser estabelecidos requisitos para a retenção de dados de forma a assegu-
rar que um registro será mantido no sistema antigo (forma eletrônica/manual) 
pelo tempo mínimo estabelecido pela empresa e, no caso de arquivamento de 
dados, os mesmos estarão disponíveis para recuperação durante este período. 

Durante o processo de desativação do sistema antigo é necessário avaliar rigo-
rosamente com as áreas envolvidas, a forma de gerenciamento e arquivamento 
dos dados relacionados ao mesmo.

Fluxograma de Migração de Dados

É recomendável que um fluxograma com as principais atividades de migração 
seja desenvolvido para visualizar de forma geral os impactos e planos de ação 
necessários para aplicação durante a execução deste procedimento.

14. Qualificação de Infraestrutura de Redes

14.1. Objetivo

Este capítulo tem como objetivo descrever os procedimentos e critérios de acei-
tação recomendáveis para qualificação da infraestrutura de Tecnologia da Infor-
mação.  

A qualificação da infraestrutura de redes é pré-requisito para a validação dos 
sistemas computadorizados, inclusive planilhas eletrônicas com relevância BPx. 

Geralmente a área de TI é responsável por assegurar que todos os componentes 
e aplicações que compõem a infraestrutura de redes operam de forma correta e 
segura conforme políticas e diretrizes da empresa.
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Para a correta aplicação dessas atividades e procedimentos, a área de TI é 
responsável por seguir e executar os critérios mencionados nas suas políticas e 
diretrizes internas.

14.2. Procedimento

A qualificação deve contemplar primeiramente a padronização e uma pré-qua-
lificação das plataformas da infraestrutura de TI antes de ocorrer a implemen-
tação de sistemas computadorizados. Isso significa que esta qualificação é 
independente de qualquer atividade diretamente relacionada à validação de 
um sistema específico, porém é fortemente recomendável a sua realização 
para assegurar a integridade dos sistemas computadorizados suportados pela 
mesma.

As plataformas de infra estrutura de TI devem ser implementadas a partir de 
requisitos técnicos do negócio, considerando o desenvolvimento de sistemas 
computadorizados e o impacto BPx, visando sempre uma padronização das apli-
cações em uso. Os bancos de dados, sistemas operacionais, servidores, cone-
xões, redes e outros sistemas de infra-estrutura são ferramentas que devem ser 
consideradas como parte integrada das plataformas de TI, através de processos 
que compartilham informações críticas do negócio. 

A qualificação normalmente tem como base as especificações da plataforma 
desenvolvidas a partir de requisitos derivados das necessidades de utilização 
ou de serviços suportados pela mesma. Durante o processo de qualificação da 
infra estrutura de TI, basicamente a elaboração dos seguintes documentos é 
recomendável:

• Plano de Qualificação da infra estrutura de TI;

• Avaliação de Fornecedores de Sistemas TI;

• Especificação da Plataforma de TI;

• Protocolo de Qualificação de Instalação e Configuração;

• Protocolo de Qualificação de Instalação e Operação;

• Relatórios de Qualificação.

Plano de Qualificação da Infraestrutura de TI

O plano de qualificação deve ser elaborado para garantir que todos os requisitos 
sejam cumpridos considerando os processos críticos com relevância no negócio 
e BPx. Seguem abaixo as principais considerações recomendáveis durante o 
planejamento da qualificação da infra estrutura:

• Responsabilidades durante a qualificação de TI;
• Escopo da qualificação;
• Parâmetros técnicos de TI;
• Ciclo de vida dos equipamentos e aplicações;
• Relação de procedimentos operacionais que devem ser elaborados, revi-
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sados e/ou implementados, para assegurar o gerenciamento de mudan-
ças na infra estrutura TI;

• Cronograma do Projeto;
• Orçamento do Projeto quando aplicável.

Avaliação de Fornecedores de Sistemas e Equipamentos TI

Sempre que possível é recomendável realizar uma avaliação dos fornecedores 
de TI, visando a padronização dos equipamentos e aplicações utilizadas confor-
me os requisitos do negócio. A avaliação deve ser documentada considerando 
basicamente as informações descritas abaixo:

• Especificações técnicas da plataforma;
• Número de instalações (referências internas/externas; referências na 

indústria farmacêutica, etc);
• Participação de mercado (especialmente na indústria farmacêutica);
• Garantia do produto;
• Suporte ao produto;
• Histórico do produto, maturidade e desenvolvimento futuro. 

O fornecedor deve disponibilizar toda a documentação relevante relacionada ao 
produto, incluindo manuais técnicos, detalhamento de configuração, número de 
série, licenças e procedimentos para instalação. A disponibilidade desta docu-
mentação deve ser verificada no recebimento do produto/aplicação.

Para os componentes não padronizados em uma plataforma legada que pos-
suem configurações personalizadas, gerenciadas por um terceiro ou que ficam 
hospedadas externamente, esta avaliação pode ser realizada e documentada 
seguindo como base os itens abaixo:

• Participação no mercado (especialmente na indústria farmacêutica);
• Certificação / parceria com a fabricante do produto selecionado;
• Disponibilidade e implementação de um sistema de gestão da qualidade 

(por exemplo, ISO 9000, 9001, etc);
• Documentação da aplicação.

Nota: Quando se tratar de um fornecedor já existente e aprovado (qualificado) 
é recomendável, inserir uma referência da documentação de avaliação do mes-
mo no Plano de Qualificação. 

Especificação da Plataforma de TI

Em geral as especificações técnicas devem ser baseadas na documentação do 
fornecedor. Os requerimentos técnicos para as plataformas da infra estrutura de 
TI devem ser documentados como políticas, diretrizes e procedimentos opera-
cionais, considerando os critérios de segurança e regulatórios a serem executa-
dos na plataforma (por exemplo: 21 CFR Part 11 que menciona compatibilidade, 
capacidade e número de usuários subsequentes). Os requisitos técnicos podem 
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ser especificados como parte da especificação da plataforma ou em um formu-
lário conforme cada tipo de infraestrutura de TI.

Os requisitos devem incluir indicadores de desempenho, valores de limite, pa-
drões a serem seguidos, restrições ambientais e atributos de qualidade a serem 
cumpridas pela área de TI. Com base nestes requisitos, o detalhamento sobre 
a organização técnica da plataforma (incluindo configuração e parametrização) 
deve ser especificado. Caso necessário, manuais do administrador devem ser 
elaborados visando dar suporte na operação e manutenção da plataforma de 
infra estrutura de TI.

Protocolo de Qualificação de Instalação & Configuração

Os protocolos/relatórios da qualificação de instalação e configuração devem ser 
elaborados de forma a assegurar que as plataformas foram devidamente imple-
mentadas e configuradas. A instalação deve ser baseada nos requerimentos da 
empresa  e nas recomendações de instalação do fornecedor. 

Esta fase da qualificação também pode considerar e/ou contemplar os manuais 
de instalação e configurações específicas. O procedimento contido nesta docu-
mentação deve ser devidamente revisado e aprovado pelas áreas envolvidas.

Quaisquer alterações ou configurações críticas na plataforma da infra estrutura 
de TI,  inclusive banco de dados, devem ser analisadas e documentadas confor-
me procedimentos internos da empresa.

Protocolo de Qualificação de Instalação (QI) e Operação (QO) de TI

O protocolo de QI/QO da infra estrutura tem como objetivo assegurar a verifica-
ção, comprovação e documentação da instalação e configuração das aplicações 
e equipamentos que integram a rede da empresa. Esta verificação contempla 
a instalação de hardware e software de acordo com os requisitos do negócio 
e recomendações dos fabricantes/fornecedores. Além disso, a Qualificação de 
Instalação e Operação deve verificar a disponibilidade de resultados relevantes 
relacionados com a plataforma, incluindo:

• Especificações da plataforma;

• Sistema de operação / administrador manuais;

• Documentação do fornecedor.

Durante a QO é recomendável verificar se a plataforma da infra estrutura de TI 
está operando conforme os requisitos da empresa e suas respectivas especifi-
cações. Se os componentes da plataforma de TI são produtos comercializados 
conforme padrões de mercado, o foco da QO pode ser direcionado para a rea-
lização de testes de capacidade e conectividade. Basicamente, conforme o tipo 
de plataforma, as seguintes verificações são recomendáveis:

• Conectividade com o banco de dados;

• Tempos de respostas e endereçamentos;

• Configurações de segurança, firewall, etc;
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• Funcionalidades e configurações do Sistema Operacional;

• Funcionalidades de softwares padrão;

• Sincronização de tempos e interfaces;

• Procedimento de Backup e Restauração dos Dados.

O nível apropriado de testes de qualificação deve ser determinado com base na 
Especificação Plataforma de TI para identificar os parâmetros que potencialmente 
podem afetar os aspectos críticos de operação e do negocio. Durante avaliação 
da especificação da plataforma é recomendável a verificação dos seguintes itens:

• Identificação dos componentes críticos de hardware, software e parâ-
metros que necessitam de uma atenção especial;

• Identificação de configurações e parametrizações derivadas de reco-
mendações do fornecedor;

• Identificação de componentes;

• Identificação de aspectos críticos que devem ser considerados e cober-
tos pela qualificação;

• Nível de testes a serem realizados;

• Critérios de aceitação, revisões e aprovações de testes;

• Identificação de requisitos adicionais e treinamentos.

Os resultados desta avaliação devem ser documentados ou referenciados no 
Relatório QI/QO definindo os pré-requisitos de testes, dados de entrada, re-
sultados esperados, critérios de aceitação, ferramentas de testes e instruções 
utilizadas. 

Relatórios de Qualificação TI

Este documento deve fornecer uma visão geral de todas as atividades, resulta-
dos, desvios e eventuais mudanças ocorridas durante o projeto de qualificação 
da infra estrutura de TI. 

Todos os resultados obtidos durante a qualificação da infra estrutura de TI de-
vem ser referenciados ou documentados de forma resumida neste documento. 
É recomendável a inclusão de uma lista com a relação de todas as atividades, 
responsáveis, resultados e ações corretivas implementadas, caso aplicável.

Após aprovação final do Relatório de Qualificação, quaisquer modificações ou 
necessidades de implementações devem ser devidamente avaliadas e controla-
das de forma a assegurar a qualificação das plataformas e sistemas envolvidos. 

Procedimentos de Manutenção, Revisão Periódica e Aposentadoria da 
Infra estrutura de TI

É necessário estabelecer procedimentos internos para as manutenções, con-
figurações e desativações a serem realizadas em uma infra estrutura de TI já 
qualificada. 
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Cada alteração a ser realizada na infra estrutura de TI deve ser devidamente 
planejada, avaliada e documentada conforme a sua criticidade de implementa-
ção. 

A infra estrutura de TI e as aplicações suportadas pela mesma, devem sofrer 
periodicamente uma avaliação para assegurar o seu status validado. Esta ava-
liação pode ser baseada em registros documentados de histórico de desempe-
nho (hardware e software), ou através de Controles de Mudanças e Registro de 
Desvios emitidos para os mesmos. 

É fundamental que os proprietários de sistemas e plataformas gerenciem suas 
atividades, históricos e processos, para que suas documentações estejam sem-
pre atualizadas e disponíveis durante uma avaliação periódica ou auditorias re-
gulatórias.

15. Qualificação da Instalação (QI)

15.1. Objetivo

Este documento tem como objetivo descrever os procedimentos necessários 
para a execução da qualificação de instalação de sistemas computadorizados.

Não estarão sendo abordados neste capítulo a qualificação de infra-estrutura e 
de planilhas Excel®, abordados em capítulos específicos.

15.2. Escopo

A Qualificação de Instalação (QI) de Sistemas Computadorizados é o processo 
documentado que verifica que todos os seus componentes críticos foram insta-
lados corretamente de acordo com as especificações de projeto. 

Na QI deve-se verificar que a instalação para todo o hardware, componentes 
de rede, sistema operacional, software, computadores (clientes e servidores) 
e equipamentos associados de um determinado sistema computadorizado foi 
executada em conformidade com as especificações do fabricante e fornecedor 
do software, bem como de acordo com as especificações de projeto e normas 
internas da Empresa.

Toda a documentação gerada durante a QI deverá ser parte integrante do paco-
te de documentos de validação.

15.3. Procedimento

Para a realização da QI, seguem-se normalmente os seguintes passos:

Elaboração e Execução do Protocolo de QI

O Protocolo de QI descreve como verificar a instalação do hardware, software, 
equipamentos e periféricos associados (por exemplo, impressoras, leitoras de 
códigos de barras), de acordo com as especificações do projeto.
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Itens geralmente verificados no Protocolo de QI:

• Documentação de Compra e Aceitação (se aplicável);

• Documentação Técnica (Manuais de Usuário, Administração, Instalação, 
etc.);

• Lista dos Componentes do Sistema;

• Instalação Técnica;

• Procedimentos Operacionais Padrão;

• Livro de Registro (Log Book);

• Sala de Computadores (se aplicável);

• Plano de Manutenção / Plano Emergencial.

Os testes deverão ser executados e documentados após a aprovação do Proto-
colo de QI. Nos testes e verificações deverão constar clara e precisamente seus 
Critérios de Aceitação. Os desvios em relação aos critérios de aceitação obser-
vados durante a realização dos testes deverão ser documentados em uma Lista 
de Desvios. Para cada desvio deverá haver um plano de ação correspondente 
para sua solução, com responsáveis, prazos, etc. O desvio deverá ser soluciona-
do para permitir a conclusão do processo de QI.

Elaboração Relatório de QI

O Relatório de QI deve ser concluído somente após a resolução dos desvios 
encontrados, contendo:

• Resumo conclusivo da execução das verificações e testes descritos no 
Protocolo;

• Declaração de Conclusão indicando claramente que o sistema atende 
todos os critérios requeridos pelo Protocolo de QI;

• Referências aos desvios encontrados e suas resoluções.

Somente após a aprovação do Relatório de QI pode-se prosseguir com a etapa 
seguinte de Qualificação da Operação. Em casos de desvios não críticos, é pos-
sível prosseguir com as próximas etapas de Qualificação (QO, QP). Estes desvios 
deverão ser corrigidos em prazos pré-determinados, para permitir o encerra-
mento da Qualificação da Instalação. 

16. Qualificação de Operação (QO)

16.1. Objetivo

Este documento possui como objetivo descrever as atividades necessárias para 
a execução do processo de qualificação de operação (QO).
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16.2. Escopo

A Qualificação de Operação de Sistemas Computadorizados é o processo docu-
mentado que verifica que todos os seus componentes críticos operam correta-
mente de acordo com as especificações funcionais. 

A Qualificação de Operação é um procedimento executado após a realização dos 
testes de Qualificação de Instalação de forma a garantir que os sistemas com-
putadorizados atendam às necessidades definidas em projeto.

Os testes de operação referenciam, verificam e documentam condições de ope-
ração do sistema, comprovando o atendimento à especificação funcional, a exis-
tência de procedimentos aprovados para funcionalidades com impacto em BPx, 
a segurança e manutenção do sistema, compatibilidade de seus componentes. 
Adicionalmente, possibilita a verificação da capacidade tecnológica para as fun-
cionalidades, a verificação de conformidade com as BPx e outras normas apli-
cáveis. Resumindo, demonstra que o sistema encontra-se em funcionamento 
correto.

Estes testes devem ser realizados em ambiente de teste, que é uma cópia do 
ambiente de operação, devendo estar claramente documentados.

Toda a documentação gerada durante o QO deverá ser parte integrante do pa-
cote de documentos de validação.

16.3. Procedimento

Para a realização da QO, seguem-se normalmente os seguintes passos:

Elaboração e Execução do Protocolo de Qualificação de Operação

No Protocolo de Qualificação de Operação ficam definidas todas as informações 
necessárias para que os testes sejam conduzidos de forma correta e seus regis-
tros e a respectiva avaliação sejam completos e adequados. 

Este documento pode ser composto por folhas de testes desenvolvidos contem-
plando os itens de operação descritos na especificação funcional e seguindo as BPx.

O documento “Protocolo de Qualificação de Operação” deve ser composto dos 
seguintes itens, não se limitando à:

1. APROVAÇÃO

2. OBJETIVO

3. RESPONSABILIDADE

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

5. METODOLOGIA DE TESTES DE QUALIFICAÇÃO 

6. DESVIOS DE VALIDAÇÃO

7. RE-TESTE

8. LISTA DE FOLHA DE TESTES

9. HISTÓRICO
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Os principais itens a serem verificados na Qualificação de Operação são, mas 
não se limitam à:

• Teste de verificação das funcionalidades do sistema;

• Teste de controle de acesso;

• Testes de segurança dos dados gerados pelo sistema;

• Teste de Backup/Restore;

• Teste de Purga/Retenção de dados.

Os testes deverão ser executados em ambiente de teste e documentados após a 
aprovação do Protocolo de QO. Nos testes e verificações deverão constar clara e 
precisamente seus Critérios de Aceitação. Os desvios em relação aos critérios de 
aceitação observados durante a realização dos testes deverão ser documenta-
dos em uma Lista de Desvios. Para cada desvio deverá haver um plano de ação 
correspondente para sua solução, contendo responsáveis, prazos, etc. O desvio 
deverá ser solucionado para permitir a conclusão do processo de QO.

Elaboração Relatório de QO

O Relatório de QO deve ser concluído somente após a resolução dos desvios 
encontrados, contendo:

• Resumo conclusivo da execução das verificações e testes descritos no 
Protocolo;

• Declaração de Conclusão indicando claramente que o sistema atende a 
todos os critérios requeridos pelo Protocolo de QO;

• Referências aos desvios encontrados e suas resoluções.

Somente após a aprovação do Relatório de QO pode-se prosseguir com a etapa 
seguinte de Qualificação da Desempenho. Os desvios gerados deverão estar 
encerrados antes de aplicar a nova etapa de qualificação.

17. Qualificação de Desempenho (QD)

17.1. Objetivo

O objetivo deste documento é descrever as atividades necessárias para a exe-
cução da Qualificação de Desempenho (QD).

17.2. Escopo

A Qualificação de Desempenho de Sistemas Computadorizados é o processo do-
cumentado que verifica o desempenho do sistema após comprovada sua correta 
operação. 

A Qualificação de Desempenho é um procedimento para confirmar o atendimen-
to da funcionalidade do sistema computadorizado quando utilizado com sua ca-
pacidade máxima em termos funcionais, devendo estar baseado nos requisitos 
solicitados pelo usuário (RU).
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Estes testes podem ser realizados em ambiente normal de produção ou em am-
biente de qualidade preparado para simular a realidade produtiva, devendo, em 
qualquer dos casos, ser claramente documentados.

Toda a documentação gerada durante a QD deverá ser parte integrante do pa-
cote de documentos de validação.

17.3. Procedimento

Para a realização da QD, seguem-se normalmente os seguintes passos:

Elaboração e Execução do Protocolo de Qualificação de Desempenho

No Protocolo de Qualificação de Desempenho ficam definidas todas as informa-
ções necessárias para que os testes sejam conduzidos de forma correta e, seus 
registros e a respectiva avaliação sejam completos e adequados. 

Este documento pode ser composto por folhas de testes contemplando os prin-
cipais itens de operação descritos na especificação funcional, previamente veri-
ficados na qualificação de operação e devem seguir as BPx.

O documento “Protocolo de Qualificação de Desempenho” deve ser composto 
dos seguintes itens, não se limitando à:

1. APROVAÇÃO
2. OBJETIVO
3. RESPONSABILIDADE
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
5. METODOLOGIA DE TESTES DE QUALIFICAÇÃO 
6. DESVIOS DE VALIDAÇÃO
7. RE-TESTE
8. LISTA DE FOLHA DE TESTES
9. HISTÓRICO

Na Qualificação de Desempenho o desempenho do sistema é verificado, seguin-
do os requisitos funcionais.

O teste de verificação visa confirmar que todas as possíveis ações tomadas pelo 
usuário estejam em perfeito funcionamento, bem como as proteções contra 
ações indesejadas. Estes testes devem ser realizados juntamente com a opera-
ção real do sistema computadorizado.

Os testes deverão ser executados e documentados após a aprovação do Proto-
colo de QD. Nos testes e verificações deverão constar clara e precisamente os  
Critérios de Aceitação. Os desvios em relação aos critérios de aceitação obser-
vados durante a realização dos testes deverão ser documentados em uma Lista 
de Desvios. Para cada desvio deverá haver um plano de ação correspondente 
para sua solução, contendo responsáveis, prazos, etc. O desvio deverá ser re-
gistrado e solucionado para permitir a conclusão do processo de QD.

Dica: Caso os testes sejam executados em ambiente de simulação ao ambiente 
produtivo (ambiente de qualidade, por exemplo), é recomendável acompanhar 
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formalmente o sistema em ambiente produtivo nas funções consideradas im-
pactantes.

O objetivo deste acompanhamento é garantir que o processo em produção está 
controlado, principalmente no que tange as conexões em hardwares físicos, 
como por exemplo, balanças, PLC´s, etc.

Relatório de QD

O Relatório de QD deve ser concluído somente após a resolução dos desvios 
encontrados, contendo:

• Resumo conclusivo da execução da verificação de desempenho do sis-
tema;

• Declaração de Conclusão indicando claramente que o sistema atende a 
todos os critérios requeridos pelo Protocolo de QD;

• Referências aos desvios encontrados e suas resoluções.

Após aprovação do Relatório de Qualificação de Desempenho e todos os desvios 
encerrados, o sistema é considerado VALIDADO.

18. Manutenção do estado validado

Após a validação de um Sistema Computadorizado, considera-se que o sistema 
está na etapa de operação no seu ciclo de vida. Esta etapa é crítica e longa, 
podendo perder  seu status validado se não for corretamente conduzida.  

As empresas devem ser capazes de demonstrar, a qualquer momento, controle 
na manutenção e suporte e que mantêm registros fidedignos.  Um plano de-
talhado para a implementação dos controles operacionais deve ser elaborado.

Alguns pontos devem ser considerados:

• Procedimentos efetivos, práticos e de fácil entendimento;

• Definição das responsabilidades para garantir o efetivo controle da ma-
nutenção do sistema;

• Tornar os processos efetivos.

O projeto de implementação de um sistema computadorizado deve garantir um 
processo de “passagem” eficiente.

“Passagem” (ou handover) é o processo de transferência de responsabilidade de 
um sistema computadorizado de um projeto até a operação.

Empresas reguladas devem ser capazes de demonstrar a aceitação formal dos 
sistemas após testes e transferência controlada.

Especial atenção deve ser dada às questões incompletas que poderiam apre-
sentar impacto sobre as BPx, de modo que a ausência de  conclusão poderia 
comprometer a conformidade do sistema.

Um Contrato de Nível de Atendimento ou SLA (Service Level Agreement) supor-
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ta as atividades e responsabilidades no caso de fornecedor externo. Este con-
trato deve incluir todas as atividades que serão executadas depois da entrega 
do sistema.

As empresas podem desenvolver um procedimento operacional padrão para re-
gular as atividades com os fornecedores e garantir o adequado controle deste 
SLA. Desenvolver um contrato padrão pode simplificar o processo e assegurar 
que todos os itens para  controle dos sistemas estarão contemplados . 

O monitoramento de desempenho é a parte de manutenção preventiva geral 
que obtém dados utilizados para diagnóstico de problemas no sistema. Ele pro-
vê tendências que podem indicar problemas de desempenho, que pode ser utili-
zado como parte de ações corretivas e preventivas e que pode reduzir o tempo 
de parada do sistema.

Planos de Monitoramento de Desempenho são normalmente específicos do sis-
tema, entretanto pode ser interessante colocá-lo em um procedimento opera-
cional padrão (POP), descrevendo a forma de criação destes planos. Deve ser 
possível desenvolver parâmetros de monitoramento genéricos.

O nível de detalhes do plano deve refletir o risco, a complexibilidade e a inova-
ção do sistema. Para sistemas simples ou com baixo risco o plano de monito-
ramento de desempenho pode não ser necessário; alguns aspectos aplicáveis 
podem ser cobertos por outros documentos.

É responsabilidade do dono do sistema garantir que o desempenho do sistema 
seja monitorado e as ações apropriadas tomadas.

Também é responsabilidade do dono do sistema informar o dono do processo e 
a Equipe de Qualidade sobre eventuais problemas no desempenho, que possam 
causar impacto na segurança do  paciente, na qualidade do produto e na integri-
dade dos dados. Nestes  caso deve ser iniciador um processo de gerenciamento 
de incidentes.

Exemplos de Parâmetros a serem Monitorados:

Para servidores, estações de trabalho, PC´s , sistemas de controles:

• Utilização da CPU, cachê;

• Tempo de resposta de interatividade;

• Numero de transações por unidade de tempo;

• Média de tempo de espera para tarefas;

• Utilização da capacidade do disco;

• Carga de entrada/saída;

• Mensagens de erro;

• Condição do hardware;

• Existência de tarefas críticas;

• Existência de processos críticos;
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• Avaliação de filas de impressão e

• Alarmes

Redes:

• Disponibilidade dos componentes (servidores, roteadores);

• Carga da rede (número de colisões);

• Transmissões

Aplicações:

• Monitoramento de mensagens de erro da aplicação;

• Tempo de resposta;

• Numero de usuários concorrentes e 

• Verificação geral da disponibilidade do sistema para os usuários.

O processo de gerenciamento de incidentes  é uma ferramenta muito impor-
tante na manutenção do estado validado e deve ser projetado para retornar o 
sistema ou serviço para os usuários o mais rapidamente possível.

Os processos de gerenciamento de incidentes devem garantir que os even-
tos operacionais, que não fazem parte da operação padrão, sejam identificados, 
avaliados, resolvidos e concluídos de maneira oportuna.

É responsabilidade do proprietário do sistema garantir que os incidentes se-
jam avaliados, manuseados e encerrados conforme o caso.

É responsabilidade da unidade de qualidade assegurar que os procedimentos de 
incidentes sejam acompanhados e que, as ações apropriadas foram tomadas e 
documentadas.

O processo CAPA (Corrective Action,Preventive Action – Ações corretivas e ações 
preventivas) está associado com o Processo de gerenciamento de incidentes e 
o processo de reparação.

O processo CAPA deve envolver:

• Tratamento das correções para a identificação dos problemas;

• Análise da causa raiz com ações corretivas para suportar o melhor en-
tendimento do contexto  e a prevenção para um potencial  problema 
similar;

• Ação preventiva para evitar a recorrência do problema.

O procedimento deve ser estabelecido para registrar e analisar incidentes e 
ativar ações corretivas a serem tomadas. Estas atividades devem ser documen-
tadas.

O controle de mudanças é importante para o ciclo de vida do sistema. O geren-
ciamento de mudanças não deve comprometer os processos operacionais, os 
processos regulatórios, os dados, devendo causar interrupções mínimas.

A administração da configuração compreende atividades necessárias para definir 
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e localizar precisamente os sistemas computadorizados durante o ciclo de vida, 
ou seja, desde os passos iniciais de desenvolvimento até a sua aposentadoria.

A administração da configuração e o gerenciamento das mudanças estão proxi-
mamente relacionados. Quando mudanças são propostas, ambas as atividades 
necessitam ser consideradas em paralelo, particularmente quando avaliados os 
impactos da mudança.

Os processos de mudanças e administração de configurações devem ser apli-
cados para o escopo completo do sistema, incluindo componentes de hardware 
e software, a documentação e dados associados, particularmente nos sistemas 
com impacto em BPx.

Todas as mudanças devem ser revisadas e os impactos e análise de riscos auto-
rizadas, documentadas, testadas e aprovadas antes da implementação. 

As configurações de hardware e software do sistema devem ser documentadas 
ao longo da vida do sistema. O nível de formalidade é importante, tanto para 
um sistema em operação, quanto para um sistema em inicio de desenvolvimen-
to, porém os princípios são iguais. O nível de detalhes deve ser suficiente para 
permitir que o sistema seja efetivamente e eficientemente reconstruído no caso 
de sua perda completa.

A documentação é relevante e deve ser atualizada como parte da mudança.

Os testes de mudanças devem ser comensurados para os riscos, para segurança 
do paciente, para a  qualidade do produto e integridade dos dados provocados 
por tais mudanças. Os testes devem provar que:

• A nova função ou mudança no sistema ocorreu conforme especificado

• A mudança não introduziu conseqüências imprevistas em outras partes e 
funções do sistema ou em funções de sistemas interconectados.

A análise de risco original usada na fase de teste funcional do sistema pode 
fornecer uma boa base para o escopo do teste funcional da mudança. Mudanças 
implementadas podem provocar a necessidade de revisão das avaliações de 
risco.

As atividades de reparo devem ser controladas. Reparo é o processo de geren-
ciamento de dado conserto ou troca de uma peça com defeito. É uma forma de 
controle de alterações onde as especificações relevantes não são alteradas.   

Devem existir procedimentos para a execução dos reparos e todos devem ser 
documentados corretamente.

Qualquer falha, erro e ação de remediação deverão ser documentados.

Deve existir uma ligação entre o procedimento de reparo e o controle de altera-
ções e, quando ocorrerem alterações de especificações relevantes,  seja iniciado 
um processo de controle de alterações.

A revisão periódica de um sistema deve ser aplicada durante todo o ciclo de 
vida de um sistema computadorizado com o objetivo de verificar se o mesmo se 
mantém em conformidade com os requerimentos regulatórios, com o propósito 
do sistema e com as políticas e procedimentos da empresa.



352

SINDUSFARMA

Os principais requerimentos para atender à revisão periódica são:

• Definir a periodicidade da revisão periódica, baseando-se em na análise 
de risco através do impacto e complexidade do sistema.

• Qualquer desvio encontrado durante esta revisão deve ser corretamente 
documentado,  em um plano de ações corretivas.

• O plano de ações corretivas deve ser aprovado, seguido e documentado.

O processo de backup deverá ser documentado e testado. A documentação 
deverá abranger:

• Tipo de Backup;

• Intervalo;

• Número de Gravações;

• Ações em caso de falhas;

• Identificação da mídia de backup;

• Duração de utilização da mídia escolhida (vida útil);

• Tipo de mídia;

• Local de armazenamento;

• Ferramentas de backup e procedimentos de controle correspondentes;

• Inspeção/ Verificação do backup executado .

A razão da existência do backup é proteger a empresa contra a perda fí-
sica ou lógica dos dados do sistema.  Deve existir um procedimento para 
a execução de backup e restauração. O processo de backup e restaura-
ção deverá ser documentado, inclusive nos casos de falha do processo 
de backup.

Processo de Restauração

Deverão ser realizados procedimentos para a restauração, considerando:

• Impactos e possíveis riscos;

• Resincronização em caso de sistemas interdependentes;

• Aprovadores para a execução da restauração;

• Integridade em Longo Prazo: a integridade do backup deverá ser garan-
tida, sendo recomendável que se realize as seguintes atividades:

• Inspeção da integridade dos backups armazenados;

• Inspeção periódica do processo de backup e restauração;

• Descrição das medidas a serem tomadas, caso os dados armazena-
dos não possam ser lidos devido à mudança de software e/ou har-
dware.
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O plano de contingência do sistema deve estabelecer diretrizes prevendo de-
sastres ou incidentes durante a sua restauração. O objetivo é prever e evitar 
qualquer impacto para o produto ou para o paciente.

O plano de contingência inclui a política a ser adotada no procedimento de recu-
peração de desastres relacionado às atividades de TI.

O Plano de Contingência do Sistema abrange vários níveis da empresa, incluindo 
as áreas administrativas, de serviços ou industrial. 

Um plano de contingência de sistemas deve incluir responsabilidades para o 
dono do sistema, definindo diretrizes para o restabelecimento das operações 
gerenciadas.

Todos estes controles devem ser adotados, considerando a complexidades dos 
sistemas, o impacto na organização e o atendimento às normas regulatórias.

Dica: A ausência de controle do ciclo de vida dos sistemas  pode comprometer 
a validação do sistema, a integridade dos dados, gerar custos e comprometer a 
saúde do paciente.  

19. Registros e Assinaturas Eletrônicas

19.1. Objetivo

O objetivo deste capítulo é tratar os registros e assinaturas eletrônicas, dando 
uma visão geral sobre o assunto.

19.2. Escopo

Registro eletrônico é qualquer combinação de texto, gráfico, dado, áudio, ilus-
tração, ou outra informação representada em forma digital que possa ser criado, 
modificado, mantido arquivado, recuperado ou distribuído por um sistema com-
putacional, desde que esse registro substitua registros em papel .

A regra é aplicável aos seguintes registros e/ou assinaturas em formato eletrô-
nico: 

• Os registros (e qualquer assinatura associada) exigidos pela legislação 
e que são mantidas em formato eletrônico, em substituição ao formato 
papel;

Nota1: Se necessário manter o registro eletrônico, como complemento 
ao registro em papel, a legislação pertinente a registro/ assinaturas ele-
trônica podem ser aplicáveis.

• As assinaturas eletrônicas são equivalentes às assinaturas manuscritas, 
rúbricas, e outras assinaturas em geral, exigidas pela  legislação apli-
cável. Exemplo: elaboração, revisão e aprovação de documentos  em 
sistemas de fluxo eletrônico. 

A regra não é aplicável aos seguintes casos, não se limitando a: 

• Registros em papel transmitidos por meios eletrônicos (ex: e-mail, fax).
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• Registros em papel que são assinados manualmente e considerados 
como oficiais. Por exemplo, documento elaborado e gerado em softwa-
res, mas que são impressos e assinados manualmente. 

• Registros mantidos eletronicamente, mas não requeridos pela legisla-
ção.

Tópicos importantes a serem abordados quando forem usados registros e/ou 
assinaturas em formato eletrônico: 

• Validação do sistema;

• Inspeção de registros;

• Controle de acesso, inclusive a sistemas abertos;

• Regras para retenção, armazenamento e backup dos registros;

• Trilha de Auditoria;

• Segurança física dos equipamentos;

• Treinamento;

• Acesso à documentação controlada;

• Assinaturas eletrônicas:

- não-biométricas, 

- com o uso de tokens,

- biométricas.

Dica: Para todos os registros eletrônicos é necessário garantir a inviola-
bilidade dos dados.

Alguns exemplos de registros que podem ser controlados:

• Limpeza e manutenção de equipamentos;

• Calibração;

• Fórmulas dos medicamentos; 

• Testes, aprovações e rejeições de componentes;

• Operações de embalagem e identificação de produtos;

• Testes, aprovações e rejeições de matérias-primas e produtos acabados;

• Testes e liberação de produtos acabados;

• Testes de estabilidade;

• Produção de lotes e registros de controle;

• Documentação de cada passo significante do processo de manufatura, 
processamento, embalagem e distribuição do lote;

• Registros de laboratório;
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• Registros de reclamação de produto;

• Registros de não conformidade;

• Registros de distribuição do produto (rastreabilidade);

• Devolução de produtos;

• Desenvolvimento de produtos;

20. Planilhas em Excel®

20.1. Objetivo

Explicar a finalidade da criação e validação de planilhas em Excel®

20.2. Escopo

A empresa deverá criar um procedimento operacional que defina as regras para 
a criação e manutenção das planilhas no formato Excel®.

20.3. Sugestão de estrutura de procedimento operacional:

1. Objetivo 

Este procedimento tem como objetivo orientar  as etapas de criação de uma 
planilha Excel®.

2. Regras

Toda a planilha de Excel® criada para atender às necessidades operacionais 
da empresa deverá ser previamente avaliada antes de ser colocada em uso, 
a fim de saber se apresenta algum impacto em BPx  e, portanto, necessita 
ser cadastrada no inventário e validada.

Tópicos a serem considerados na criação da planilha, caso aplicável:

• As  planilhas devem ser armazenadas em locais seguros;

• Devem estar operando de acordo com os requisitos aprovados (ex: fór-
mulas, macros, validações, gráficos, etc.);

• Somente os campos onde devem ocorrer as entradas de informações 
deverão estar disponíveis para edição e os demais protegidos;

• No caso de planilha de armazenamento de dados, deverá haver rastrea-
bilidade das inclusões, alterações e exclusões dos dados;

• As planilhas modelo poderão ser impressas após seu preenchimento ou 
mantidas como  um arquivo eletrônico;

• Os dados armazenados e a trilha de auditoria destes dados poderão ser 
impressos conforme a necessidade da empresa ou arquivados como  um 
arquivo eletrônico.
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• Na impressão das planilhas: todas as páginas devem conter  nome da 
planilha, versão e data da impressão. A formatação da impressão deve 
ser controlada.

2.1. Definição do nome do arquivo

Toda planilha é um arquivo que deve ser nomeado de maneira a possibilitar 
sua rastreabilidade.

2.2. Proteção da Planilha

A proteção da planilha se dá através do travamento das células e da adoção 
de senhas que limitam o acesso. 

2.2.1. Travamento de células

Para criar planilhas de cálculo, é necessário garantir que cada planilha en-
contra-se desenhada de acordo com os requerimentos do usuário e devem 
cumprir com os seguintes critérios de aceitação, caso aplicável:

• Deverão ter suas células bloqueadas, com exceção daquelas onde serão 
inseridos os dados;

• Conter células para inserção de dados, sombreadas ou destacadas para 
agilizar sua localização, retornando a coloração branca quando os dados 
forem inseridos, se aplicável;

• Nos registros, deverá ser ativada a opção de compartilhamento de pasta 
de trabalho, para registrar o histórico das alterações realizadas;

- Nas células nas quais são atribuídos intervalos para entrada de dados, 
poderão dispor de uma coloração previamente estabelecida (por ex.: 
vermelho) quando os valores estiverem fora do parâmetro estabeleci-
do, de maneira direta e vinculada;

- As células presentes na planilha (ou em planilhas diferentes), que es-
tão vinculadas, deverão obedecer a regra já descrita.

2.2.2. Controle de Acesso

• É possível proteger a planilha através do controle de acesso de usuários, 
permitindo que apenas o usuário autorizado faça a inclusão, a exclusão 
ou a alteração de dados em células específicas.

- A troca da senha da planilha deverá ter um período definido de dias 
para alteração.

2.2.3. Proteção da Planilha Excel® 

Deve ser previsto um meio de forma a proteger a planilha. No método es-
colhido, a planilha deverá ser desbloqueada com a digitação da senha para 
a inclusão,  exclusão ou alteração dos dados e bloqueada novamente antes 
de salvar os dados.
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3. Referência

Empresa deve inserir referências utilizadas na elaboração do procedimen-
to operacional.

4. Histórico

A empresa deve inserir histórico de alteração do procedimento operacio-
nal.

20.4. Requisitos para Criação da Planilha Excel®

Ao criar uma nova planilha Excel®, a estrutura de documentação poderá ser 
utilizada conforme segue:       

20.4.1. Requisito de Usuário / Documentação Técnica

Os requisitos a serem atendidos com a planilha Excel® criada deverão ser 
documentados. O documento deverá conter:

• Definições: Explicação sucinta dos objetivos da planilha criada.

• Abrangência: Áreas da empresa envolvidas com a planilha.

• Responsabilidades: definição dos responsáveis pela utilização, revi-
são, aprovação e validação das planilhas.

• Fórmulas: Descrição das fórmulas utilizadas, bem como as operações 
estatísticas envolvidas e os vínculos com outras planilhas, caso existam.

• Padrões de arredondamento

• Tempo de Retenção: Tempo durante o qual a informação contida na 
planilha deverá ficar armazenada, quando aplicável.

20.4.2. Retirada de operação (aposentadoria de uma planilha)

Para retirar uma planilha da operação, é necessário registrar o motivo de sua 
retirada, considerando seu tempo de retenção existente nos requisitos ou em 
outro documento aplicável.

20.4.3. Gerenciamento de controle de mudanças para planilha

O processo de controle de mudanças das planilhas ocorrerá de acordo com 
as necessidades da empresa, podendo ser controladas conforme seus pro-
cedimentos.

Se as alterações tiverem impacto nas fórmulas, no layout ou em novos cam-
pos, deverá ser realizada uma nova validação. 

20.4.4. Inventário de planilhas

O Inventário de Planilhas deverá conter as informações pertinentes a elas, 
sendo obrigatória a determinação do impacto nas BPx.
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20.4.5. Validação das planilhas

O objetivo da validação das planilhas é garantir a integridade dos dados, a 
exatidão e a confiabilidade das informações.

20.4.6. Avaliação do Impacto nas BPx

Para a realização da avaliação de impacto nas BPx, vide capítulo 3 (Avaliação 
de Criticidade).

Dica: Dedicar especial atenção às planilhas que contenham algoritmos, es-
pecificações ou parâmetros críticos de verificação ou validação de processos 
utilizados para análise de dados e de fórmulas complexas e funções progra-
madas, empregando múltiplas operações ou cálculos.

20.4.7. Processo de Validação de Planilhas

O processo de validação das planilhas consiste em aplicar uma metodologia 
de teste que comprove seu adequado funcionamento, de forma documenta-
da, contendo:

• Uma breve descrição da planilha, como por exemplo, a cópia de uma far-
macopeia ou de um método de análise, a identificação exata dos cálculos 
a serem executados, entre outros;

• Informações a respeito da planilha;

• Testes intensivos das fórmulas, datas, conteúdos e faixas de consistên-
cia conforme os  requisitos e  documentação técnica.

- Em caso de não existência de requisitos ou documentação prévia da 
planilha Excel®, os mesmos deverão ser registrados nos documentos de 
validação, anteriores à execução dos testes (por ex: planilhas legadas).

Itens recomendáveis para a elaboração dos testes:

1. Verificar as fórmulas e comparações de valores numéricos, se ocorrer 
sua transferência. 

2. As regras válidas de arredondamento devem estar especificadas na des-
crição dos testes a serem realizados, caso sejam seguidas;

Dica 1: Antes que a validação da planilha seja iniciada é necessário veri-
ficar que o local de armazenamento (infra estrutura utilizada) tenha sido 
qualificado quanto à sua instalação.

Dica 2: Os modelos utilizados em planilhas podem ser unificados em um 
único template desde que os assuntos estejam co-relacionados (ex: uma 
planilha para uma mesma finalidade e produtos diferentes). 

3. Verificação de fórmulas e cálculos

Para verificar se as fórmulas e operações matemáticas contidas nas pla-
nilhas estão corretas, deverá haver a revisão da fórmula original contra 
a aplicação do Excel®.
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Para verificação dos cálculos deverá ser realizada uma operação ma-
temática manual, comparando com os resultados obtidos na planilha 
eletrônica. A empresa deverá considerar regras de arredondamento, le-
vando em consideração metodologias existentes, por  ex: Farmacopeias, 
ISO, etc).

Dica: O cálculo do teste, previamente executado, poderá ser refeito ma-
nualmente por outro usuário independente.

Se os resultados da planilha coincidirem com os do cálculo independente, 
o executante dos testes confirmará a correta execução do registro de cada 
fórmula testada. Os resultados devem ser anotados e documentados.

21. Glossário

• Assinatura eletrônica não-biométrica: Assinaturas que utilizam o meio 
digital para serem executadas, por exemplo, acesso através de login e se-
nha.

• Assinatura eletrônica não-biométrica com tokens: registro do nome 
do usuário através de cartões de identificação, chip’s eletrônicos ou outro 
dispositivo e a respectiva senha individual e secreta;

• Assinatura eletrônica biométrica: comprovação da identificação de um 
indivíduo através de  parâmetros físicos como digital, íris, timbre de voz, 
palma das mãos.

• Trilha de auditoria: Capacidade do sistema em detectar e registrar qual-
quer alteração nos dados, especificando seu conteúdo, incluindo data, hora, 
usuário, campo alterado, parâmetro original, parâmetro novo e identifica-
ção do ponto de acesso do qual foi realizada a modificação.

• Sistema fechado: ambiente no qual o acesso é controlado por pessoas 
responsáveis pelo conteúdo dos registros eletrônicos que estão no sistema.

• SOX: Lei Sarbanes-Oxley. A lei Sarbanes-Oxley, apelidada de Sarbox ou 
ainda de SOX, visa garantir a criação de mecanismos de auditoria e segu-
rança confiáveis nas empresas, incluindo ainda regras para a criação de co-
mitês encarregados de supervisionar suas atividades e operações, de modo 
a mitigar riscos aos negócios, evitar a ocorrência de fraudes ou assegurar 
que haja meios de identificá-las quando ocorrem, garantindo a transparên-
cia na gestão das empresas.

• GED: Gerenciamento Eletrônico de Documentos

• ERP: Enterprise Resource Planning  ou  Planejamento de Recursos Empre-
sariais

• LIMS: Laboratory Information Management System ou  Sistema de Geren-
ciamento de Informações de Laboratório

• WMS: Warehouse Management System ou Sistema de Gestão de Armazéns

• TMS: Transportation Management System ou Sistema de Gestão de Trans-
portes
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• SAT: Site Acceptance Tests ou Testes de Aceitação no local de instalação 
do sistema

• FAT: Factory Acceptance Tests ou Testes de Aceitação no local de desenvol-
vimento do sistema

• CSV: Computer System Validation ou Validação de Sistema Computadori-
zado.

• VSC: Validação de Sistema Computadorizado.

• DFD: Data Flow Diagram (Diagrama de Fluxo de Dados)

• MER: Matriz de Entidades e Relacionamentos

• BPx (GxP): Boas práticas de Manufatura/ Fabricação (x=F), Laboratório ou 
Pesquisa Clínica (Good Anything Practices)

• Firmeware: Conjunto de instruções operacionais programadas diretamen-
te no hardware de um equipamento eletrônico.

• TI: Tecnologia da Informação
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Parte I

1. Introdução

O primeiro registro que se tem do uso oficial do termo validação encontra-se 
nas Good Manufacturing Practices  – GMPs, as quais foram publicadas pela Food 
and Drug Administration - FDA em 1978, porém somente em 1980 recebeu a 
seguinte definição: “Validação é o estabelecimento da evidência documentada 
de que o desenvolvimento de um processo específico permite cumprir com o ob-
jetivo para o qual foi desenhado”. Em 1983, a FDA define validação de processos 
como “um programa documentado que proporciona um alto grau de segurança 
de que um processo específico produzirá uma forma farmacêutica que satisfaz 
as especificações e atributos de qualidade predeterminados”. 

Até então as atividades de validação eram focadas nos processos produtivos, 
para equipamentos e processos derivados das práticas de engenharia.

Somente em 1992, a Validação de Métodos analíticos e processos foi adotada 
nas GMPs da Organização Mundial da Saúde - OMS. No Brasil, a validação de 
métodos analíticos foi apresentada na publicação da Resolução RE n° 475/2002, 
revogada um ano depois pela RE n° 899, de 29 de maio de 2003 e mencionada 
e exigida nas resoluções RDC n° 17 de 16 de abril de 2010 e RDC n° 31 de 11 
de agosto de 2010.

Desde então o termo validação tem sido continuamente discutido e expandido, 
tornando-se requisito fundamental para a indústria farmacêutica, a qual tem de 
apresentar um padrão de qualidade exigido muito alto, uma vez que o produto 
farmacêutico terá impacto na vida de muitas pessoas. 

Vários autores definem validação de métodos e pode-se dizer que os conceitos 
continuam evoluindo e estão constantemente sob considerações pelas agências 
reguladoras. Algumas definições podem ser descritas:

 Conforme a, RE n° 899/03, “a validação deve garantir, através de estudos 
experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações analíticas, 
assegurando a confiabilidade dos resultados”. 

Segundo a Norma nº 17025 – INMETRO, a validação é definida como “Confir-
mação por testes e apresentação de evidências objetivas de que determinados 
requisitos são preenchidos para um dado uso intencional”. 

A Farmacopeia Americana (USP) define “A validação de métodos assegura a 
credibilidade desses durante o uso rotineiro, sendo algumas vezes mencionados 
como o processo que fornece uma evidência documentada de que o método 
realiza aquilo para o qual é indicado a fazer”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o termo validação como sendo a 
“Avaliação sistemática de um procedimento analítico para demonstrar que está 
sob as condições nas quais deve ser aplicado”.

De um modo geral, a validação de métodos analíticos busca demonstrar que o 
método analítico gere informações interpretáveis sobre a amostra e que os re-
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sultados obtidos das análises não sejam apenas números e sim resultados que 
expressem qualidade, confiabilidade, rastreabilidade e comparabilidade. Dessa 
forma, garante às agências reguladoras evidências objetivas de que os métodos 
produzem resultados desejados e que são adequados para o uso pretendido.

Diversos organismos, nacionais (ANVISA, INMETRO) e internacionais (FDA, 
EMA, ICH) têm estabelecidos documentos oficiais que são diretrizes a serem 
adotadas no processo de validação de métodos. 

Por existirem razões legais, técnicas e comerciais que justificam a implantação 
da validação de métodos analíticos, o presente manual tem a finalidade de abor-
dar aspectos teóricos e informações técnicas dos parâmetros que contemplam a 
validação de métodos analíticos, fazendo-se cumprir as Boas Práticas de Fabri-
cação e Laboratório na Indústria Farmacêutica.

2. Objetivos

Estabelecer uma comparação entre os guias e documentos oficiais referentes à 
validação de métodos.

Descrever as etapas e parâmetros associados à validação de um método analí-
tico qualitativo, semiquantitativo e quantitativo.

3. Escopo

O escopo deste manual é fornecer aos leitores diretrizes sobre por quê, quan-
do e como realizar validação de métodos analíticos, auxiliando na tarefa de 
demonstrar que um método analítico, nas condições em que é praticado, tem 
as características necessárias para a obtenção de resultados com a qualidade 
exigida.

É importante ressaltar que este manual não pretende abordar todas as técnicas 
às quais a validação de métodos analíticos é aplicável, cabendo à indústria far-
macêutica ou ao laboratório, definir seu plano de validação.

4. Glossário

• Ajuste/Adequação do sistema: operação destinada a fazer com que um 
instrumento de medição tenha desempenho compatível com o seu uso.

• Amostra ou item de ensaio: material ou produto apresentado ao labora-
tório para análise.

• Análise ou Ensaio: Determinação de uma ou mais características de uma 
amostra ou item de ensaio, de acordo com o procedimento de teste.

• Analito: substância química a ser analisada.

• Calibração: conjunto de operações que estabelece, sob condições especifi-
cadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento ou sistema 
de medição ou valores representados por uma medida materializada ou um 
material de referência, e os valores correspondentes das grandezas estabe-
lecidos por padrões.
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• Especificidade: é a capacidade que o método possui de avaliar inequi-
vocadamente um analito em presença de outros componentes, tais como 
impurezas, produtos de degradação e componentes da matriz ou placebo.

• Exatidão: expressa o grau de concordância entre o valor que é conven-
cionalmente aceito como verdadeiro ou de referência e o valor encontrado. 

• Forma Farmacêutica: estado final de apresentação que as substâncias 
ativas farmacêuticas possuem, após uma ou mais operações farmacêuticas 
executadas com a adição de excipientes apropriados ou sem a adição de exci-
pientes, a fim de facilitar a sua utilização e obter o efeito terapêutico deseja-
do, com características apropriadas a uma determinada via de administração. 

• Insumo farmacêutico ativo ou Substância ativa: qualquer substância 
introduzida na formulação de uma forma farmacêutica que, quando admi-
nistrada em um paciente, atua como ingrediente ativo. Tais substâncias 
podem exercer atividade farmacológica ou outro efeito direto no diagnósti-
co, cura, tratamento ou prevenção de uma doença, podendo ainda afetar a 
estrutura e funcionamento do organismo humano.

• Intervalo: é a faixa entre os limites de quantificação superior e inferior de 
um método analítico. Normalmente é derivado do estudo de linearidade e 
depende da aplicação pretendida do método. É estabelecido pela confirma-
ção de que o método apresenta exatidão, precisão e linearidade adequados.

• Limite de Detecção: é a menor quantidade do analito presente em uma 
amostra que pode ser detectada, porém não necessariamente quantificada, 
sob as condições experimentais estabelecidas; 

• Limite de Quantificação: é a menor quantidade do analito em uma amos-
tra que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as 
condições experimentais estabelecidas.

• Linearidade: é a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar 
que os resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do 
analito na amostra, dentro de um intervalo especificado.

• Material de embalagem: qualquer material, incluindo material impresso, 
empregado na embalagem de um medicamento. Exclui-se dessa definição 
outra embalagem utilizada para transporte ou expedição. Os materiais de 
embalagem são classificados como primários ou secundários, de acordo 
com o grau de contato com o produto.

• Matéria-prima: qualquer substância, seja ela ativa, seja ela inativa, com 
especificação definida, utilizada na produção de medicamentos. Exclui-se 
dessa definição os materiais de embalagem.

• Medicamento: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, 
com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.

• Padrão de referência: são exemplares de fármacos, impurezas, produtos 
de degradação, reagentes, dentre outros, altamente caracterizados e da 
mais elevada pureza, cujo valor é aceito sem referência a outros padrões, 
também chamado de Substância Química de Referência. 
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• Placebo: ou matriz do produto, conjunto de matérias-primas (excipientes) 
que compõem um produto.

• Plano Mestre de Validação (PMV): documento geral que estabelece as 
estratégias e diretrizes de validação adotadas pelo fabricante. Ele provê 
informação sobre o programa de trabalho de validação, define detalhes, 
responsabilidades e cronograma para o trabalho a ser realizado.

• Precisão: é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma 
série de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra. 

• Precisão intermediária (precisão intercorridas): concordância entre 
os resultados do mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes, com 
analistas diferentes e/ou equipamentos diferentes.

• Qualificação: conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que 
quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente instala-
dos e/ou funcionam corretamente e levam aos resultados esperados. A quali-
ficação é frequentemente uma parte da validação, mas as etapas individuais 
de qualificação não constituem, sozinhas, uma validação de processo

• Repetibilidade (precisão intracorrida): concordância entre os resulta-
dos dentro de um curto período de tempo com o mesmo analista e mesma 
instrumentação.

• Reprodutibilidade (precisão inter-laboratorial): concordância entre os 
resultados obtidos em laboratórios diferentes como em estudos colaborativos, 
geralmente aplicados à padronização de metodologia analítica, por exemplo, 
para inclusão de metodologia em farmacopeias.

• Procedimento: Forma específica de executar uma atividade ou um processo. 

• Protocolo (ou Plano) de Validação (PV): documento que descreve as 
atividades a serem realizadas na validação de um projeto específico, in-
cluindo o cronograma, responsabilidades e os critérios de aceitação para 
a aprovação de um processo produtivo, procedimento de limpeza, método 
analítico, sistema computadorizado ou parte desses para uso na rotina.

• Registro: Documento, testemunho ou prova que apresenta resultados ob-
tidos ou fornece evidências de atividades realizadas. 

• Relatório de Validação (RV): documento no qual os registros, resultados 
e avaliação de um programa de validação são consolidados e sumarizados. 
Pode também conter propostas de melhorias.

• Reporting Threshold: é o limite acima do qual uma impureza ou produto 
de degradação deve ser reportado.

• Revalidação: repetição parcial ou total das validações de processo, de lim-
peza ou de método analítico para assegurar que esses continuam cumprin-
do com os requisitos estabelecidos.

• Robustez: é a medida de sua capacidade em resistir a pequenas e delibe-
radas variações dos parâmetros analíticos. Indica sua confiança durante o 
uso normal.
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• Transferência de Tecnologia Analítica (Analytical Tech Transfer): 
Termo utilizado para a transferência da metodologia analítica da Matriz para 
sua subsidiária. Esse assunto não será abordado neste manual.

• Validação: ato documentado que atesta que qualquer procedimento, pro-
cesso, equipamento, material, atividade ou sistema realmente e consisten-
temente leva aos resultados esperados. 

• Validação de limpeza: evidência documentada que demonstre que os 
procedimentos de limpeza removem resíduos a níveis predeterminados de 
aceitação, levando em consideração fatores tais como tamanho do lote, do-
sagem, dados toxicológicos, solubilidade e área de contato do equipamento 
com o produto.

• Validação Parcial de Método Analítico: avaliação de alguns parâmetros 
de validação de métodos analíticos, quando houver transferência de meto-
dologia entre laboratórios. 

5. Tipos de metodologias analíticas a serem validadas 

A discussão da validação de procedimentos analíticos é dirigida para os quatro 
tipos mais comuns de métodos analíticos:

Tabela 1 - Classificação dos testes segundo sua finalidade.

CATEGORIA FINALIDADE DO TESTE

I Testes quantitativos para a determinação da substância 
ativa em produtos farmacêuticos ou matérias-primas. 
Estão incluídos nessa categoria: doseamento (teor) e 
uniformidade de doses unitárias

II Testes quantitativos ou ensaio limite para a determinação 
de impurezas, substâncias relacionadas e produtos de 
degradação.
A quantificação de substâncias químicas, presentes em 
menor quantidade na amostra, estão incluídos nessa 
categoria. 

III Testes de desempenho (por exemplo: dissolução, liberação 
do ativo)

IV Testes de identificação

Ref: RE 899/2003, ICH Q2(R1).

A Tabela 2 apresenta os parâmetros de validação de acordo com os guias, ANVI-
SA e ICH, considerando os ensaios necessários segundo sua finalidade.
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5.1. Testes Quantitativos – Categorias I e III

Os procedimentos para testes quantitativos da substância ativa ou outro compo-
nente selecionado no produto são destinados a medir o analito presente numa 
dada amostra. No contexto do presente documento, o teor de ativo representa 
uma determinação quantitativa do maior componente da substância ativa. Para 
o produto, características similares de validação também se aplicam para os da 
substância ativa ou outro componente selecionado como, por exemplo, conser-
vantes. As mesmas características de validação podem também ser aplicadas 
para ensaios associados a outros procedimentos analíticos como, por exemplo, 
Teste de Dissolução, Liberação do ativo, entre outros. 

Tabela 3 - Parâmetros requeridos para validação de metodologia envolvendo 
formulações -Categorias I e III

Parâmetro

Teor e 
Uniformidade 
de Conteúdo Dissolução Dose 

Liberada

Especificidade + + +

Limite de Quantificação _* _ _*

Limite de Detecção _ _ _

Linearidade, i + + +

Intervalo + + +

Exatidão, i + + +

Repetibilidade, i + + +

Precisão Intermediária + + +

Robustez (estabilidade da solução) + + +

Ref RE899/2003, RDC 31/2010, ICH Q2(R1).

i: intervalo

*-: requerido se a concentração de trabalho do método for igual à LQ.

5.2. Testes Quantitativos ou Ensaio Limite – Categoria II

Os testes de impurezas podem ser um teste quantitativo ou um ensaio limite 
para determinação da impureza em uma amostra.  Destina-se a refletir com 
precisão as características de pureza de uma substância. Características dife-
rentes de validação são necessárias para um teste quantitativo ou um ensaio 
limite.

Parâmetros requeridos para validação de metodologia de identificação e deter-
minação de impurezas vide Tabelas 4 e 5.
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Tabela 4 - Parâmetros requeridos para validação de metodologia para determi-
nação de impurezas conforme categoria.

Parâmetro

Impurezas
Solventes
Residuais

Substâncias
Desconhecidas

Quantitativo Ensaio 
Limite

Especificidade +  *1 + + +

Limite de 
Quantificação + _ + + *2

Limite de 
Detecção +  *4 + +  *4 +  *2, 4

Linearidade, i + _ + +  *2

Exatidão, i + _ + _

Repetibilidade, i + _ + _ *3

Precisão 
Intermediária + _ + _  *3

Robustez + + + _  *3

Ref: RE nº 899/2003, ICHQ2(R1), ICHQ3, Resolução RDC nº 53/2015

i: intervalo
*1- deve ser demonstrado que não existem interferências causadas por ne-
nhuma impureza proveniente de síntese do ativo e/ou produto de degrada-
ção proveniente do processo de produção ou excipiente, que comprometam 
o resultado quantitativo da análise.
*2- baseado no ativo ou em um composto de degradação conhecido.
*3- em alguns casos de impurezas desconhecidas específicas, a repetibilida-
de, a precisão intermediária e a robustez são necessárias.
*4- Necessário para Ensaio Limite.

Observação: dependendo da técnica utilizada, alguns parâmetros não são apli-
cáveis.

Os testes analíticos de impurezas compreendem os testes para os precursores 
de sínteses, solventes residuais, produtos de degradação e outras impurezas.
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Tabela 5 - Parâmetros requeridos para validação de metodologia para determi-
nação de impurezas conforme técnica.

Parâmetro

C
ro

m
at

og
ra

fi
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U
V

/
V

is

A
b

so
rç

ão
 a

tô
m
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a

V
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P
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d
a 

p
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 d
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se
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o

C
on
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ú
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o 

d
e 

Á
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a

Ti
tu
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çã

o
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ra
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m

et
ri

a

R
M

N

Especificidade + + + + _ + +  _ +

Limite de Quantificação *2 + + + + + + + _ +

Limite de Detecção  *3 + + + + + + + _ +

Linearidade, i + + + + _ + + _ +

Exatidão, i  *1 + + + + _ + +  _ +

Repetibilidade, i + + + + + + + + +

Precisão Intermediária + + + + + + + + +

Robustez + + + + + + + + +

Ref:: RE899/2003, RE nº 31/2010, ICHQ2(R1), ICHQ3, Resolução RDC nº 53/2015

i: intervalo; 
*1- Em métodos absolutos a Exatidão pode ser demonstrada por contaminação 
das soluções testes
*2- Não deve ser maior que o reporting threshold
*3- Necessário para Ensaio Limite

5.3. Testes de Identificação – Categoria IV

Testes de Identificação são métodos analíticos de natureza qualitativa  destina-
dos a garantir a identidade de uma matéria-prima ou um analito em uma amos-
tra. Isso é normalmente conseguido por comparação de uma propriedade da 
amostra (por exemplo, do espectro, comportamento cromatográfico, a reativi-
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dade química etc) com a de um padrão de referência. Os testes de identificação 
adequados devem ser capazes de discriminar entre os compostos de estruturas 
estreitamente relacionadas que são susceptíveis de estar presentes. A discrimi-
nação de um procedimento pode ser confirmada pela obtenção de resultados 
positivos, por comparação com uma referência conhecida de material, a partir 
de amostras que contêm a substância a analisar, juntamente com os resultados 
negativos de amostras que não contêm a substância a analisar. Além disso, o 
teste de identificação pode ser aplicado para materiais estruturalmente seme-
lhantes ou estreitamente relacionadas com o analito, para confirmar que uma 
resposta positiva não seja obtida. A escolha de tais materiais potencialmente 
interferentes deve basear-se em um julgamento científico, levando-se em con-
sideração as interferências que possam ocorrer.

A complexidade do teste de identificação depende da natureza da técnica ana-
lítica empregada, porém, independentemente da técnica, o teste deve ser se-
letivo e confiável. A validade desse tipo de teste depende basicamente da sua 
seletividade, sendo os outros parâmetros de validação menos importantes.

Tabela 6 - Parâmetros requeridos para validar a metodologia analítica de iden-
tificação.

Parâmetros
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d
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M
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sa
Especificidade + + + + + +

Limite de Quantificação ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Limite de Detecção ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Linearidade, i ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Exatidão, i ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Repetibilidade, i ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Precisão Intermediária ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Robustez ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Ref: RE nº 899/2003, ICH Q2(R1), ICHQ3, Resolução RDC nº 53/2015

i: intervalo
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5.4. Validação, Revalidação e Validação Parcial

A Validação é necessária para todo método analítico aplicado à determinação de 
substâncias ativas e/ou impurezas em medicamentos ou matérias-primas, em 
sua forma final que será comercializada, resíduos de procedimentos de limpeza, 
necessários para confirmar sua adequação aos requisitos de especificação.

Um pré-requisito fundamental  no processo de desenvolvimento de métodos e/
ou da validação da metodologia analítica é a Análise de Risco. Nessa etapa se 
consegue visualizar e estabelecer quais parâmetros devem ser considerados, se 
existe formulação semelhante já validada, qual a melhor técnica a ser utilizada, 
entre outras necessidades. 

Validação para formulações semelhantes

Para fórmulas similares que utilizam o mesmo princípio de método analítico, 
pode ser suficiente considerar os dados de validação de uma fórmula previa-
mente validada para satisfazer alguns ou todos os requisitos de validação da 
nova fórmula. 

Podem ser consideradas fórmulas semelhantes aquelas que sejam diferentes 
entre si pela exclusão de algum componente, ou alterações quantitativas de 
excipientes e/ou ativos. Nos casos de inclusão de novos componentes em rela-
ção a uma fórmula previamente validada, esse deve ser avaliado quanto a sua 
interferência em relação aos componentes de interesse.

Nesses casos, uma justificativa deverá ser incluída no protocolo de validação e 
os itens a serem considerados de outras fórmulas devem ter seus relatórios de 
validação referenciados. 

Verificação de métodos compendiais

A verificação de métodos analíticos compendiais avalia se o procedimento pode 
ser utilizado para  finalidade pretendida, sob as condições reais de uso para uma 
substância ativa específica ou um medicamento.

Os métodos analíticos compendiais, não requerem validação, entretanto antes 
de sua implementação, devem existir evidências documentadas de sua adequa-
bilidade nas condições operacionais do laboratório, para produtos específicos, 
fórmulas, ou materiais e seu uso pretendido. A verificação, portanto, desafia o 
sistema analítico, usando um método bem definido.

Os parâmetros listados a seguir são tipicamente usados para a verificação de 
métodos compendiais. No entanto a extensão da verificação deve ser avaliada 
caso a caso. A justificativa para inclusão ou exclusão de parâmetros deve ser 
documentada.

• Precisão do Sistema;

• Precisão do Método (repetibilidade);

• Especificidade (*);

• Linearidade (**);
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• Estabilidade de solução (pode não ser requerido se houver dados de estabi-
lidade de fórmulas semelhantes).

(*) Para análise de doseamento/impurezas de produtos farmacêuticos, estu-
dos de degradação forçada podem ser requeridos para avaliar a especifi-
cidade do método.

(**) O parâmetro de linearidade só será requerido se houver modificação  na 
concentração de padrões e amostras em relação ao procedimento farma-
copeico.

Métodos que não exigem validação

Para testes bem estabelecidos e que tipicamente envolvem medidas absolutas, 
não são exigidas validações. Esses são métodos básicos, normalmente men-
cionados em capítulos gerais de compêndios e que devem ser referenciados. 
Entretanto, os procedimentos desses testes devem indicar que as medidas são 
feitas dentro de faixas adequadas para o equipamento escolhido e que padrões 
de calibração adequados são utilizados.

• Aparência de solução/cor e limpidez;

• Aspecto;

• Cor;

• Índice de refração;

• Densidade/Gravidade específica;

• Desintegração;

• Friabilidade;

• Dureza;

• Ensaios de Solubilidade;

• Ponto/faixa de fusão, ebulição ou solidificação;

• pH;

• Viscosidade;

• Variação de peso.

Revalidação

A Revalidação é definida como a verificação do desempenho de um método 
analítico após alguma modificação na forma como foi validado. Essa modificação  
pode ser, por exemplo:

• alteração na síntese da substância ativa;

• mudança na composição do produto acabado; componente do placebo; 

• mudança no procedimento analítico.
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O grau ou extensão de verificação ou revalidação necessária depende da natu-
reza das modificações ocorridas e pode ser de 3 níveis:

• Modificação de nível 1: não é necessária nenhuma ação, pois espera-se que 
os resultados dos testes não sofram modificação. 

Exemplo: modificação de uma etapa não crítica no procedimento analítico; 
modificação no fornecedor de um reagente não crítico com a mesma especi-
ficação; modificação na especificação de uma substância ativa ou da formu-
lação dentro da faixa inicial de validação etc.

• Modificação de nível 2: é necessária uma verificação, entretanto deve ser 
demonstrado que os resultados obtidos são equivalentes.

Exemplo: mudança de uma etapa individual do procedimento analítico des-
de que se faça a verificação dessa etapa; mudança no fornecedor de um 
reagente crítico, como solvente utilizado para teste de impurezas; mudança 
de um equipamento analítico não crítico; modificação no fornecedor da subs-
tância ativa, desde que não haja modificação na rota de síntese, processos, 
solventes e equipamentos; modificação no fornecedor de um excipiente ou 
componente de embalagem crítico com especificação equivalente; modifica-
ção na formulação; modificação na escala de produção etc. 

• Modificação de nível 3: é necessária uma revalidação, parcial ou total, de-
pendendo da avaliação da mudança.

Exemplo: modificação de procedimento analítico; modificação no tipo do 
equipamento analítico; mudança de reagentes para análise; modificação no 
processo de fabricação da substância ativa, resultando em modificação na 
sua qualidade; modificação de um parâmetro crítico de processo de pro-
dução ou no processo de fabricação etc. Nesse caso, para a revalidação ou 
validação parcial, são avaliados os parâmetros de validação, que apresen-
tarão maior impacto na qualidade e confiabilidade do resultado, em que a 
modificação poderá influenciar. 

A Validação Parcial é definida como a avaliação de alguns parâmetros de 
validação de métodos analíticos, quando houver transferência de metodologia 
da Matriz para suas subsidiárias ou do Patrocinador do estudo para o Centro de 
Equivalência Farmacêutica, e o método encontra-se completamente validado. 
Consiste na avaliação dos parâmetros seletividade, linearidade e precisão.

5.5. Técnicas abrangidas neste manual

As técnicas utilizadas para análises qualitativas, semiquantitativas e quantitati-
vas que serão abrangidas neste manual estão subdividas em dois grupos:

1) Técnicas não instrumentais: que se baseiam em reações químicas, conside-
radas métodos oficiais ou métodos normatizados, por exemplo, cromatogra-
fia em camada delgada, métodos titulométricos entre outros.

2) Técnicas instrumentais: que se baseiam no uso de um instrumento apropria-
do, considerados métodos rápidos e mais sensíveis, por exemplo, métodos 
cromatográficos (HPLC e CG) e não cromatográficos (espectrofotometria de 
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absorção UV-Vis, infravermelho e de espectroscopia de absorção atômica) e 
eletroanalíticos (potenciometria e condutometria) entre outros.

Independentemente da técnica a ser utilizada, ambas devem atender os parâ-
metros de validação exigidos para a finalidade pretendida.

Técnicas não instrumentais

Métodos Titulométricos

A titulometria (análise volumétrica) inclui um grupo de métodos analíticos clás-
sicos baseados na medição de uma quantidade de um reagente de concentra-
ção exatamente conhecida, que é necessária para reagir completamente com 
o analito.

Também chamada de titrimetria e titulação.

Em um processo titulante determina-se o volume de solução “A” que reage com 
uma outra solução “B” de concentração e volume previamente determinados.

As titulações são baseadas em uma reação entre ANALITO e REAGENTE (padrão 
conhecido como titulante). A reação é de estequiometria conhecida e reprodu-
tível.

A solução padrão (titulante) é adicionada de uma bureta e a reação ocorre em 
um frasco. Em qualquer titulação, o ponto de equivalência química, experimen-
talmente chamado de ponto final, é assinalado pela variação da cor de um indi-
cador ou da resposta de um instrumento.

O ponto final é definido no momento em que ocorrem alterações perceptíveis na 
solução que contém o analito, ou seja, na solução que está sendo titulada, mu-
danças que estão associadas à condição de equivalência química. São exemplos:

• Alteração de coloração;

• Turvação;

• Formação de precipitados.

Classificação das reações químicas em titulometria volumétrica:

1) Reações de neutralização: entre ácidos e bases

 Ex: NaOH e HCl 

2) Reações de precipitação: entre íons que formam precipitados.

 Ex: íon prata e íon cloreto formando AgCl(s)

3) Reações de oxirredução 

 Ex: determinação de hipoclorito com tiosulfato de sódio  

4) Reações de formação de complexos

 Ex: determinação de cálcio com EDTA
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Dois métodos básicos são utilizados:

O Método Direto - Uma quantidade de massa de um padrão primário, cuidado-
samente medida em balança analítica, é dissolvida em solvente adequado e a 
solução obtida levada a um volume conhecido, em balão volumétrico. 

Padronização:

a) Uma solução padrão preparada é titulada contra uma quantidade de mas-
sa conhecida de um padrão primário;

b) Uma solução padrão preparada é titulada contra um volume conhecido 
de uma solução padrão cuja concentração foi determinada pelo método 
direto.

A titulação é um processo no qual a solução padrão é adicionada lenta e cuida-
dosamente à solução contendo o analito até que a reação química esteja com-
pleta, ou seja, momento em que o analito foi completamente consumido (reagiu 
completamente).

A retrotitulação é um processo no qual o excesso estequiométrico de uma so-
lução padrão consumida para reagir completamente com o analito, ou seja, a 
quantidade de solução padrão remanescente é medida. É uma opção analítica 
importante e frequentemente utilizada quando a velocidade da reação química 
entre o analito e a solução titulante é lenta ou quando a estabilidade da solução 
titulante é baixa. 

Técnicas Instrumentais

Métodos Cromatográficos

Cromatografia Líquida

A palavra cromatografia é de origem grega: khroma, khromatos, cor + gra-
phein, descrever. Consiste na separação dos constituintes de uma mistura, vi-
sando identificação, dosagem ou produção industrial, mediante a migração de 
compostos através de sistemas formados por diferentes fases, que manifestam 
afinidades preferenciais a cada componente.

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE/HPLC) é vastamente empregada 
no controle de qualidade de insumos e medicamentos. A técnica permite identi-
ficar, quantificar e separar mistura de fármacos dos excipientes e/ou dos produ-
tos de degradação. A técnica de separação é fundamentada na distribuição dos 
componentes de uma mistura entre duas fases imiscíveis, a fase móvel, líquida, 
e a fase estacionária sólida ou um líquido ligado a uma estrutura sólida, contida 
em uma coluna cilíndrica. 

As separações em CLAE dependem muito do tipo de amostra, que podem ser 
agrupadas em amostras especiais e amostras regulares.

As amostras especiais são: íons inorgânicos, isômeros, enantiômeros, biológicos 
e macromoléculas.
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As amostras regulares são misturas típicas de moléculas pequenas (<2000 Da), 
que podem ser separadas usando mais ou menos condições iniciais padroni-
zadas. A representação esquemática da natureza da amostra para CLAE está 
apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Natureza da amostra para separação cromatográfica

Uma grande parte das análises farmacêuticas está baseada em método de se-
paração para amostras regulares de natureza neutra ou iônica e devem ocorrer 
em tempo curto de análise.

Os módulos que compõem um sistema para análises por CLAE são:

• Reservatório: contém a fase móvel.

• Degaseificador: retira pequenas bolhas do sistema.

• Bomba binária ou quaternária: mistura as fases móveis a baixa ou alta pres-
são e impele a fase líquida pelo sistema.

• Amostrador manual ou automático: introduz (injeta) as soluções de padrões 
e/ou amostras no sistema.

• Termostatizador do injetor automático: mantém a temperatura estabeleci-
da para as soluções de padrão e amostras dispostas em pequenos frascos, 
chamados vials.
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• Compartimento (forno) de colunas: local onde é conectada a coluna analíti-
ca (incluindo pré-coluna e coluna de guarda, quando aplicável), na qual está 
contida a fase estacionária, geralmente mantida à temperatura estabelecida 
para a separação cromatográfica.

• Detector: faz a detecção do sinal do analito, por meio de diferentes técnicas 
de detecção. Os tipos de detectores empregados incluem: UV-Vis; arranjo 
de diodos (DAD); fluorimétricos; índice de refração; condutividade; poten-
ciométricos; voltamétricos; eletroquímicos e detectores de espectrometria 
de massas.

• Os detectores mais frequentemente utilizados em cromatografia a 
líquido de alta eficiência são os espectrofotométricos (UV-Vis) e são 
utilizados para detectar compostos com grupamento cromóforo. Na 
detecção UV, a fonte de luz é tipicamente uma lâmpada de deutério, 
que fornece intensidade de luz aceitável na faixa de 190 a 400 nm. 
Quando a medição é feita na faixa do visível (400 a 700 nm), é re-
querida energia elevada e lâmpadas de tungstênio-halogênio geral-
mente são usadas. Esses detectores podem apresentar comprimento 
de onda fixo, variável ou múltiplo. 

• Os detectores de DAD fazem detecção em comprimentos de onda 
múltiplos e são comumente utilizados para determinar a pureza de 
picos. Contudo, os testes de pureza de picos nem sempre podem ser 
aplicáveis com confiança porque os componentes da amostra fre-
quentemente têm estrutura química com espectro UV igual ou similar 
(ex.: impurezas, produtos de degradação, homólogos e oligômeros 
ou metabólitos).

• Os detectores fluorimétricos são utilizados para detectar compostos 
com grupamento fluoróforo ou que podem ser convertidos em deri-
vados fluorescentes, por transformação química ou adicionando rea-
gentes fluorescentes a grupos funcionais específicos.

• Os detectores de índice de refração medem a diferença entre o índice 
de refração da fase móvel pura e da fase móvel contendo a substân-
cia a ser analisada.

• Os detectores de condutividade medem a condutividade da fase mó-
vel continuamente que é modificada com a presença de analitos na 
célula.

• Os detectores potenciométricos, voltamétricos ou eletroquímicos são 
úteis para quantificação de substâncias que podem ser oxidadas ou 
reduzidas em um eletrodo.

• Os detectores de espectrometria de massas têm a capacidade de me-
dir a massa molar de uma substância, quando empregados combina-
dos com a cromatografia líquida. Proporcionam uma alta seletivida-
de, pois picos não resolvidos podem ser isolados monitorando-se um 
valor de massa selecionado. Esses detectores podem ser de quadru-
polo simples denominados mass spectrometry (MS) ou quadrupolo 
duplo, denominados Tandem mass spectrometry (MS/MS). As fontes 
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de ionização mais comuns são as do tipo “ionização por eletrospray” 
e a “ionização química à pressão atmosférica”. 

• Sistema computadorizado: software que trabalha integrado ao sis-
tema cromatográfico, com as funções de receber e armazenar os 
sinais provenientes do detector e, posteriormente, proporcionar o 
processamento dessas informações, gerando os cromatogramas 
com os dados de área e altura do pico, identificação da amostra e 
métodos e outras informações do método e/ou sequência cromato-
gráfica.

Para a maioria das análises farmacêuticas, a separação é alcançada por partição 
dos componentes, presentes na solução a ser analisada, entre a fase móvel e 
estacionária. Sistemas que consistem de fases estacionárias polares e fases 
móveis apolares são definidos como cromatografia em fase normal. Sistemas 
em que a fase móvel é polar e a fase estacionária é apolar, são denominados de 
cromatografia em fase reversa. A afinidade de uma substância pela fase esta-
cionária e, consequentemente, seu tempo de retenção na coluna, é controlado 
pela polaridade da fase móvel. 

Cromatografia Gasosa 

A cromatografia gasosa (CG) juntamente com a cromatografia líquida é uma 
das técnicas de separação mais utilizada na química analítica, pela capacidade 
de realizarem análises quantitativas e qualitativas em diferentes amostras: am-
bientais, biológicas, farmacêuticas e alimentícias.

A cromatografia gasosa foi desenvolvida para compostos voláteis, compostos 
que podem ser volatizados sem degradação sob aquecimento ou compostos que 
após reações de derivação possam apresentar volatilidade adequada. Embora 
apresente ótima resolução e sensibilidade, não se aplica a produtos de baixa 
estabilidade térmica e baixa volatilidade. 

O cromatógrafo a gás é composto basicamente por:

• Cilindro de Gás: recipiente que armazena o gás de arraste trabalha como 
fase móvel;

• Injetor: módulo responsável por injetar, sistema de entrada da amostra 
para a coluna;

• Forno: compartimento da coluna. Módulo responsável por aquecer e/ou res-
friar o gás de arraste e a coluna cromatográfica;

• Detector: módulo responsável por detectar e gerar sinais analíticos pro-
venientes de substâncias que passem por ele. Os detectores mais comuns 
são: condutividade térmica, ionização em chama e captura de elétrons;

• Sistema: sistema que analisa e processa os dados provenientes do detector 
e os transforma em sinais gráficos chamados de cromatogramas.
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Métodos Não Cromatográficos

Espectroscopia

Nas técnicas espectroscópicas tem-se a resposta analítica vinda da interação 
do analito, orgânico ou inorgânico, com a radiação eletromagnética em dife-
rentes comprimentos de onda. A sensibilidade e seletividade desses métodos 
dependem da concentração da amostra, da estrutura química e intensidade ou 
frequência de energia utilizada.

Atualmente existe um grande número de técnicas espectroscópicas, desta-
cando-se aquelas que têm uma maior aplicação, como: Espectrofotometria no 
Ultravioleta, Visível, Infravermelho; Espectrometria de Absorção Atômica, Es-
pectrometria de Emissão Atômica, Espectrofotometria de Fluorescência; Espec-
trometria de Massa; Ressonância Magnética Nuclear. 

As características das técnicas espectroscópicas mais relevantes estão destaca-
das a seguir.

Espectrofotometria UV-Vis: a espectrofotometria no ultravioleta e visível é um 
dos métodos analíticos mais usados em diversas áreas, tanto para determina-
ções qualitativas como quantitativas. É aplicada para determinações de com-
postos moleculares e iônicos orgânicos e inorgânicos para fins ambientais e 
controle de qualidade. O instrumento usado é chamado espectrofotômetro. O 
espectrofotômetro mede o quanto de luz é absorvido pelo analito.

Espectrofotometria IV: a espectrofotometria no infravermelho  é um tipo de es-
pectroscopia que abrange a região do infravermelho do espectro eletromagnéti-
co. Muito utilizada para determinações qualitativas e aplicada tanto na indústria 
(identificação de um composto) quanto na pesquisa científica (investigação da 
composição de uma amostra) para análise estrutural de compostos orgânicos e 
organometálicos para controle de qualidade e processos. 

Espectrometria de Absorção atômica: a espectrometria de absorção atômica é 
um tipo de espectroscopia na qual a amostra é introduzida na chama em for-
ma de um aerossol e o objeto de medida é a radiação absorvida pelos átomos 
neutros no estado fundamental. É considerado um método exato para determi-
nações quantitativas. Aplicado para determinações de elementos metálicos para 
fins ambientais e controle de qualidade.

Em geral, espectrômetros ou espectroscópios são equipamentos destinados à 
análise de radiação ou ondas eletromagnéticas (incluindo-se nessas a luz visí-
vel). O espectrômetro é composto basicamente por: 

• Fontes de Radiação: capaz de emitir uma mistura de comprimentos de onda;

• Colimadores (fendas e conjunto de lentes);

• Recipientes para amostras: recipiente onde se coloca a amostra (líquida, 
sólida ou gasosa, dependendo da técnica);

• Monocromadores - prismas e redes de difração: utilizados para o isolamento 
da porção desejada do espectro;
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• Detectores/Transdutores: recebe a energia radiante transmitida pela amos-
tra, transformando-a em energia elétrica;

• Processador (sistema que analisa e processa os dados – software)

• Saída (ex: monitor de computador - espectro)
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Parte II

1. Introdução

A validação deve garantir por meio de estudos experimentais que o método 
atenda às exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade 
dos resultados.

É importante que os estudos de validação sejam representativos, de modo que 
a variação da faixa de concentração e os tipos de amostras sejam adequados. 
Um método para um componente principal requer um critério de aceitação e 
uma abordagem distintos de um método desenvolvido para análise de pequenas 
quantidades ou traços.

2. Pré-Requisitos de Validação

A validação de metodologia analítica é um requisito regulatório e está prevista 
no Plano Mestre de Validação. Deve ser planejada e efetuada após o desenvolvi-
mento, otimização ou seleção de um método analítico. Após a definição do mé-
todo analítico, ele deve conter procedimentos claros, objetivos e completos, a 
fim de que esse seja repetido sempre da mesma forma, independente de quem 
o execute conferindo qualidade e segurança. 

Após a definição do método a ser validado, o protocolo de validação deverá ser 
elaborado contemplando quais os parâmetros, critérios de aceitação e métodos 
de avaliação (o uso de ferramentas estatísticas adequadas como t de Student, 
Fisher, Cochran, Grubbs, ANOVA e testes de hipóteses, possibilitam tomar de-
cisões menos subjetivas e com qualidade) serão aplicados ao método a ser va-
lidado. Parâmetros ou critérios diferentes daqueles recomendados pela agência 
reguladora deverão ser previamente discutidos, justificados e documentados 
neste protocolo.

É importante ressaltar que, para que a validação de um método seja alcançada, 
uma série de requisitos deve ser atendida, como:

• Equipamentos e instrumentos calibrados e/ou qualificados;

• Vidrarias certificada e/ou calibrada;

• Reagentes e solventes de alto grau de pureza;

• Pessoal treinado e qualificado.

Resumidamente, para execução da validação um planejamento deve ser elabo-
rado e seguido. Conforme sugerido pelo INMETRO (DOQ-CGCRE-008) as etapas 
desse planejamento são:

• Definir a aplicação, objetivo e escopo do método;

• Definir os parâmetros de desempenho e critérios de aceitação;

• Desenvolver um procedimento operacional para validação;
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• Definir os experimentos de validação;

• Verificar se as características de desempenho do equipamento estão com-
patíveis com o exigido pelo método em estudo;

• Qualificar os materiais, por exemplo, padrões e reagentes;

• Executar os experimentos preliminares de validação;

• Ajustar os parâmetros do método e/ou critérios de aceitação, se necessário;

• Executar experimentos completos de validação;

• Preparar um procedimento operacional para execução do método, na rotina;

• Definir critérios de revalidação.

3. Material

Equipamentos e Instrumentos

A instrumentação analítica deve ter o programa  de calibração e qualificação 
estabelecido.

O termo Qualificação é utilizado para expressar o desempenho de um equi-
pamento, sendo:

Qualificação de Projeto (QP): evidência documentada que as instalações, sis-
temas de suporte, utilidades, equipamentos e processos foram desenhados 
de acordo com os requisitos de BPF.

Qualificação de Instalação (QI): conjunto de operações realizadas para as-
segurar que as instalações (tais como equipamentos, infra-estrutura, ins-
trumentos de medição, utilidades e áreas de fabricação) utilizadas nos pro-
cessos produtivos e/ou em sistemas computadorizados estão selecionados 
apropriadamente e corretamente instalados de acordo com as especificações 
estabelecidas;

Qualificação de Operação (QO): conjunto de operações que estabelece, sob 
condições especificadas, que o sistema ou subsistema opera conforme pre-
visto, em todas as faixas operacionais consideradas. Todos os equipamentos 
utilizados na execução dos testes devem ser identificados e calibrados antes 
de serem usados;

Qualificação de Desempenho (QD): verificação documentada que o equi-
pamento ou sistema apresenta desempenho consistente e reprodutível, de 
acordo com parâmetros e especificações definidas, por períodos prolonga-
dos. Em determinados casos, o termo “validação de processo” também pode 
ser utilizado.

Devem estar disponíveis procedimentos dos equipamentos com registro de 
treinamento cumprido pelos operadores e programa de manutenção preven-
tiva e calibrações estabelecidos e cumpridos.

O equipamento utilizado na validação deve ser adequado para o uso preten-
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dido e ser comparável ao equipamento que será utilizado nas análises de 
rotina.

Vidraria

A medida precisa de volume é tão importante em muitos métodos analíticos 
como é a medida de massa. Portanto, é preciso considerar alguns pontos 
imprescindíveis para a medição exata de um determinado volume, como 
manutenção, limpeza, qualidade e calibração periódica.

A vidraria volumétrica poderá ser calibrada individualmente pelo INMETRO, 
ou laboratório certificado pelo INMETRO. A vidraria “Classe A”, porém, satis-
faz os padrões internacionais estabelecidos pela International Organization 
for Standardization (ISO). 

Reagentes e solventes

Todos os reagentes e solventes utilizados nos estudos devem ter alto grau de 
pureza para assegurar a qualidade desejada, não interferindo nos resultados 
das análises. Devem vir acompanhados de certificado de análise e serem 
utilizados sempre dentro do prazo de validade.

4. Pessoal

O laboratório deve ter pessoal qualificado com formação, treinamento, 
conhecimento técnico e experiência necessária para as funções atribuídas.

5. Substância Química de Referência

O uso de substâncias químicas de elevado grau de pureza, dentro do prazo 
de validade e armazenadas de acordo com as especificações constantes  no 
rótulo e/ou certificado de análise são fundamentais para garantir a qualidade 
e confiabilidade dos resultados analíticos.

Substância Química de Referência da Farmacopeia Brasileira (SQR-FB)

É estabelecida e distribuída pela Direção da Farmacopeia Brasileira, seguindo 
os princípios da OMS, e oficializada pela ANVISA, sendo o seu uso obrigatório 
em todo território nacional. Na ausência de uma SQR-FB é permitido o uso 
de SQR estabelecida por outras farmacopeias reconhecidas, conforme legis-
lação vigente.

Substância química de trabalho

É estabelecida por comparação com uma SQR Farmacopeica, por meio de 
ensaios farmacopeicos, ou devidamente validados, e registrados pelo próprio 
laboratório que irá utilizá-la. Nessa situação, deverão ser mantidos os regis-
tros analíticos e realizados controles periódicos, empregando-se uma SQR 
Farmacopeica. Não é recomendada sua utilização em Validação, uma vez que 
sua origem não pode ser referendada. 
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Substância química caracterizada

SQR utilizada na inexistência de uma SQR Farmacopeica. Essa SQR deve ser 
caracterizada por meio de ensaios adequados e os valores obtidos devem 
ser devidamente documentados. Deve ser cuidadosamente analisada em sua 
identificação, caracterização, impurezas e análise quantitativa.

6. Protocolo

O protocolo de validação é um documento específico, preparado e aprovado 
antes de iniciar a validação e contempla quais procedimentos serão aplicados 
ao método a ser validado. Parâmetros ou critérios diferentes daqueles previstos 
nas normas estabelecidas, deverão ser previamente discutidos, justificados e 
documentados neste protocolo.

Os tópicos que geralmente fazem parte do protocolo de validação de metodolo-
gia analítica são:

• TÍTULO

• ASSINATURAS

• ÍNDICE

• INTRODUÇÃO

• DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DE VALIDAÇÃO

• PLANO DE AÇÃO 

• PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS

• CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS PARÂMETROS

• RESPONSABILIDADES

O Apêndice B apresenta o detalhamento de itens do protocolo de validação de 
metodologia analítica.

7. Relatório

Ao final da validação, obrigatoriamente deve ser elaborado um relatório de va-
lidação. 

Este relatório deve conter os resultados obtidos durante o processo de validação 
analítica, bem como as conclusões quanto à aceitação dos parâmetros e crité-
rios previamente determinados. Desvios ocorridos durante a validação analítica 
devem ser documentados no relatório.

Os tópicos que geralmente fazem parte do relatório de validação de metodologia 
analítica são:

• TÍTULO

• ASSINATURAS

• ÍNDICE
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• RESUMO TABULAR

• INTRODUÇÃO

• MÉTODOS E MATERIAIS 

• Estruturas químicas

• Parâmetros operacionais

• Equipamentos utilizados  

• Padrões de Referências e Reagentes utilizados 

• Demais materiais utilizados na validação 

• Gráficos representativos de Instrumentos

• RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS PARÂMETROS ANALISADOS

• CONCLUSÃO

• REFERÊNCIAS

• ANEXOS

O Apêndice C apresenta o detalhamento de itens do relatório de validação de 
metodologia analítica.

8. Parâmetros de Validação 

Para que o método analítico torne-se ideal, ele deve ser seletivo para que 
não sofra interferências significativas, linear para responder proporcionalmente 
dentro da faixa de trabalho, exato para fornecer resultados reais, preciso para 
que durante a rotina forneça garantia de repetição e reprodução, sensível e 
robusto para garantir que mesmo com influências aleatórias (erros indetermi-
nados) o método expresse resultados confiáveis.

Os parâmetros analíticos devem ser baseados na intenção do uso do método. 
Por exemplo, se esse será usado para análise qualitativa de traços, não há ne-
cessidade de testar e validar a linearidade do método sobre toda a faixa linear 
dinâmica do equipamento. Assim também se o método for desenvolvido para 
um laboratório ou equipamento específico, não há necessidade de se incluir 
outros laboratórios ou equipamentos no exercício de validação, ficando dessa 
forma a validação limitada ao que é realmente necessário.

Assim como os métodos analíticos utilizados para o controle de qualidade de 
produtos farmacêuticos, no âmbito da indústria farmacêutica existem os méto-
dos analíticos para  Validação de Limpeza, uma vez que essa é fundamental para  
o controle da contaminação e a contaminação cruzada entre os lotes produtivos 
e, consequentemente, garantia da segurança aos pacientes.

Conforme o item específico de  validação de limpeza,  este é um conceito geral, 
que é a evidência documentada de que os procedimentos de limpeza removem 
resíduos (ativos, detergentes, produtos de degradação) a níveis predetermina-
dos de aceitação, levando em consideração fatores tais como tamanho do lote, 
dosagem, toxicidade, solubilidade e tamanho do equipamento a ser limpo.
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Os métodos analíticos utilizados para detectar resíduos ou contaminantes de-
vem ser específicos para a substância a ser quantificada e proporcionar uma 
sensibilidade que reflita o grau de limpeza determinado como aceitável pela 
empresa.

Os métodos analíticos devem  ser desafiados em combinação com a metodo-
logia de amostragem utilizada, para demonstrar que os contaminantes podem 
ser recuperados a partir da superfície do material, para mostrar o nível  e con-
sistência da recuperação. Vale ressaltar que não existe uma maneira única para 
realizar a validação de um método analítico utilizado para garantir a limpeza e 
sim a necessidade de definir critérios, parâmetros e metodologias capazes de 
demonstrar que o procedimento de limpeza é eficaz e atende as especificações 
preestabelecidas.

Combinado a isso, deve-se avaliar os parâmetros de metodologia analítica para 
quantificação de resíduos, que podem ser enquadrados na Categoria II - quanti-
tativo: especificidade, linearidade, intervalo, precisão, limite de detecção, limite 
de quantificação e exatidão do método.

8.1. Especificidade (Seletividade)

A Especificidade (também chamada por alguns autores de “Seletividade”) é a 
capacidade que o método possui de medir de forma inequívoca uma substância 
de interesse na presença de outros componentes que podem estar presentes, 
tais como impurezas, produtos de degradação e componentes da matriz. Di-
ferentes abordagens podem ser atribuídas a este item de validação analítica, 
dependendo da natureza e aplicação do método analítico.

Para testes de Identificação (Categoria IV), independentemente da técnica ana-
lítica, a especificidade é demonstrada quanto à capacidade de seleção do méto-
do entre a amostra analítica que contém a substância de interesse, e a amostra 
que não a contém. Isso deve ser confirmado comparando resultados positivos 
de amostras contendo a(s) substância(s) de interesse(s) e negativos com amos-
tras que não as contêm. É recomendado que se avalie também a especificidade 
do método quanto a sua resposta negativa para substâncias estruturalmente 
semelhantes ao composto de interesse (como por exemplo, impurezas e com-
postos de degradação). Para métodos de identificação, a falta de especificidade 
de um procedimento analítico único pode ser complementada por outro proce-
dimento secundário. 

Para análises de determinação do teor da substância ativa (Categoria I), deter-
minação de impurezas e produtos de degradação (Categoria II), ou testes de 
desempenho (Categoria III), a especificidade pode ser determinada pela com-
paração dos resultados obtidos de amostras contendo quantidades apropriadas 
da substância de interesse (substância ativa ou conservantes ou impurezas) 
comparadas com amostras que não as contêm. Para métodos cromatográficos a 
avaliação é feita pela presença ou ausência de picos de excipientes com mesmo 
tempo de retenção da(s) substância(s) de interesse. Para métodos não croma-
tográficos, a avaliação é feita com base na resposta gerada pela amostra que 
não contem a(s) substância(s) de interesse, em comparação com a resposta da 
amostra que a(s) contêm.
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Para análises de determinação de impurezas e produtos de degradação, quan-
do a impureza ou o padrão do produto de degradação não estiverem comer-
cialmente disponíveis, podem-se avaliar os resultados do teste das amostras 
recém-preparadas contra amostras com prazo de validade expirado, ou ainda 
contra amostras submetidas a estudos de degradação forçada.  

Os estudos de degradação forçada são testes adicionais que visam promover a 
degradação da amostra, gerando todas as impurezas (conhecidas e desconhe-
cidas) possíveis de serem observadas durante os estudos de estabilidade. Esses 
estudos são necessários para métodos de quantificação de impurezas, não sen-
do requeridos para análises de teor de ativo, identificação de ativo, dissolução 
ou uniformidade de conteúdo. É recomendado que os estudos de degradação 
forçada sejam feitos com o placebo, padrão de ativo e amostra separadamente, 
de modo a identificar a origem da formação de impurezas desconhecidas. Os 
testes de degradação forçada podem incluir condições de estresse, tais como:

• Aquecimento;

• Umidade;

• Solução ácida;

• Solução básica;

• Solução Oxidante;

• Exposição Fotolítica;

• Íons Metálicos.

As condições de estresse devem ser escolhidas de acordo com a característica 
da forma farmacêutica, da molécula e da substância ativa em estudo, sendo 
apropriado selecionar apenas aquelas nas quais a molécula é potencialmente 
susceptível à degradação. Dados de literatura (se disponíveis) sobre a estabi-
lidade ou susceptibilidade da molécula frente a certas condições de estresse 
devem ser utilizados para melhor escolha dos parâmetros.

O estresse da amostra deverá gerar produto(s) de degradação em quantidade 
suficiente para gerar picos detectáveis nos cromatogramas, para assim avaliar 
a especificidade do método. Recomenda-se que a porcentagem de degradação 
seja da ordem de 5 a 10% (em porcentagem de queda no teor da substância 
ativa), porém valores mais baixos podem ser adotados, desde que os picos das 
impurezas formadas sejam claramente detectáveis. Valores de porcentagem de 
degradação mais altos podem ser aceitos para os casos em que a impureza 
resultante tenha uma baixa resposta nas condições de análise, porém não se 
recomenda que degradações mais extensas sejam realizadas, para evitar a for-
mação de compostos resultantes de degradações secundárias (degradação das 
impurezas).

A Tabela 7 apresenta algumas condições tipicamente empregadas para estudos 
de degradação forçada. Essa tabela deve ser considerada apenas como uma su-
gestão, pois a escolha das Condições de Estresse, Período de Exposição Máximo 
e Períodos de Avaliação deve ser definida caso a caso, dependendo das caracte-
rísticas inerentes do produto farmacêutico ou matéria-prima.
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Tabela 7 - Condições tipicamente empregadas para estudos de degradação 
forçada.

Condições de 
Estresse

Condições 
Experimentais

Período de 
Exposição 
Máximo 

Períodos de 
Avaliação

Aquecimento/
Umidade

Manter as soluções 
em estufa a 70 °C 
com 90%UR (*)

7 dias 1 dia , 3 dias e 7 dias

Hidrólise ácida Manter as soluções 
em HCL 1N 1 dia 1 hora, 12 horas 

e 24 horas

Hidrólise 
básica

Manter as soluções 
em NaOH 1N 1 dia 1 hora, 12 horas 

e 24 horas

Oxidação
Manter as soluções 
em peróxido de 
hidrogênio a 3%

1 dia 1 hora, 12 horas 
e 24 horas

Fotolise

Manter as soluções 
em câmara de 
fotoestabilidade, 
submetida à 
luz branca e luz 
UV (segundo as  
condições do guia 
de fotoestabilidade 
da ANVISA)  (*)

7 dias 1 dia , 3 dias e 7 dias

Íons metálicos
Sulfato de cobre 
1mM ou sulfato 
férrico 1mM 

7 dias 1 dia , 3 dias e 7 dias

Ambiente 
(amostra 
controle)

NA NA

Analisar juntamente 
com as soluções 
submentidas à 
degradação forçada

Ref: condições utilizadas como referência em algumas  Ind. Farm.

(*) Caso o laboratório não possua disponíveis câmaras com umidade controlada ou 
câmaras de fotoestabilidade, procedimentos alternativos podem ser utilizados como, 
por exemplo, o aquecimento das amostras em estufa com ambiente isolado e satu-
rado de umidade, e a exposição à luz branca natural. É recomendável apenas que as 
condições desses procedimentos sejam controlados e reprodutíveis.

De modo geral, as condições de degradação química (hidrólise acida/básica e 
oxidação) ocorrem rapidamente caso o fármaco seja susceptível à degradação 
nessas condições. Condições de degradação física (calor, umidade e fotólise) 
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costumam ser mais lentas, por isso podem requerer maiores tempos de exposi-
ção. A degradação por íons metálicos deve ser avaliada nos casos em que estes 
atuem como catalisadores de reações conhecidas entre o fármaco e excipientes, 
ou autodegradação do fármaco. 

O estudo de cada condição deve ser interrompido no momento em que se atinja 
uma porcentagem de degradação de aproximadamente 10%, ou quando picos 
das impurezas formadas forem claramente detectáveis nos cromatogramas. Se 
ao final do período máximo planejado de exposição a solução permanecer isenta 
de impurezas e não apresentar queda significativa na área da substância ativa, 
o produto ou matéria-prima pode ser considerado estável naquela condição. To-
dos os dados gerados (mesmo naquelas condições em que não se observaram 
degradações) devem ser registrados para compor o relatório final de validação 
do método analítico. 

Procedimento

A especificidade de um método analítico é demonstrada através da comparação 
de resultados de análises de preparações contendo o analito em estudo, contra 
preparações nas quais o analito está ausente. O estudo envolve a preparação de 
diversas soluções que podem ser avaliadas, dependendo da técnica empregada 
e da categoria pretendida de estudo. Os procedimentos abaixo se aplicam prin-
cipalmente para estudos de Categoria II (determinação de impurezas), para a 
técnica de CLAE. Nesses casos é comum a análise das seguintes soluções:

• Branco: É comumente chamada de “branco” a solução do solvente (ou mis-
tura de solventes) utilizada como diluente da amostra. Sua avaliação tem 
como objetivo identificar a presença de picos interferentes provenientes dos 
solventes ou reagentes utilizados na preparação das soluções para análise. 
No caso de análises de dissolução, o meio de dissolução também deve ser 
analisado como branco.

• Placebo: É comumente chamada de “placebo” a solução contendo todos os 
componentes da amostra, exceto o(s) analito(s) de interesse. O placebo 
pode ser preparado em laboratório pela mistura desses componentes na 
mesma proporção encontrada na amostra. O placebo é comumente utilizado 
para validações de metodologias para produtos farmacêuticos acabados ou 
semiacabados, sendo raramente empregado na análise de matérias-primas. 

• Padrão do analito: É a solução contendo o analito isolado, sendo preparada 
a partir de padrões conhecidos e de alto grau de pureza.

• No caso de o método ser aplicado para mais de um analito, injeções 
isoladas de cada analito são recomendadas (para verificação de seus 
tempos de retenção), bem como a injeção da mistura de todos os ana-
litos (para verificação da resolução entre eles). Recomenda-se que a 
concentração do padrão do analito na solução para a especificidade seja 
equivalente àquela esperada para a amostra.

• Padrão da impureza conhecida: É a solução da impureza conhecida isolada, 
sendo preparada a partir de padrões de impureza conhecidos e de alto grau 
de pureza.
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• No caso de o método ser aplicado para mais de uma impureza, inje-
ções isoladas de cada impureza são recomendadas (para verificação de 
seus tempos de retenção), bem como as injeções da mistura de todas 
as impurezas (para verificação da resolução entre elas). Recomenda-se 
que a concentração das impurezas na solução para a especificidade seja 
equivalente ao seu limite máximo da especificação analítica para estudos 
de estabilidade. 

• Amostra: É usada uma amostra real do produto farmacêutico ou matéria-
-prima, preparada segundo o método analítico em estudo. Para matérias-
-primas, o objetivo é avaliar a presença de possíveis impurezas oriundas 
de degradação ou do processo de síntese, que podem diferir daquelas en-
contradas no padrão do analito. Para produtos farmacêuticos, o objetivo é 
verificar possíveis interações do placebo com o ativo farmacêutico. Caso 
não seja possível utilizar uma amostra real do produto farmacêutico, uma 
mistura de placebo e ativo(s) pode ser feita para simular a amostra.

• Amostra com adição de impureza: Normalmente é utilizada uma amostra 
real do produto farmacêutico ou matéria-prima, preparada segundo o mé-
todo analítico em estudo, adicionada das impurezas conhecidas na con-
centração limite da especificação analítica. O objetivo é verificar possíveis 
interações de um ou mais componentes (placebo, ativo e/ou impurezas) em 
uma mesma solução analítica. Caso a impureza em análise seja resultado 
de degradação, e seja esperada sua presença mesmo na amostra recém-
-produzida, pode ser recomendada preparação de uma amostra simulada 
pela mistura do placebo, padrão do ativo e padrão da impureza. 

• Amostra com prazo de validade expirado: Caso exista disponível uma amos-
tra do produto farmacêutico ou da matéria-prima com prazo de validade 
expirado, ou ainda amostras do período final de estudos de estabilidade, es-
sas podem ser analisadas para avaliar a especificidade do método analítico 
quanto à presença de impurezas conhecidas ou desconhecidas, resultantes 
de degradação da substância ativa.

• Soluções submetidas a estudos de degradação forçada: Para métodos que 
têm por objetivo a quantificação de substância ativa e produtos de degra-
dação durante estudos de estabilidade, é necessário garantir que eles man-
tenham sua especificidade em relação aos compostos de degradação que 
possam surgir durante esses estudos. Assim é recomendado que as solu-
ções de placebo, padrão analítico e amostra sejam submetidos a condições 
de estresse, visando promover a formação dessas impurezas. Cada uma 
dessas soluções deve ser preparada individualmente, de modo a identificar 
a origem da formação de impurezas desconhecidas.

• Para as amostras de validação de limpeza devem ser avaliadas as interfe-
rências dos materiais de amostragem (swab e solvente). Quando a substân-
cia alvo for um princípio ativo, deve-se a avaliar a interferência dos demais 
componentes da formulação e dos agentes de limpeza.

Nos casos de métodos cromatográficos que se aplicam às categorias I (Teor de 
Ativo), III (Desempenho) e IV (Identificação), as soluções de estudo de degra-
dação forçada podem ser dispensadas se os padrões de degradação estiverem 
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disponíveis. Tipicamente, para essas categorias são empregadas apenas as so-
luções Branco, Placebo, Padrão do Analito, Amostra, impurezas conhecidas (se 
disponíveis) e amostras expiradas (se disponíveis). 

Para métodos que empregam técnicas analíticas não cromatográficas (ex: Espec-
trofotometria UV/VIS, Absorção Atômica, Infravermelho, Titulometria etc), esses 
tipicamente não são adequados para a determinação de impurezas. Nesses casos 
os mesmos procedimentos e soluções utilizados em cromatografia são aplicáveis, 
porém são dispensadas as soluções que envolvem impurezas conhecidas, amos-
tras expiradas ou estudos de degradação forçada. Tipicamente para essas técnicas 
são empregadas apenas as soluções Branco, Placebo, Padrão do Analito e Amostra.

Independente da técnica analítica ou categoria de testes, todas as soluções 
analisadas devem reproduzir as mesmas condições de preparo da amostra real, 
ou seja, devem conter as mesmas proporções de excipientes e solventes espe-
rados na amostra analítica, bem como ter passado pelos mesmos processos de 
extração, filtração e/ou reações químicas secundárias (se aplicável).

Exemplo prático de preparação de soluções para um estudo de Es-
pecificidade

• Técnica Analítica: Cromatografia Líquida (CLAE)

• Categoria do teste: Categoria II

Supondo o caso do estudo de especificidade de um comprimido de 500mg, 
contendo 100mg de substância ativa, e cujo limite de uma dada impureza co-
nhecida seja 1,0%. O método descreve que a amostra analítica seja preparada 
a partir da pulverização conjunta de 10 comprimidos e posterior pesagem de 
massa equivalente a um comprimido, cerca de 500mg, para um balão volumé-
trico de 100 mL e dissolvido com uma mistura de água: metanol (1:1), mantido 
em agitação por 30 minutos e filtrado através de filtro de 0,45 µm. Nesse caso, 
as preparações analisadas para Especificidade seriam:

• Branco: Mistura de água: metanol na proporção 1:1

• Observação: Nos casos de métodos de dissolução, é recomendada tam-
bém a análise do meio de dissolução.

• Placebo: Pesar 400mg do placebo para um balão volumétrico de 100mL e 
dissolver com uma mistura de água: metanol (1:1), mantendo em agitação 
por 30 minutos e filtrando através de filtro de 0,45µm.

• Solução padrão do ativo: Pesar 100mg do padrão do ativo para um ba-
lão volumétrico de 100mL e dissolver com uma mistura de água: metanol 
(1:1), mantendo em agitação por 30 minutos e filtrando através de filtro 
de 0,45µm.

• Solução padrão da impureza conhecida: Pesar 100mg do padrão da impu-
reza para um balão volumétrico de 100mL e dissolver com uma mistura de 
água: metanol (1:1) e manter em agitação por 30 minutos (solução estoque 
da impureza). Pipetar 1mL dessa solução para um balão volumétrico de 
100mL, diluir com uma mistura de água: metanol (1:1) e filtrando através 
de filtro de 0,45µm. (concentração = 0,01 mg/mL)
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• Observação: Notar que nesse caso foi alterada a preparação, porém 
mantendo-se a proporção dos reagentes e a concentração final espera-
da da impureza de 1,0% (0,01 mg/mL) em relação à concentração do 
ativo (1mg/mL).

• Solução amostra: Pesar 500mg do produto para um balão volumétrico de 
100mL e dissolver com uma mistura de água: metanol (1:1), mantendo em 
agitação por 30 minutos e filtrando através de filtro de 0,45µm.

• Solução de amostra contendo a impureza conhecida: Pesar 500mg do pro-
duto para um balão volumétrico de 100mL, adicionar 1mL da solução esto-
que (concentração = 1mg/mL) da impureza conhecida e dissolver com uma 
mistura de água: metanol (1:1), mantendo em agitação por 30 minutos e 
filtrando através de filtro de 0,45µm.

• Solução placebo, solução do ativo e solução amostra submetidos à degra-
dação forçada: 

• Aquecimento/Umidade: Transferir cerca de 5g de placebo, 1g do padrão do 
ativo e 5g da amostra de comprimidos triturados separadamente para três 
placas de petri. Distribuir o material de maneira uniforme pela superfície da 
placa de petri e colocar em uma estufa a 70 ºC com umidade controlada de 
90%UR até o primeiro período de exposição desejado. Retirar uma quanti-
dade de cada material suficiente para o teste, e colocar novamente o res-
tante da amostra de volta na câmara para o próximo período de exposição. 
Seguir dessa forma até que tenha sido retirada uma amostra de placebo, 
padrão do ativo e amostra do produto acabado para todos os períodos de 
exposição planejados. 

• Pesar 400mg de placebo, 100mg do padrão do ativo e 500mg da  amos-
tra triturada separadamente para três balões volumétricos de 100mL e 
prosseguir conforme o preparo usual da amostra, para cada período de 
exposição amostrado.

• Fotólise: Transferir cerca de 5g de placebo, 1g do padrão do ativo e 5g 
da amostra de comprimidos triturados separadamente para três placas de 
petri. Distribuir o material de maneira uniforme pela superfície da placa de 
petri e submeter à condição de fotólise até o primeiro período de exposi-
ção desejado. Retirar uma quantidade de cada material suficiente para o 
teste, e colocar novamente o restante da amostra de volta na câmara de 
fotoestabilidade (ou procedimento alternativo) para o próximo período de 
exposição. Seguir dessa forma até que tenha sido retirada uma amostra de 
placebo, padrão do ativo e amostra do produto acabado para todos os perí-
odos de exposição planejados. 

• Pesar 400mg de placebo, 100mg do padrão do ativo e 500mg da  amos-
tra triturada separadamente para três balões volumétricos de 100mL e 
prosseguir conforme o preparo usual da amostra, para cada período de 
exposição amostrado.

• Hidrólise Ácida: Pesar 400mg de placebo, 100mg do padrão do ativo e 
500mg da amostra triturada separadamente para três balões volumétricos 
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de 100mL. A cada um deles adicionar 10mL de HCL 1N, agitar suavemente 
e deixar em repouso pelo tempo de exposição desejado. Após o período de 
exposição, neutralizar o excesso de HCL com o mesmo volume de NaOH 1N 
e prosseguir conforme o preparo usual da amostra. 

• Hidrólise Básica: Pesar 400mg de placebo, 100mg do padrão do ativo e 
500mg da  amostra triturada separadamente para três balões volumétricos 
de 100mL. A cada um deles adicionar 10mL de NaOH 1N, agitar suavemente 
e deixar em repouso pelo tempo de exposição desejado. Após o período de 
exposição, neutralizar o excesso de NaOH com o mesmo volume de HCL 1N 
e prosseguir conforme o preparo usual da amostra. 

• Oxidação: Pesar 400mg de placebo, 100mg do padrão do ativo e 500mg 
da  amostra triturada separadamente para três balões volumétricos de 
100mL. A cada um deles adicionar 10mL de Peróxido de Hidrogênio 3%, 
agitar suavemente e deixar em repouso pelo tempo de exposição deseja-
do. Após o período de exposição, prosseguir conforme o preparo usual da 
amostra.

• Observação: No caso das degradações por hidrólise ácida, hidrólise bá-
sica e oxidação, para cada período de exposição avaliado deve ser pre-
parada uma nova amostra de placebo, padrão do ativo e amostra do 
produto acabado.

Avaliação e Critérios de Aceitação

Os critérios de aceitação para a Especificidade podem variar de acordo com o 
objetivo do método analítico (categoria) e de acordo com a técnica analítica 
empregada. De modo geral, o resultado desejado é a ausência de sinais interfe-
rentes, ou, no caso de cromatografia, ausência de picos com tempos de reten-
ção coincidentes ou muito próximos aos do analito de interesse. Nos casos de 
cromatografia líquida com detecção UV, um detector de arranjo de diodo pode 
ser empregado para avaliar a pureza de picos, e dessa forma tirar conclusões a 
respeito da eluição simultânea de picos no mesmo tempo de retenção.

Para análise de substâncias ativas em matérias-primas, é comum se aceitar va-
lores de até no máximo 1,0% de picos interferentes em relação ao pico do ana-
lito.  Matérias-primas de origem natural podem apresentar composição variável, 
e nestes casos, critérios mais amplos podem ser justificáveis.

Para análise de ativo em produtos farmacêuticos é comum se aceitar valores de 
interferência de até no máximo 2,0%, dependendo da aplicação pretendida para 
o método. Esse valor costuma ser mais alto do que aquele aceito para matérias-
-primas, por considerar a complexidade e variedade de componentes da matriz. 
Produtos contendo matrizes biológicas e/ou de origem natural podem ser extre-
mamente complexos, e nesses casos, critérios de aceitação mais amplos podem 
ser justificados.
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Para análises de impurezas por cromatografia líquida, a porcentagem de inter-
ferência aceitável pode variar de acordo com o limite da especificação da impu-
reza, mas é comum que não se aceite interferências maiores que 0,05% do pico 
interferente em relação à área do pico principal do analito.

Soluções submetidas a ensaios de degradação forçada também devem ter seus 
cromatogramas avaliados quanto à presença de picos gerados por degradação 
do ativo e/ou componentes da matriz. Nesses casos também é desejado que 
não ocorra interferência dos picos de degradação desconhecidos com picos de 
ativo ou impurezas conhecidas. Picos provenientes da degradação de compo-
nentes da matriz ou placebo não precisam apresentar especificidade entre si, 
mas devem ser claramente identificados durante a validação do método para 
não serem erroneamente identificados como impurezas de degradação da subs-
tância ativa durante os estudos de estabilidade.

A porcentagem de interferência é calculada diretamente pela razão da resposta 
obtida para a solução branco ou solução placebo/resposta obtida para o ativo.  
No caso de cromatografia a resposta avaliada é a área dos picos. 

A Tabela 8 resume os critérios de aceitação de Especificidade comumente ado-
tados para métodos cromatográficos:

Tabela 8 -Critérios de aceitação de especificidade comumente adotados para 
métodos cromatográficos.

Técnica 
Analítica

Tipo de 
Amostra

Categoria de ensaio

Categoria 
I

Categoria II
Categoria 

III
Categoria 

IVEnsaio 
Limite

Quanti-
tativo

Cromatografia 
(CLAE e CG)

Matéria- 
Prima ≤ 0,5%

≤ limite 
de 

detecção
≤ 0,05%

NA ≤ 1,0%

Produto 
Farmacêutico ≤ 1,0 % ≤ 2,0% ≤ 1,0%

Ref: condições utilizadas como referência em algumas Indústrias Farmacêuticas.

Para métodos por Espectrofotometria UV/VIS, a resposta avaliada é a medida 
de absorbância do placebo, no mesmo comprimento de onda de quantificação 
do ativo. No caso de Titulometria, a resposta avaliada pode ser o volume de 
titulante consumido. No caso de métodos por Espectrometria de Absorção Atô-
mica (AA) ou Espectrofotometria Infravermelho (IV), a avaliação dos espectros 
é mais complexa e não fornece valores numéricos pontuais para comparação. 
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Nesses casos se torna mais simples analisar o branco ou placebo como uma 
amostra, e considerar diretamente o valor calculado pela interpolação com a 
curva de calibração. Para métodos não cromatográficos, os critérios de acei-
tação costumam ser mais amplos, devido a menor sensibilidade e seletividade 
dessas técnicas em relação aos métodos cromatográficos.

A Tabela 9 resume os critérios de aceitação de especificidade comumente acei-
tos para métodos não cromatográficos.

Tabela 9 - Critérios de aceitação de especificidade comumente adotados para 
métodos não cromatográficos.

Tipo de 
Amostra

Técnica 
Analítica

Categoria de ensaio

Categoria 
I

Categoria II
Categoria 

III
Categoria 

IVEnsaio 
Limite Quantitativo

Matéria- 
Prima

Absorção 
Atômica

≤ 1,0%

≤ limite 
de 

detecção

≤ limite de 
quantificação

NA ≤ 1,0%
UV/VIS

NAIR

Titulometria

Produto 
Farmacêutico

Absorção 
Atômica

≤ 2,0%

≤ limite de 
quantificação

≤ 2,0% ≤ 2,0%
UV/VIS

NAIR

Titulometria

Ref: condições utilizadas como referência em algumas Indústrias Farmacêuticas. 

NA = Não se aplica.

8.2. Linearidade 

É a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que os resultados 
obtidos são diretamente proporcionais à concentração da substância química do 
analito em análise na amostra, dentro de um intervalo especificado.
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A relação entre o sinal obtido (área, altura do pico, mudanças de cor ou pH, 
entre outros, conforme a técnica utilizada), conhecida como variável depen-
dente - y, e a massa ou concentração conhecida da substância química a ser 
quantificada, conhecida como variável independente - x, deve ser determinada 
por toda a faixa do processo analítico. Essa relação entre as variáveis depen-
dente e independente, conhecida como relação linear e descrita pela equação y 
= ax ± b, pode ser expressa como uma reta chamada curva analítica ou curva 
de calibração. Um exemplo de curva analítica pode ser visto na figura abaixo:

1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0
0 5 10 15 20 25 30 35

Concentração (ug/mL)

y = 51618x + 8668,1

R2 = 0,9999

Curva de Calibração

Figura 2. Exemplo de curva analítica

A equação da reta que relaciona as duas variáveis é:  

y = ax ± b

y = resposta medida (absorbância, altura ou área do pico etc.); 

x = concentração; 

b =  interseção com o eixo y, quando x = 0; 

a = inclinação da curva analítica = sensibilidade.

Para o estabelecimento de linearidade, um mínimo de 5 concentrações diferen-
tes que não incluam o ponto zero é recomendado. Essas concentrações devem 
obedecer aos intervalos da tabela a seguir. Outras abordagens devem ser jus-
tificadas.
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Tabela 10 - Limites porcentuais do teor do analito que devem estar contidos no 
intervalo de linearidade para alguns métodos analíticos.

Ensaio Alcance *
Determinação quantitativa do 
analito em matérias-primas ou 
em formas farmacêuticas

De 80% a 120% da concentração teórica 
do teste.

Determinação de impurezas

Do nível de impureza esperado até 120% 
do limite máximo especificado. Quando 
apresentarem importância toxicológica 
ou efeitos farmacológicos inesperados, 
os limites de quantificação e detecção 
devem ser adequados às quantidades de 
impurezas a serem controladas.

Uniformidade de conteúdo De 70% a 130% da concentração teórica 
do teste.

Ensaio de dissolução
De ± 20% sobre o valor especificado para 
o intervalo. Caso a especificação para a 
dissolução envolva mais que um tempo, o 
alcance do método deve incluir -20% sobre 
o menor valor e +20% sobre o maior valor.

Ref: Resolução ANVISA RE nº 899/2003.

• Pontos adicionais podem ser considerados para contemplar a faixa de espe-
cificação do produto ou matéria-prima.

• No caso da determinação de impurezas, deve-se considerar o limite de 
quantificação para definição da menor concentração da faixa de linearidade. 

Se houver relação linear aparente após exame visual do gráfico, os resultados 
dos testes deverão ser tratados por ferramentas estatísticas apropriadas para 
determinação do coeficiente de correlação, interseção com o eixo Y, coeficiente 
angular, soma residual dos quadrados mínimos da regressão linear e desvio 
padrão relativo.

A qualidade da curva analítica e sua linearidade será avaliada por inspeção vi-
sual da construção de um gráfico (x versus y) e um método estatístico chamado 
regressão linear pelo método dos mínimos quadrados. Através desse método 
matemático, além dos coeficientes de regressão a e b (que compõem a equação 
da reta que expressa a curva analítica) e o gráfico de resíduos, é possível calcu-
lar o coeficiente de correlação (r). Esse coeficiente mede o grau de associação 
entre duas variáveis (x e y):

• Se r estiver próximo de zero, não há correlação linear significativa entre x 
e y;

• Se r estiver próximo de -1 ou +1, há correlação linear significativa entre x 
e y.
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Um coeficiente de correlação maior que 0,999 é considerado como evidência de 
relação ideal dos dados, pois quanto mais próximos de 1 menor a dispersão dos 
resultados em torno da reta de melhor ajuste.

O Método dos Mínimos Quadrados, ou Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou 
OLS (do inglês Ordinary Least Squares) é uma técnica de otimização matemáti-
ca que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados, tentando 
minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os 
dados observados (tais diferenças são chamadas de resíduos).

Nas figuras 3 e 4 é possível verificar visualmente a relação entre as variáveis 
e avaliar o gráfico de resíduos obtidos após tratamento dos dados, respectiva-
mente:

Figura 3 - Relação entre as variáveis x e y.

Os pontos obtidos experimentalmente deverão estar próximos e aleatoriamente 
distribuídos ao redor da reta ajustada.
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Figura 4 - Exemplo de distribuição de pontos obtidos experimentalmente para 
avaliação de linearidade.

Os pontos no gráfico dos resíduos deverão estar aleatoriamente distribuídos ao 
redor do eixo x, não apresentando comportamento tendencioso, ou seja, não 
forma uma imagem (figura) com os pontos, por exemplo, uma hipérbole, um 
triângulo ou losango.

A regressão linear (método dos mínimos quadrados) é uma forma de estimar 
qual a melhor reta que passa pelos pontos obtidos experimentalmente e propor-
cionar estimativas matemáticas do grau de linearidade.

O coeficiente de correlação pode ser calculado da seguinte forma:

n.∑(xy) – (∑x).(∑y)
R =

[n.∑x2  –  (∑x)2].[n∑y2  – (∑y)2]

Para se obter a reta de regressão de y e x, determinam-se o coeficiente angular 
a (slope) e o coeficiente linear b (intercepto com eixo Y), pelas equações abaixo:

n∑xy – (∑x)(∑y)

n∑x2  –  (∑x)2
Coeficiente angular (a)=

∑y – b ∑x

n
Coeficiente linear (b) =
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Em alguns casos, para obter linearidade entre as respostas e concentrações de 
amostra, os dados do teste podem ser submetidos a uma transformação ma-
temática antes da análise de regressão. Se não houver relação linear, realizar 
transformação matemática como, por exemplo, um método que segue um mo-
delo logarítmico e sofre uma transformação para um modelo linear. Devem-se 
apresentar as curvas obtidas experimentalmente e a resultante do tratamento 
matemático, por exemplo: 

• Análises cromatográficas que utilizam detectores do tipo espalhamento de 
luz (Evaporative Light Scattering Detector - ELSD) apresentam tipicamente 
uma resposta não linear, sendo a relação da resposta (Y) em função da con-
centração (X) aproximadamente exponencial. Nesses casos recomenda-se 
aplicar a função logarítmica a ambos os fatores, obtendo uma resposta mais 
próxima a uma função linear.

Dados originais:

Dados transformados (log de X e log de Y)

Critérios de Aceitação

Os critérios de aceitação para a Linearidade são:

• Visualmente o gráfico deve se apresentar como uma reta. 
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• A dispersão dos pontos no gráfico de resíduos da regressão linear deve ser 
aleatória e independente da concentração.

• O critério mínimo aceitável do coeficiente de correlação (r) deve ser = 0,99 
(para o caso de fitoterápicos e biológicos aceita-se o mínimo de 0,98).

Procedimento

Para o estabelecimento de linearidade, um mínimo de 5 concentrações diferen-
tes é recomendado. Essas concentrações devem obedecer aos intervalos confor-
me sua categoria e técnica analítica.

Vale ressaltar que:

• A linearidade do método deve considerar a linearidade do equipamento (por 
exemplo, espectrofotômetros) e da técnica utilizada.

• Deve haver um balanço entre o rigor científico e limitações práticas. Re-
comenda-se que não seja muito ampla para não causar a rejeição de um 
método que é apropriado para o uso ao qual se destina. Por exemplo: um 
método de teor necessário para faixa de 80 a 120% pode não ter exatidão 
e precisão adequadas para uma faixa de 50 a 150%.

• O valor do coeficiente de correlação pode ser distorcido nos pontos longe 
da média, se os pontos não forem equidistantes (igualmente espaçados).

• É importante avaliar a linearidade em preparações contendo apenas a subs-
tância química em diluentes e preparações de amostras sintéticas (placebo 
contaminado com a substância química em análise)

• Recomenda-se avaliar 3 curvas analíticas autênticas.

Exemplo prático de preparação de soluções para um estudo de lineari-
dade. 

• Técnica Analítica: Cromatografia Líquida (CLAE)

• Categoria do teste: Categoria II

Supondo o caso do estudo de linearidade de um comprimido de 500mg, conten-
do 100mg de substância ativa, e cujo limite de uma dada impureza conhecida 
seja 1,0%. O método descreve que a amostra analítica seja preparada a partir 
da pulverização conjunta de 10 comprimidos e posterior pesagem de massa 
equivalente a um comprimido, cerca de 500mg, para um balão volumétrico 
de 100mL e dissolvido com uma mistura de água: metanol (1:1), mantido em 
agitação por 30 minutos e filtrado através de filtro de 0,45µm. Neste caso as 
preparações analisadas para linearidade seriam:

*** Preparar as soluções para análise da curva conforme tabela abaixo na pre-
sença e ausência de placebo:



406

SINDUSFARMA

Concentração Massa em mg Análise 1 Análise 2 Análise 3 Média

80% 80 mg

90% 90 mg

100% 100 mg

110% 110 mg

120% 120 mg

A preparação pode ser de cada ponto, isto é, preparar individualmente cada 
solução com sua concentração dentro da faixa 80 a 120%.

Ou por diluição da solução-mãe, isto é, prepara-se a solução-mãe com o dobro 
da concentração estimada ou esperada e por diluição, obter os pontos conforme 
concentração.

Ponto (Eixo X) Concentração

5 120% da solução-mãe

4 80% da solução-mãe

3 50% da solução-mãe (valor estimado)

2 30% da solução-mãe

1 10% da solução-mãe

8.3. Limite de Detecção 

O limite de detecção (LD) é a menor quantidade do analito presente em uma 
amostra que pode ser detectada com confiança, que significa capacidade de 
obter um sinal reprodutível para a substância em análise, porém não necessa-
riamente quantificado como um valor exato, sob as condições experimentais 
estabelecidas.

A avaliação do limite de detecção é solicitada para um tipo de método: ensaio 
limite de impurezas - Categoria II, podendo ser necessário em métodos da 
Categoria III, dependendo da natureza do teste. Porém, a determinação do 
limite de detecção tem grande importância no desenvolvimento e validação de 
métodos de quantificação de impurezas, pois é preciso garantir que o método 
apresente sensibilidade suficiente para detectar impurezas que possam estar 
presentes na amostra.
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Procedimento

O teste do limite de detecção pode ser calculado de três maneiras, dependendo 
da técnica utilizada: método visual, método relação sinal-ruído, método basea-
do em parâmetros da curva de calibração. Em todos os casos o limite de detec-
ção deve ser definido com base em testes experimentais de laboratório.

No caso de métodos não instrumentais (CCD, titulação, comparação de cor), 
esta determinação pode ser feita utilizando o método visual em que o limite de 
detecção é a menor concentração capaz de produzir o efeito esperado (mudança 
de cor, turvação etc) para ser detectado com confiança. Deve-se observar que 
para efetuar esse teste o analista deve ter boa acuidade visual.

No caso de métodos instrumentais (CLAE, CG), a estimativa do limite de detec-
ção pode ser feita utilizando o método relação sinal-ruído. Portanto, aceita- se 
que o sinal da substância em análise seja de pelo menos três vezes o ruído da 
linha de base para poder ser detectado com confiança. Caso o equipamento não 
possua essa ferramenta, a avaliação pode ser feita de maneira visual, amplian-
do-se o cromatograma até que seja possível visualizar o ruído da linha de base.

Outra forma de estimar o LD para métodos instrumentais é através da avaliação 
estatística de curvas de calibração (mínimo 3 curvas) contendo fármaco em con-
centração próxima ao suposto limite de detecção. Nesse caso utiliza-se o desvio 
padrão da resposta e a inclinação da curva. O LD pode ser expresso como:

Limite de Detecção (LD) = 3,3 x DPb 
IC

DPb = desvio padrão do intercepto (coeficiente linear - b) com o eixo Y resposta 
(desvio padrão da resposta ou desvio padrão residual)  

IC = inclinação (slope) da curva de calibração (coeficiente angular - a)

O limite de detecção é estabelecido por meio da análise de soluções de con-
centrações conhecidas e decrescentes do analito, até o menor nível detectável, 
sendo o procedimento utilizado nos métodos visual e relação sinal-ruído.

De acordo com a concentração da substância ativa na amostra e sua dose diária 
administrada, o ICH define algumas concentrações de impurezas desconhecidas 
que devem ser reportadas:

Conforme ICH Q3A (R2) de 2006, o LD para impurezas orgânicas em subs-
tâncias ativas pode ser determinado pela máxima dose diária.

- Para máxima dose diária≤ 2g: LD=0,02% 

- Para máxima dose diária> 2g: LD=0,01%

Conforme ICH Q3B (R2) de 2006, o LD para impurezas orgânicas em produ-
tos acabados pode ser determinado pela máxima dose diária.

- Para máxima dose diária≤ 1g: LD=0,03%

- Para máxima dose diária > 1g: LD=0,02%
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Exemplo prático de preparação de soluções para um estudo de Limite 
de Detecção.

• Técnica Analítica: Cromatografia Liquida (CLAE)

• Categoria do teste: Categoria II

Apresenta-se a seguir o estudo de caso de limite de detecção de um comprimi-
do de 500mg, contendo 100mg de substância ativa, e cujo limite de uma dada 
impureza conhecida seja 1,0%. O método descreve que a amostra analítica seja 
preparada a partir da pulverização conjunta de 10 comprimidos e posterior pe-
sagem de massa equivalente a um comprimido, cerca de 500mg, para um balão 
volumétrico de 100mL e dissolvido com uma mistura de água: metanol (1:1), 
mantido em agitação por 30 minutos e filtrado através de filtro de 0,45µm. 
Nesse caso as preparações analisadas para limite de detecção seriam  7 ou mais 
amostras em branco com adição da menor concentração aceitável do analito e 
calcula-se:

• LD = 0 + ts, onde, 

• S = desvio padrão das amostras em branco com adição, 

• t = valor da abscissa t (Student) para (1 - α) x 95% nível de confiança.

A menor concentração aceitável é aquela tida como a concentração mais baixa 
para a qual um grau aceitável de incerteza pode ser alcançado. 

8.4. Limite de Quantificação 

O Limite de Quantificação (LQ) é a menor quantidade do analito em uma 
amostra que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as 
condições experimentais estabelecidas. É importante ressaltar que devido à 
relação entre a concentração, precisão e exatidão, quando decresce o nível de 
concentração do LQ, o resultado torna-se menos preciso, portanto, se houver 
necessidade de maior precisão, uma concentração maior para o LQ deve ser 
assumida.

O limite de quantificação é um parâmetro determinado principalmente para 
ensaios quantitativos de impurezas, produtos de degradação em fármacos e 
produtos de degradação em formas farmacêuticas (categoria II), métodos titu-
lométricos (teor de água - Karl Fisher), podendo ser necessário em métodos da 
Categoria III, dependendo da natureza do teste. É expresso como concentração 
do analito (por exemplo, porcentagem p/p ou p/v, ppm) na amostra.

O teste do limite de quantificação, assim como o LD, pode ser calculado de três 
maneiras, dependendo da técnica utilizada: método relação sinal-ruído, método 
visual e método baseado em parâmetros da curva de calibração. Em todos os 
casos o limite de quantificação deve ser definido com base em testes experi-
mentais de laboratório.

O limite de quantificação é estabelecido por meio da análise de soluções con-
tendo concentrações decrescentes do analito até o menor nível quantificável 
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com Precisão e Exatidão aceitáveis. Para a determinação do LQ os limites de 
aceitação de Precisão e Exatidão são mais amplos do que aqueles estabelecidos 
para a amostra na concentração próxima a 100%, sendo aceitáveis, por exem-
plo, valores de 75 a 125% de recuperação e DPR ≤ 25% (valores utilizados em 
algumas empresas, baseado  na USP).

No caso de métodos instrumentais (CLAE, CG), a estimativa do limite de quan-
tificação pode também ser feita com base na relação de 10 vezes o ruído da 
linha de base. A maioria dos softwares aplicados a cromatografia possuem fer-
ramentas para calcular a relação Sinal/Ruído. Caso o equipamento não possua 
essa ferramenta, a avaliação pode ser feita de maneira visual, ampliando-se o 
cromatograma até que seja possível visualizar o ruído da linha de base:

Método visual para avaliação da relação Sinal/Ruído em cromatografia

• h = altura do ruído da linha de base

• H = altura do pico de interesse

Para métodos instrumentais não cromatográficos, o limite de quantificação se-
gue os mesmos princípios e conceitos dos métodos cromatográficos. No en-
tanto, a maioria das técnicas não cromatográficas não é aplicada para análises 
de impurezas, de modo que a avaliação do LQ não se faz necessária. Uma das 
poucas exceções é para a técnica de Absorção Atômica (muito empregada para 
determinação de impurezas metálicas). Para este caso não é possível fazer a 
determinação do LQ através da avaliação da relação Sinal/Ruído.  

Outra forma de estimar o LQ para métodos instrumentais é através da avaliação 
estatística de curvas de calibração (mínimo 3 curvas) contendo fármaco em 
concentração próxima ao suposto limite de quantificação. Nesse caso utiliza-se 
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o desvio padrão da resposta e a inclinação da curva. O LQ pode ser expresso 
como:

Limite de Quantificação (LQ) = 10 x DPb 
IC

• DPb = desvio padrão do intercepto (coeficiente linear - b) com o eixo Y 
resposta (desvio padrão da resposta ou desvio padrão residual)  

• IC = inclinação (slope) da curva de calibração (coeficiente angular - a)

Procedimento para determinação de LD e LQ

Para a determinação de LD e LQ são preparadas soluções em concentrações 
decrescentes da substância ativa ou da impureza. Normalmente a solução mais 
considerada é preparada na concentração de 1% ou 0,5% da concentração te-
órica da amostra.

Essa solução é então diluída de maneira sequencial obtendo soluções de con-
centração inferior, por exemplo, 0,25%, 0,10%, 0,05%, 0,025%, 0,010% e 
0,005%. Concentrações ainda mais baixas podem ser necessárias se assim re-
querido pelo limite de especificação da amostra. O uso de preparações em tri-
plicata aumenta a confiabilidade dos resultados e fornece mais dados para uma 
análise estatística mais precisa.

As soluções são então injetadas a partir de sua concentração mais baixa 
para a mais alta (esse procedimento é recomendado para evitar o efeito de 
“carry-over”, no qual o resíduo de uma solução mais concentrada é detectado 
na injeção seguinte).

Posteriormente, os dados gerados são avaliados. No caso de CLAE ou CG, pode-
-se verificar a relação Sinal/Ruído a partir da primeira injeção e assim estimar 
o valor de LD e LQ. 

O LD será a concentração da solução mais diluída capaz de produzir uma respos-
ta que apresente a relação Sinal/Ruído igual ou acima de 3x. 

O LQ pode ser estimado como a concentração da solução mais diluída capaz de 
produzir uma resposta que apresente a relação Sinal/Ruído igual ou acima de 
10x. Ainda que o LQ possa ser estimado dessa maneira, é recomendável que se 
confirme essa condição pela avaliação da Precisão e Exatidão obtidas para esta 
concentração.

 Para métodos instrumentais que não CLAE e CG, o LD será a concentração da 
primeira solução que gerar uma resposta detectável, e o LQ será a concentra-
ção da primeira solução que apresentar Precisão e Exatidão dentro dos limites 
estabelecidos.

Procedimento Alternativo

Outra maneira de se determinar o LD e LQ é utilizar o método baseado em pa-
râmetros da curva de calibração. Uma sugestão prática seria:
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Após a determinação das três curvas de calibração na linearidade, realizar as 
seguintes avaliações:

• - Identificar as três equações de reta e seus componentes: coeficiente an-
gular e coeficiente linear.

• - Calcular a média do coeficiente angular (a).

• - Calcular o desvio padrão do coeficiente linear (b).

• - Substituir os valores encontrados nos itens anteriores nas fórmulas para 
LD e LQ, respectivamente e determinar os Limites de Detecção e Quantifica-
ção estimados.  O método baseado em parâmetros da curva de calibração é 
um método de estimativa, portanto o valor estimado precisa ser confirmado 
e obtido experimentalmente.

Exemplo prático de preparação de soluções para um estudo de Limite de 
Detecção e Limite de Quantificação.

• Técnica Analítica: Cromatografia Líquida (CLAE)

• Categoria do teste: Categoria II

Apresenta-se a seguir o estudo de caso de LD e LQ  de um comprimido de 
500mg, contendo 100 mg de substância ativa, e cujo limite de uma dada im-
pureza conhecida seja 1,0%. O método descreve que a amostra analítica seja 
preparada a partir da pulverização conjunta de 10 comprimidos e posterior pe-
sagem de massa equivalente a um comprimido, cerca de 500mg, para um balão 
volumétrico de 100mL e dissolvido com uma mistura de água: metanol (1:1), 
mantido em agitação por 30 minutos e filtrado através de filtro de 0,45µm. Nes-
te caso as preparações analisadas para LD e LQ seriam:

- Solução Estoque 10% do ativo (Solução Estoque 1): Pesar 10mg da subs-
tância ativa para um balão volumétrico de 100mL e dissolver com água: 
metanol (1:1).

- Solução a 1,00% do ativo: Pipetar 10 mL da Solução Estoque 10% (Solução 
Estoque 1) para um balão volumétrico de 100mL contendo 500mg de place-
bo, manter em agitação por 30 minutos e filtrar através de filtro de 0,45µm. 

- Solução a 0,50% do ativo: Pipetar 5mL da Solução Estoque 10% (Solução 
Estoque 1) para um balão volumétrico de 100mL contendo 500mg de place-
bo, manter em agitação por 30 minutos e filtrar através de filtro de 0,45µm. 

- Solução a 0,30% do ativo: Pipetar 3mL da Solução Estoque 10% (Solução 
Estoque 1) para um balão volumétrico de 100mL contendo 500mg de place-
bo, manter em agitação por 30 minutos e filtrar através de filtro de 0,45µm. 

- Solução a 0,10% do ativo: Pipetar 1mL da Solução Estoque 10% (Solução 
Estoque 1) para um balão volumétrico de 100mL contendo 500mg de place-
bo, manter em agitação por 30 minutos e filtrar através de filtro de 0,45µm. 

- Solução Estoque a 1% do ativo (Solução Estoque 2): Pipetar 10mL da Solu-
ção Estoque 10% (Solução Estoque 1) para um balão volumétrico de 100mL 
e dissolver com água: metanol (1:1).
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- Solução a 0,05% do ativo: Pipetar 5mL da Solução Estoque 1% (Solução 
Estoque 2) para um balão volumétrico de 100mL contendo 500mg de place-
bo, manter em agitação por 30 minutos e filtrar através de filtro de 0,45µm.

- Solução a 0,03% do ativo: Pipetar 3mL da Solução Estoque 1% (Solução 
Estoque 2) para um balão volumétrico de 100mL contendo 500mg de place-
bo, manter em agitação por 30 minutos e filtrar através de filtro de 0,45µm. 

- Solução a 0,01% do ativo: Pipetar 1mL da Solução Estoque 1% (Solução 
Estoque 2) para um balão volumétrico de 100mL contendo 500mg de place-
bo, manter em agitação por 30 minutos e filtrar através de filtro de 0,45µm. 

Para aumentar a confiabilidade dos resultados, cada concentração deve ser pre-
parada em triplicata.

Injetar as soluções na seguinte ordem: solução 0,01%, 0,03%, 0,05%, 
0,10%,0,30%, 0,50% e 1,00%.

Avaliação e Critérios de Aceitação

Tabela 11 - Limite de Detecção e Limite de Quantificação.

Parâmetro
Impurezas (Categoria II)

Quantitativo Teste Limite

Limite
Detecção (LD)

S/R ≥ 3

A concentração referente
 ao LD deve ser no 
mínimo igual ao limite de 
impurezas estabelecido 
como “reporting threshold” 
pelos guias ICH

Menor concentração 
suficiente para gerar 
uma resposta 
detectável

Limite
Quantificação (LQ)

S/R ≥ 10

Recuperação  75 a 125%.  
Recuperações mais 
abertas podem ser 
avaliadas e justificadas.
DPR% ≤  25%

A concentração 
referente ao LQ deve 
ser no mínimo 
igual ao limite da 
especificação analítica

Ref: ICHQ2R1; condições utilizadas como referência em algumas  Ind. Farm.

8.5. Exatidão 

Exatidão significa qualidade daquilo que é exato, verdadeiro.

Representa a proximidade, grau de concordância, dos resultados individuais en-
contrados em um determinado ensaio em relação ao verdadeiro. É importante 
ressaltar que o valor verdadeiro é uma medida obtida num processo perfeito, 
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sendo este valor, então impossível de se obter. Portanto, o valor verdadeiro é 
aquele estimado e convencionalmente aceito como verdadeiro.

A exatidão é exigida em todos os estudos independentemente do seu tipo e apli-
cação, exceto em métodos qualitativos que são destinados apenas a observar a 
presença de um analito.

Uma maneira simples de entender exatidão é por meio da Figura 5.

a) b)

Figura 5. Ilustração de alvo e resultados sem exatidão (a) e de resultados com 
exatidão (b)

De acordo com as figuras, o ponto mais próximo do centro do alvo será o resul-
tado mais próximo do exato, e se um dos pontos atingisse o centro do alvo, este 
corresponderia ao resultado exato.

A exatidão é sempre considerada dentro de certos limites. Estes limites podem 
ser estreitos em faixas de concentração elevadas e mais amplas em concentra-
ções de traços.

Um método analítico envolve manipulações susceptíveis de acumularem erros 
sistemáticos e/ou aleatórios, o que em algumas situações, podem alterar de 
forma significativa o valor do resultado final. A exatidão é afetada pelos erros 
sistemáticos causados por erros constantes, provenientes de causas assinalá-
veis, podendo ser corrigidos ou evitados. São exemplos de erros sistemáticos:

• operacionais: causados pelo analista, principalmente quando a técnica ana-
lítica ou procedimento analítico não foi seguido com rigor ou mal descritos;

• instrumentais: falta de calibração ou mal calibrados;

• método: efeitos da matriz, qualidade dos reagentes.

A exatidão do método analítico deve ser determinada após o estabelecimento da 
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linearidade, do intervalo linear e de sua especificidade, que em conjunto com a 
precisão confere potencial analítico para emitir um resultado.

Procedimento para determinação da exatidão de um método analítico

Os procedimentos mais utilizados para avaliar a exatidão de um método são: 
materiais de referência; comparação de métodos; ensaios de recuperação; adi-
ção padrão (spike).

Tabela 12 - Relação entre categoria do teste e procedimentos para avaliar a 
exatidão

Categoria Material de 
referência

Comparação 
de métodos

Ensaios de 
recuperação

Adição 
padrão 
(Spike)

I

Teor :
Matéria-prima Xa Xd

Teor: Produto 
farmacêutico Xb Xc

II Impurezas Xd Xb Xe

Ref: Ribani ET AL, 2004 

a aplicação da  metodologia analítica proposta na análise de uma substância de 
pureza conhecida (material de referência certificado);

b quantidade conhecida de analito adicionada a uma mistura dos componentes 
do medicamento (placebo contaminado);

c nos casos em que amostras de todos os componentes do medicamento estão 
indisponíveis, se aceita a análise pelo método de adição de padrão, no qual se 
adiciona quantidades conhecidas do analito ao medicamento;

d no caso da indisponibilidade de amostras de certas impurezas e/ou produtos 
de degradação;

e adiciona-se quantidades conhecidas de impurezas e/ou produtos de degrada-
ção ao produto  ou à matéria-prima.

1) Materiais de referência certificados (CRM)

Materiais de referência certificados são uma importante ferramenta na de-
terminação de muitos aspectos da qualidade de medição. 

Também conhecidos como substância de pureza conhecida são materiais 
acompanhados de um certificado que possui o valor de concentração de uma 
dada substância, ou outra grandeza para cada parâmetro e uma incerteza 
associada. São fornecidos por organismos reconhecidos e confiáveis, como 
NIST (“National Institute of Standards and Technology” - USA), LGC (“La-
boratory of the Government Chemist” - UK), USP, FAPAS (“Food Analysis 
Performance Assessment Scheme” - UK) etc.
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Os valores obtidos pelo laboratório (a média e a estimativa do desvio padrão 
de uma série de replicatas) da mesma amostra padrão devem ser compa-
rados com os valores certificados do material de referência, para verificar a 
exatidão do método.

Desvantagens: o alto custo do Material de Referência Certificado e a abran-
gência limitada de materiais de referência restringem seu uso.

2) Comparação de métodos

Consiste na comparação entre resultados obtidos com o método em desen-
volvimento ou em avaliação, com os resultados conseguidos com o método 
de referência, avaliando o grau de proximidade entre os resultados dos dois 
métodos, ou seja, o grau de exatidão do método testado em relação ao de 
referência. Para isso o método de referência deve ser bem caracterizado, 
cuja precisão e exatidão tenham sido estabelecidas (metodologia farmaco-
peica ou outro método analítico validado).

As análises são efetuadas em replicatas, utilizando os dois métodos em se-
parado (o método em desenvolvimento e o método de referência), sobre 
as mesmas amostras, em uma faixa de concentração em que se pretende 
validar o método. Para comparação utilizam-se ferramentas estatísticas, por 
exemplo, teste T student.

Desvantagens: nem sempre se encontra método de referência (por exem-
plo, métodos ABNT) preexistente, impossibilitando a utilização desse tipo de 
proposta.

3) Ensaios de recuperação

O ensaio de recuperação constitui o método mais utilizado para avaliação da 
exatidão de um método durante a validação de processos analíticos. As me-
dições de recuperação são as mais comuns devido à dificuldade em se obter 
CRM (que, para certas aplicações, nem existem). 

Consiste na adição de quantidades conhecidas de analito a uma mistura 
de componentes do medicamento (matriz ou placebo), obtendo o que cha-
mamos de amostra placebo contaminada em no mínimo 9 determinações 
envolvendo pelo menos 3 diferentes concentrações, por exemplo, o primeiro 
ponto da curva de linearidade, o último ponto da curva de linearidade e uma 
concentração próxima à média da faixa de uso do método.

Nesse caso, um dos procedimentos do método do placebo contaminado é 
o preparo de soluções estoque concentradas do padrão da substância em 
análise (analito, impureza), seguida da transferência de volumes adequados, 
preestabelecidos, dessas soluções para balões volumétricos contendo o pla-
cebo (mistura de excipientes), que podem  também ser preparados a partir 
de solução estoque concentrada da matriz, obtendo soluções amostras sin-
téticas (placebo e substância ativa) em diferentes concentrações do padrão 
a ser analisadas e na concentração de placebo conforme o método proposto. 

Outra maneira de preparar as soluções amostras sintéticas (placebo e subs-
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tância ativa) seria através da pesagem individual (separadas) de cada con-
centração do padrão da substância em análise e do placebo, ao invés de 
diluições de soluções mais concentradas, o que chegaria mais próximo da 
realidade do método analítico. Portanto, recomenda-se que o procedimento 
a ser realizado para o preparo das amostras de exatidão reproduza as mes-
mas condições de preparo da amostra no método em questão, passando 
pelos mesmos processos de extração, filtração, aquecimentos e ou reações 
químicas. Vale ressaltar que esse procedimento é inviável quando se trata 
de análise de substâncias relacionadas (impurezas de síntese, produtos de 
degradação ou análise de traços em métodos de limpeza), uma vez que as 
concentrações de trabalho são tão pequenas que as balanças analíticas não 
teriam sensibilidade adequada, podendo gerar erros associados à pesagem. 
Nesse caso deve-se sempre optar pela adição de alíquotas da solução do 
analito (solução padrão estoque).

A recuperação está relacionada com a exatidão, pois reflete a quantidade de 
determinado analito, recuperado no processo analítico (extraída), em rela-
ção à quantidade real adicionada na amostra, passível de ser quantificada.

Desvantagens: é importante reconhecer que o analito presente na amostra 
pode ter um comportamento diferente (no preparo de amostra que envolve 
etapas de extração, separação, purificação e concentração) do que quando ele 
é adicionado sobre o placebo, o que pode ocasionar avaliações otimistas da re-
cuperação. A eficiência do método varia em função da concentração da subs-
tância. Na maioria dos casos, a dispersão (precisão) dos resultados aumenta 
com a diminuição da concentração e a recuperação pode diferir substancial-
mente a altas e baixas concentrações. Por esse motivo, a recuperação deve 
ser avaliada na faixa de concentração esperada para o composto de interesse.

4) Adição de padrão

O procedimento de adição de padrão é usado quando é difícil ou impossível 
preparar o placebo sem a substância de interesse. Por exemplo:

a) análise de β-caroteno em amostras de mamão, nas quais o β-caroteno 
sempre estará presente;

b) análise de formas farmacêuticas com tecnologias avançadas (matrizes 
complexas). 

É comum em métodos para análise de amostras bioquímicas, microbiológi-
cas e produtos fitoterápicos. Aplicada nos métodos espectroscópicos e ele-
troquímicos para contrabalancear o efeito placebo.

No método de adição de padrão, quantidades conhecidas da substância são 
adicionadas em diferentes níveis numa amostra, que já contenha quantida-
des (desconhecidas) da substância a ser analisada antes do procedimento de 
preparo da amostra. Em geral, para adição de padrão, uma boa abordagem é 
adicionar 10, 25 e 50% da concentração esperada da substância no produto. 
A amostra sem adição do padrão e cada uma das amostras com o padrão 
adicionado devem ser analisadas e as quantidades medidas relacionadas 
com a quantidade adicionada. 
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Após análise, faz-se um gráfico com a variável dependente, no eixo y e a 
quantidade (concentração) do padrão da substância adicionada no eixo x. A 
extrapolação da reta obtida até o eixo x informa a concentração da substân-
cia em análise já presente na amostra.

Um cuidado a ser observado ao utilizar o método de adição de padrão, é 
que, normalmente, em altas concentrações, a relação linear não é válida. 
Portanto, a concentração do padrão da substância adicionada não deve ser 
muito elevada. 

Desvantagens: o método é trabalhoso e utiliza maior número de amostras. 

Avaliação e Critérios de Aceitação

A exatidão de um método analítico é demonstrada pela comparação entre o 
valor encontrado (obtido experimentalmente) e o valor de referência (tido como 
verdadeiro, teórico ou o valor adicionado) expresso em termos de porcentagem 
de recuperação, definido como:

Recuperação (%) =  (concentração obtida experimentalmente x 100)

                        concentração teórica

Também pode ser expressa como a diferença porcentual entre as médias e o 
valor verdadeiro aceito, acrescida dos intervalos de confiança.

Os guias ICH, AOAC, USP, ANVISA estabelecem um mínimo de nove determi-
nações envolvendo um mínimo de três diferentes níveis de concentração e 3 
preparações distintas, contemplando o intervalo linear.

A avaliação da exatidão envolve a preparação de soluções de diferentes concen-
trações que, dependendo do tipo da amostra e categoria do método, o executor 
(analista) pode definir o procedimento a ser utilizado no protocolo de validação 
de método analítico.

 De um modo geral, os métodos não instrumentais (titulometria), não cromato-
gráficos (espectrofotômetro, eletroquímicos) e cromatográficos (CLAE, CG) são 
avaliados por ensaios de recuperação ou adição de padrão.

Pelo aspecto prático, os ensaios de recuperação são os mais utilizados nas roti-
nas de validação de métodos analíticos, principalmente no âmbito farmacêutico, 
no qual a prática cromatográfica é amplamente difundida.

A eficiência do método varia em função da concentração da substância. Na 
maioria dos casos, a dispersão (precisão) dos resultados aumenta com a dimi-
nuição da concentração e a recuperação pode diferir substancialmente a altas e 
baixas concentrações. Por esse motivo, a recuperação deve ser avaliada na faixa 
de concentração esperada para o composto de interesse.

A recuperação de uma substância química não necessita ser de 100%, mas deve 
ser consistente, precisa e reprodutível. Quanto mais próxima de 100% for a 
recuperação, melhor o método analítico.

Os critérios de aceitação devem usar como base os parâmetros contidos das 
variabilidades aceitáveis da metodologia em questão. 

Uma boa abordagem para critérios em termos de recuperação é a sugerida, na 
Tabela 13.
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Tabela 13 - Critérios de aceitação para paramétrio exatidão.

Concentração do analito (%) Intervalo de Recuperação Aceito (%)

≥ 10 98 – 102

≥ 1,0 97 – 103

≥ 0,1 95 – 105

≥ 0,01 90 – 107

≥ 0,001 a ≥ 0,00001 80 – 110

≥ 0,000001 60 - 115

≥ 0,0000001 40 - 120

Ref.: Brito, 2001

Outra abordagem mais simples baseada na rotina de laboratórios farmacêuticos 
pode ser observada conforme tabela a seguir:

Tabela 14 - Relação entre categoria do teste e procedimentos para avaliar a 
exatidão

Ensaio Recuperação DPR

Teor 98 a 102%1 ≤ 2%

Uniformidade conteúdo 98 a 102%1 ≤ 2%

Dissolução 95 a 105% ≤ 5%

Substâncias Relacionadas (Impurezas 
de síntese e Produtos de Degradações 90 a 110%2 ≤ 10%

Ref: Experiência individual dos colaboradores desse manual.
1  geralmente utiliza-se a faixa de especificação do produto; para métodos 
farmacopeicos de matérias-primas e produtos acabados, a faixa pode atin-
gir de 90 a 110%.
2 em alguns casos, essa faixa pode ser maior ou menor, dependendo da 
complexidade da amostra (p. ex.: fitoterápicos) e da concentração final de 
trabalho versus a técnica utilizada.

Critérios mais amplos podem ser justificados com base na complexidade da 
matriz e na variabilidade inerente da técnica analítica.

Exemplo prático de preparação de soluções para o estudo da Exatidão

A fim de exemplificar como realizar a etapa analítica para avaliação da exatidão, 
será adotado o método de ensaios de recuperação e o seguinte caso:

• Técnica Analítica: Cromatografia Líquida (CLAE)

• Categoria do teste: Categoria II
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Considerando um Produto X contendo 10 mg de substância ativa/comprimido, 
cujo  limite de uma dada impureza conhecida seja 1,0%. Sabe-se que o peso 
médio do comprimido é 500mg. O método descreve que a amostra seja prepa-
rada pela pesagem equivalente a um comprimido (comprimido triturado) para 
balão volumétrico de 100mL. Concentração final de trabalho da substância ativa 
= 0,1 mg/mL.

Partindo do preconizado, deve-se avaliar, no mínimo 9 resultados, contemplan-
do  3 concentrações diferentes com 3 preparações cada, definidas dentro do in-
tervalo linear, simulando uma amostra original, definida como amostra sintética.

- Teor da substância ativa: 

Preparar, em triplicata, amostras com 80%, 100%, 120% da concentração 
de trabalho da substância ativa (0,1 mg/mL).

- Preparo das soluções:

1) Solução Padrão Estoque da substância ativa (SPE - para contaminação): 
pesar, exatamente, cerca de 100mg do padrão da substância ativa para ba-
lão volumétrico de 100mL, dissolver e completar o volume com o diluente, 
por exemplo água: metanol (1:1). Concentração final: 1,0mg/mL, preparar 
em triplicata (SPE1, SPE2 e SPE3).

2) Amostra sintética: preparar 9 amostras separadamente. Pesar, exatamen-
te, cerca de 490mg do placebo do Produto X (já preparado ou mistura dos 
excipientes que compõem o placebo) em balão de 100mL. Adicionar a cada 
balão alíquotas da Solução Padrão Estoque da substância ativa conforme a 
tabela abaixo, afim de obter as 3 concentrações diferentes:

Tabela 15 - Preparação da amostra para Parâmetro Exatidão

Preparação: 
Solução Padrão 
Estoque - Ativo

Concentração Teórica 
na Amostra Sintética

Peso do 
Placebo 

(mg)

Volume da solução 
padrão estoque da 

substância ativa (mL)% mg/mL

SPE1

80% 0,08 490 8,0

100% 0,10 490 10,0

120% 0,12 490 12,0

SPE2

80% 0,08 490 8,0

100% 0,10 490 10,0

120% 0,12 490 12,0

SPE3

80% 0,08 490 8,0

100% 0,10 490 10,0

120% 0,12 490 12,0

Observação: pode-se preparar as amostras individualmente, ou seja, preparar 3 
amostras sintéticas a 80% (490mg do placebo + 8mg do padrão da substância 
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ativa), 3 amostras sintéticas a 100% (490mg do placebo + 10mg padrão da 
substância ativa) e 3 amostras sintéticas a 120% (490mg do placebo + 12mg 
padrão da substância ativa). Sempre respeitando o procedimento de preparo da 
amostra descrito na metodologia analítica.

Em casos em que o procedimento analítico e a concentração final de trabalho 
para o método de uniformidade de conteúdo for o mesmo obtido no método de 
teor, pode-se unificar a validação do método em termos de especificidade, line-
aridade e exatidão. Nesse caso deve-se ampliar o intervalo linear, consequente-
mente a exatidão deverá contemplar o limite inferior e superior da linearidade, 
geralmente 70%, 100% e 130%.

A partir das pesagens e diluições necessárias para o preparo das amostras sin-
téticas de exatidão, obtém-se a concentração teórica (nesse caso em mg/mL) 
dessas soluções de amostra. Após preparo, as soluções serão analisadas por 
CLAE, quantificadas e avaliadas em termos de recuperação (%), por exemplo:

SPE1: preparada pela pesagem de 100,5mg da substância ativa em balão volu-
métrico de 100mL (Concentração: 1,005mg/mL)

Concentração Teórica 
na Amostra Sintética Concentração 

Obtida - Amostra 
Sintética (mg/mL)

Recuperação (%)

% mg/mL

80 0,0804 0,0799 99,4

100 0,1005 0,0995 99,0

120 0,1206 0,1195 99,1

SPE2: preparada pela pesagem de 99,8mg da substância ativa para em balão 
volumétrico de 100mL (Concentração: 0,998mg/mL)

Concentração Teórica 
na Amostra Sintética Concentração 

Obtida - Amostra 
Sintética (mg/mL)

Recuperação (%)

% mg/mL

80 0,0798 0,0799 100,1

100 0,0998 0,1003 100,5

120 0,1198 0,1206 100,7

SPE3: preparada pela pesagem de 101,3mg da substância ativa em balão volu-
métrico de 100mL (Concentração: 1,013mg/mL)
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Concentração Teórica na 
Amostra Sintética 

Concentração
 Obtida - Amostra 
Sintética (mg/mL)

Recuperação (%)
% mg/mL

80 0,0810 0,0807 99,6

100 0,1013 0,1017 100,4

120 0,1216 0,1209 99,4

Considerando como critério de aceitação para recuperação de método de teor 
(categoria I) a faixa de 98% a 102%, a partir desses resultados, pode-se con-
cluir que o método é exato nas faixas de 80% a 120%. Para concentrações fora 
dessa faixa a exatidão do método pode ser questionável. Em conjunto com os 
resultados de recuperação é possível avaliar a média e o desvio padrão relativo 
(DPR) das porcentagens de recuperação, para conferir maior poder ao teste, 
uma vez que através da média e o valor de DPR é possível determinar o inter-
valo de confiança do método e avaliar a precisão, portanto, o método mostra-se 
preciso apresentando um DPR menor ou igual a 2%.

Concentração Teórica 
- Amostra Sintética Recuperação (%) Média (%) DPR (%)

80% - 1 99,4

99,8 0,64

80% - 2 100,1

80% - 3 99,6

100% - 1 99,0

100% - 2 100,5

100% - 3 100,4

120% - 1 99,1

120% - 2 100,7

120% - 3 99,4

Análise de Impureza (Produtos de degradação) conhecida da substân-
cia ativa: 

Para avaliação da exatidão da impureza conhecida, é necessário conhecer o 
limite de quantificação. Preparar, em triplicata, amostras que compreendem a 
faixa do limite inferior de quantificação até 120% do limite máximo esperado da 
impureza. Por exemplo:

• Adotar como limite de quantificação (previamente definido) a concentração 
0,1% da concentração final de trabalho da substância ativa 0,1mg/mL;
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• Concentração baixa = limite de quantificação; portanto a amostra LQ será 
0,0001 mg/mL.

• Concentração alta: limite máximo esperado da impureza é 1,0% (0,001mg/
mL); portanto a amostra a 120% será 0,0012mg/mL.

• Concentração média = 1,0% da concentração final de trabalho da substân-
cia ativa 0,1 mg/mL; portanto a amostra 100% será 0,001mg/mL.

- Preparo das soluções:

1) Solução Padrão Estoque da Impureza conhecida (SPE - para contamina-
ção): pesar, exatamente, cerca de 10mg do padrão da Impureza conhecida 
para balão volumétrico de 100mL, dissolver e completar o volume com o 
diluente, por exemplo, água:metanol (1:1). Concentração final: 0,1mg/mL 
(100µg/mL), preparar em triplicata (SPE1, SPE2 e SPE3).

2) Amostra sintética: preparar 9 amostras separadamente. Pesar, exatamen-
te, cerca de 490mg do placebo do produto X (já preparado ou mistura dos 
excipientes que compõem o placebo) e 10mg da substância ativa em balão 
de 100mL. Adicionar a cada balão alíquotas da Solução Padrão Estoque da 
Impureza conhecida conforme a tabela abaixo, a fim de obter as 3 concen-
trações diferentes:

Preparação: 
Solução 
Padrão 

Estoque - 
Impureza 
conhecida

Concentração 
Teórica* 

na Amostra 
Sintética

Peso do 
Placebo 

(mg)

Peso da 
Substância 
ativa (mg)

Volume da 
solução padrão 

estoque 
Impureza 

conhecida (mL)% µg/mL

SPE1

0,1 0,1 490 10 0,1

1,0 1,0 490 10 1,0

1,2 1,2 490 10 1,2

SPE2

0,1 0,1 490 10 0,1

1,0 1,0 490 10 1,0

1,2 1,2 490 10 1,2

SPE3

0,1 0,1 490 10 0,1

1,0 1,0 490 10 1,0

1,2 1,2 490 10 1,2

* em relação à concentração de trabalho da substância ativa adotada no método 
analítico.
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Logo as soluções das amostras sintéticas serão analisadas, quantificadas e ava-
liadas em termos de recuperação (%):

SPE1: preparada pela pesagem de 10,5mg da substância ativa em balão volu-
métrico de 100mL (Concentração: 0,105mg/mL)

Concentração Teórica na 
Amostra Sintética Concentração 

Obtida - Amostra 
Sintética (mg/mL)

Recuperação (%)
% mg/mL

0,1 0,105 0,099 94,3

1,0 1,050 1,029 98,0

1,2 1,260 1,294 102,7

SPE2: preparada pela pesagem de 9,8mg da substância ativa em balão volumé-
trico de 100 mL (Concentração: 0,098mg/mL)

Concentração Teórica na 
Amostra Sintética Concentração 

Obtida - Amostra 
Sintética (mg/mL)

Recuperação (%)
% mg/mL

0,1 0,098 0,092 93,9

1,0 0,980 0,956 97,6

1,2 1,176 1,179 100,3

SPE3: preparada pela pesagem de 11,3mg da substância ativa em balão volu-
métrico de 100mL (Concentração: 0,113mg/mL)

Concentração Teórica na 
Amostra Sintética 

Concentração 
Obtida - Amostra 

Sintética (mg/mL)
Recuperação (%)

% mg/mL

0,1 0,113 0,107 94,7

1,0 1,130 1,151 101,9

1,2 1,356 1,352 99,7

Considerando como critério de aceitação para recuperação de método de impu-
rezas (categoria II) a faixa de 90% a 110%, a partir desses resultados, pode-se 
concluir que o método é exato nas faixas de 0,1% a 1,2%. Para concentrações 
fora dessa faixa a exatidão do método pode ser questionável. Avaliando o DPR 
obtido, o método mostra-se preciso apresentando um DPR menor ou igual a 
10%.



424

SINDUSFARMA

Concentração Teórica 
- Amostra Sintética Recuperação (%) Média (%) DPR (%)

0,1% - 1 94,3

98,1 3,4

0,1% - 2 93,9

0,1% - 3 94,7

1,0% - 1 98,0

1,0% - 2 97,6

1,0% - 3 101,9

1,2% - 1 102,7

1,2% - 2 100,3

1,2% - 3 99,7

Quando a impureza for desconhecida, o teste deve ser conduzido com a pró-
pria substância ativa em concentrações que se estende desde o limite inferior 
de quantificação do ativo até 120% do limite máximo esperado para a soma das 
impurezas desconhecidas.

Uma particularidade do parâmentro exatidão é sua relação com a linearidade. 
E é devido a essa característica, a possibilidade de avaliar possíveis problemas 
sistemáticos na metodologia, visualizada através da plotagem de gráfico entre a 
concentração avaliada versus a resposta obtida. A interferência do placebo pode 
ser determinada sobrepondo-se as curvas obtidas, da linearidade e da exatidão, 
importante ressaltar que para essa avaliação a exatidão deverá ser avaliada em 
no mínimo 5 concentrações diferentes. A obtenção de retas paralelas indica que 
a presença do placebo não interfere na resposta obtida, mas se as retas se cru-
zarem o placebo interfere na resposta, dessa maneira a metodologia deverá ser 
avaliada. Outra maneira de avaliar a exatidão (possibilidade de erros sistemáti-
cos) é por meio da análise de resíduos estatísticos, ou seja, quanto as respostas 
teóricas afastam-se das respostas obtidas. Para isso, calculam-se as diferenças 
entre os valores  teóricos e obtidos (resíduos estatísticos) e constroi-se um 
gráfico dos resíduos estatísticos versus a concentração teórica. Os resíduos es-
tatísticos devem estar distribuídos aleatoriamente entre os valores positivos e 
negativos, dessa forma não apresentam nenhuma tendência, o que indica boa 
exatidão. Além disso, uma vez obtido um gráfico, os coeficientes linear e angu-
lar da reta obtida poderão ser calculados. Através dos valores dos coeficientes 
angulares obtidos na curva da linearidade e na curva da exatidão, quanto maior 
a diferença dos valores obtidos maior a interferência do placebo na metodologia, 
o que poderá refletir em problemas de exatidão. 
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8.6. Precisão

A precisão de um método é dada pelo grau de concordância (grau de dispersão) 
entre uma série de medidas obtidas a partir de múltiplas amostragens de uma 
mesma amostra homogênea sob as condições prescritas no método.

A precisão de um método deve ser avaliada em quatro níveis: repetibilidade do 
sistema, repetibilidade do método, precisão intermediária e reprodutibilidade.

A repetibilidade do sistema expressa a precisão sob as mesmas condições de 
operação, em um curto intervalo de tempo. Pode ser demonstrada analisando 
sequencialmente seis vezes a mesma solução contendo o analito. Pode-se , por 
exemplo, utilizar cromatógrafo provido de detector ultravioleta a 236nm; coluna 
de 250mm e 4,6mm de diâmetro interno, empacotada com sílica quimicamente 
ligada a grupo octadecilsilano, mantida à temperatura ambiente; fluxo da Fase 
móvel de 1,0mL/minuto. Avaliar as respostas do pico da substância ativa e da 
impureza com base na área dos picos. A avaliação é calculada com base na res-
posta média das medições e o correspondente DPR. 

A repetibilidade do método (precisão intra corrida) é definida como o nível 
de concordância entre os resultados obtidos a partir da aplicação do procedi-
mento experimental diversas vezes (n = 6 para o nível de concentração 100% 
ou um mínimo de nove determinações, como por exemplo, três replicatas de 
três níveis de concentração), sob as condições prescritas pelo método, num 
curto intervalo de tempo. 

A repetibilidade do método também pode ser determinada através do cálculo do 
DPR correspondente à média dos resultados obtidos na análise de seis amos-
tras, na concentração equivalente a 100%, preparadas em um único dia, por 
um mesmo analista.

Caso seja realizada a determinação em três níveis de concentração, deve-se 
determinar o DPR correspondente às respostas obtidas em cada nível de con-
centração. A análise estatística pode ser aplicada para comparar as variâncias 
entre os níveis de concentração e verificar se o método apresenta o mesmo grau 
de precisão ao longo da faixa de concentração avaliada.

A precisão intermediária (precisão inter corridas) indica o efeito das va-
riações dentro do laboratório devido a eventos como diferentes dias, diferentes 
analistas, diferentes equipamentos ou uma combinação desses fatores. É re-
conhecida como a mais representativa da variabilidade dos resultados em um 
único laboratório.

A determinação da precisão intermediária pode ser feita por meio de análise de 
seis replicatas de amostras de um lote homogêneo, em no mínimo dois dias, 
analisados por dois analistas e/ou equipamentos diferentes. 

Cada análise deverá ser realizada como um teste independente, utilizando so-
luções de padrão e amostra recém preparadas. Para cada dia, calcular a média 
dos resultados expressa em porcentagem em relação ao valor alvo e o corres-
pondente DPR. Calcular a média geral dos resultados obtidos nos dois dias de 
análise (n = 12) e o respectivo DPR geral. A precisão intermediária é expressa 
pelo DPR geral. Nesse teste pode-se aplicar a avaliação estatística dos dados por 
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meio de análise de variância para determinar se há diferença estatisticamente 
significante entre os resultados dos diferentes dias de análise.

A reprodutibilidade (precisão inter laboratorial) é a avaliação dos resul-
tados obtidos em diferentes laboratórios, mediante o emprego da mesma me-
todologia analítica. É utilizada, por exemplo, em situações de padronização de 
procedimentos analíticos a serem incluídos em farmacopeias e em estudos co-
laborativos.

A avaliação da precisão de um método para os diferentes tipos de técnicas (cro-
matográficas e não cromatográficas) é semelhante, podendo variar o número 
de replicatas e avaliação dos resultados. Para as diferentes categorias de testes 
(categorias I - IV) pode haver diferenças no procedimento para avaliação da 
precisão, detalhadas a seguir.

A análise estatística dos resultados da precisão consiste em avaliar pelo menos 
a média, desvio padrão (DP) e desvio padrão relativo (DPR%). Estatísticas com-
plementares podem ser adotadas, conforme protocolo de validação específico, 
por exemplo: teste t e análise de variância (ANOVA) para comparar médias e 
identificar possíveis variáveis que causam diferença nos resultados; teste F para 
comparar variâncias; teste de normalidade para avaliar normalidade dos dados 
e outros.

É imprescindível assegurar que a faixa de concentração avaliada no parâmetro 
de precisão seja consistente com o intervalo do método, o qual deve ser concor-
dante com a faixa de especificação do teste avaliado.

Procedimento

A precisão de um método analítico é demonstrada por meio da comparação de 
resultados de análises de preparações de amostra real ou simulada, contendo 
o analito no nível 100% ou em níveis baixo, médio e alto, conforme intervalo 
apropriado para o método. 

Repetibilidade do sistema: preparar uma solução padrão no nível 100%. Pode 
ser usada a mesma solução do teste de linearidade.

Repetibilidade do método, a partir de amostras reais: preparar de modo inde-
pendente (da pesagem até a solução teste) replicatas da amostra real, usando 
os mesmos solventes, diluentes, vidrarias semelhantes e mesmas condições 
de preparo. Podem ser consideradas as amostras preparadas para o teste de 
precisão intermediária.

Repetibilidade do método, a partir de amostras simuladas: considerar as amos-
tras preparadas para os três níveis do parâmetro de exatidão. No caso de teste 
para impurezas, pode-se contaminar as soluções preparadas a partir de amos-
tras reais com alíquotas contendo as impurezas de interesse.

Precisão intermediária: repetir o procedimento realizado para comprovar a re-
petibilidade do método por, pelo menos mais uma vez, em dias diferentes, com 
variação de fatores incluindo, analista e/ou equipamento.

Reprodutibilidade: avaliar os dados de precisão intermediária obtidos em dife-
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rentes laboratórios e aplicar tratamentos estatísticos para comprovar que não 
há diferença significante, de modo a assegurar a precisão do método.

A Tabela 16 mostra o número de replicatas tipicamente avaliadas para as dife-
rentes categorias e níveis de precisão.

Tabela 16 - Número de replicatas para avaliar a precisão para diferentes ca-
tegorias

Parâmetro

Categoria I
Categoria II 

quantificação 
de impurezas

Categoria III 
dissolução (Ponto 
final, estágio 1)

Teor de 
ativo no 
produto

Uniformidade 
de conteúdo

Repetibilidade do sistema n = 6 n = 6 n = 6 n = 6

Repetibilidade 
do método

amostras 
reais n = 6 n = 10 n = 6 n = 6

amostras 
simuladas n = 9 - N = 9 ou 

n = 6 -

Precisão intermediária n = 12 n = 20 N = 18 ou 
n = 12 n = 12

Ref: Resolução ANVISA RE nº 899/2003.

Exemplo prático de preparação de soluções para um estudo de Precisão.

• Técnica Analítica: Cromatografia Líquida (CLAE)

• Categoria do teste: Categoria I e II - Teor e quantificação de impureza.

Supondo o caso do estudo de precisão de um comprimido de 500mg, conten-
do 100mg de substância ativa, e cujo limite de uma dada impureza conhecida 
seja 1,0%. O método descreve que a amostra analítica seja preparada a partir 
da pulverização conjunta de 10 comprimidos e posterior pesagem de massa 
equivalente a um comprimido, cerca de 500mg, para um balão volumétrico 
de 100mL e dissolvido com uma mistura de água: metanol (1:1), mantido em 
agitação por 30 minutos e filtrado através de filtro de 0,45µm. Nesse caso as 
preparações para avaliar a precisão em um mesmo laboratório seriam:

Repetibilidade do sistema

Preparar uma solução padrão do ativo contendo a impureza na concentração 
de 1%:

Pesar 10mg do padrão da impureza para um balão volumétrico de 10mL e dis-
solver com uma mistura de água: metanol (1:1). Manter em agitação por 30 
minutos (solução estoque da impureza). 
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Pesar 100mg do padrão do ativo para um balão volumétrico de 100mL. Dissol-
ver com uma mistura de água: metanol (1:1), mantendo em agitação por 30 
minutos. Adicionar no mesmo balão 1,0 mL da solução estoque da impureza. 
Diluir para o volume com uma mistura de água: metanol (1:1). Filtrar a solução 
através de filtro de 0,45µm. Esta é a solução padrão do ativo 100% + impureza 
1% (Solução Padrão 100% + Impureza 1%).

Determinar a repetibilidade do sistema injetando, sequencialmente, seis vezes, 
a Solução Padrão 100% + Impureza 1%.

Calcular a resposta médio das injeções com base na área do pico de cada analito 
(pico da substância ativa e pico da impureza conhecida). Calcular o correspon-
dente DPR.

Expressar a repetibilidade do sistema pelo DPR obtido para o nível avaliado.

Tabela 17 - Exemplo de resultados para repetibilidade do sistema

Replicata Teor de ativo no 
produto (área)

Quantificação de 
impurezas (área)

1 1.091.421 199.063

2 1.104.403 202.662

3 1.099.575 201.684

4 1.094.159 200.721

5 1.102.760 202.615

6 1.092.705 199.915

MÉDIA (n = 6) 1.097.504 201.110

DPR (n = 6) 0,50 0,73

Repetibilidade do método - a partir de amostras reais

Reportar os resultados obtidos para as seis replicatas da solução teste da amos-
tra, preparadas para o parâmetro de precisão intermediária.

Determinar o DPR correspondente à média dos resultados, para as seis amostras 
de um mesmo dia de precisão intermediária. Para a avaliação das impurezas, esse 
cálculo somente é aplicável para respostas a partir do limite de quantificação.

Expressar a repetibilidade do método pelo valor mais crítico de DPR, correspon-
dente ao maior DPR obtido para os resultados do analito, para os diferentes dias 
de análise.

Repetibilidade do método - a partir de amostras simuladas

Para cada nível de concentração do analito (pico da substância ativa e pico da 
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impureza conhecida) avaliado no teste de exatidão, determinar o DPR (n = 3) 
da porcentagem de recuperação média.

Determinar o DPR geral avaliado para os três níveis de concentração do analito 
(n = 9). Expressar a repetibilidade do método pelo valor de DPR geral.

Tabela 18 - Exemplo de resultados para repetibilidade do método

Dia de 
análise

DPR (%) para teste de 
teor de ativo no produto

DPR (%) para teste de 
quantificação de impurezas

amostras 
reais

(n = 6)

amostras 
simuladas
(n = 9)

amostras 
reais

(n = 6)

amostras 
simuladas
(n = 9)

1 0,8 1,3 8,0 7,5

2 0,7 1,7 4,6 5,6

Precisão intermediária

Determinar a precisão intermediária por meio da análise de seis replicatas de 
amostras de um lote homogêneo do produto farmacêutico. Realizar os testes 
em dois dias, por dois analistas e utilizando dois equipamentos de HPLC. Cada 
análise deverá ser realizada como um teste independente, utilizando soluções 
de padrão e amostra recém-preparadas. Usar preferencialmente amostras de 
lotes recém-produzidos. Ao longo dos testes, usar preferencialmente colunas de 
HPLC de lotes e/ou número de série diferentes e fixar as colunas para cada um 
dos equipamentos.

Os ensaios para a precisão intermediária devem ser feitos conforme metodologia 
analítica aprovada e estabelecida em protocolo específico. A matriz de ensaios a 
ser seguida no teste de precisão intermediária está apresentada na Tabela 19.

Tabela 19 - Exemplo de matriz de ensaios para o teste de precisão intermediária

Dia de 
Análise

Número de 
Replicatas 

por Amostra

Injeção 
por 

Replicata
Analista Equipamento 

de HPLC
Coluna de 

HPLC

1 6 1 1 1 1

2 6 1 2 2 2

Calcular o teor da substância ativa, para cada replicata de amostra, com base 
na área do pico.

Calcular a porcentagem de área do pico de cada impureza conhecida e não 
conhecida, em relação à área do pico da substância ativa, a partir do limite de 
detecção de cada impureza. Caso não seja obtida resposta, reportar como não 
detectável. Caso seja obtida resposta menor que o limite de detecção, reportar 
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como < LD. Caso seja obtida resposta menor que o limite de quantificação, re-
portar como < LQ. 

Para cada dia de ensaio, calcular o teor médio da substância ativa entre as seis 
replicatas analisadas (n = 6) e o correspondente DPR.

Para cada dia de ensaio, calcular a porcentagem média de impureza com res-
postas a partir do limite de quantificação (n = 6) e o correspondente DPR.

Calcular o teor médio geral da substância ativa obtido nos dois dias de análise 
(n = 12) e o correspondente DPR geral. Expressar a precisão intermediária pelo 
valor de DPR geral.

Calcular a porcentagem média geral de impureza obtida nos dois dias de análise 
(n = 12) e o correspondente DPR geral. Expressar a precisão intermediária pelo 
valor de DPR geral.

Tabela 20 - Exemplo de resultados para precisão intermediária

Dia de Análise Teor de Ativo no 
Produto (%)

Quantificação de 
Impurezas (%)

1 102,5 0,25

1 101,3 0,25

1 102,8 0,24

1 102,2 0,23

1 103,6 0,25

1 101,9 0,24

2 102,5 0,24

2 100,7 0,25

2 101,7 0,24

2 101,9 0,27

2 101,6 0,25

2 100,7 0,26

MÉDIA – DIA-1 (n = 6) 102,4 0,24

MÉDIA – DIA-2 (n = 6) 101,5 0,25

MÉDIA geral ( n = 12) 102,0 0,25

DPR % (n = 12) 0,82 4,3

Diferença absoluta (%) 0,9 0,01
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O Apêndice A apresenta um exemplo de tratamento para avaliar a diferença 
estatística dos dados mostrados na Tabela.

Avaliação e Critérios de Aceitação

Os critérios de aceitação para a precisão podem variar de acordo com a finali-
dade do método analítico (categoria) e de acordo com a técnica analítica em-
pregada.

A Tabela 21 resume os critérios de aceitação de precisão comumente adotados 
para métodos cromatográficos. Para análise de matéria-prima podem ser ado-
tados limites mais restritivos, considerando-se a menor variabilidade  agregada 
à obtenção da matéria-prima. Para métodos não cromatográficos podem ser 
adotados limites menos restritivos, considerando-se a exatidão e a precisão da 
instrumentação e metodologia analítica e finalidade de aplicação.

Tabela 21 - Critérios de aceitação tipicamente adotados para os testes de pre-
cisão

Parâmetro

Categoria I
Categoria II 
Quantitativo

Categoria III 
- Dissolução

Teor de 
Ativo no 
Produto

Uniformidade 
de Conteúdo

Repetibi-
lidade do 
sistema

DPR ≤ 1,5 % DPR ≤ 1,5 % DPR ≤ 10,0 % DPR ≤ 2,0 %

Repetibi-
lidade do 
método

DPR ≤ 2,0 % DPR ≤ 6,0 % DPR ≤ 20,0 % DPR ≤ 5,0 %

Precisão 
intermedi-
ária

DPR ≤ 2,5 %

Diferença 
absoluta ≤ 

2,0%.

DPR ≤ 7,5 %

Diferença 
absoluta ≤ 3,0%

Para concentração 
a partir de 0,1%,

DPR ≤ 25%.
Diferença 

absoluta ≤ 0,1%.

DPR ≤ 7,5 %

Diferença 
absoluta ≤ 5,0%.

Reproduti-
bilidade

DPR ≤ 3,0 %
Diferença 
absoluta ≤ 

2,0%.

Diferença 
absoluta ≤ 5,0%

Diferença 
absoluta ≤ 0,1%.

Diferença 
absoluta ≤ 5,0%.

Ref: USP; condições utilizadas como referência em algumas Indústrias Farmacêuticas.

8.7. Intervalo

O intervalo especificado é a faixa de trabalho de quantificação superior e inferior 
de um método analítico. Normalmente é derivado do estudo de linearidade e 
depende da aplicação pretendida do método conforme tabela abaixo. É estabe-
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lecido pela confirmação de que o método apresenta exatidão, precisão e lineari-
dade adequadas quando aplicados a amostras contendo quantidades do analito 
dentro do intervalo especificado.

Tabela 22 - Limites porcentuais do teor do analito que devem estar contidos no 
intervalo de linearidade para alguns métodos analíticos.

Ensaio Alcance*
Determinação quantitativa 
do analito em matérias-
primas ou em formas 
farmacêuticas

 
De 80% a 120% da concentração teórica do teste

Determinação de impurezas

Do nível de impureza esperado até 120% do 
limite máximo especificado. Quando apresentarem 
importância toxicológica ou efeitos farmacológicos 
inesperados, os limites de quantificação e detecção 
devem ser adequados às quantidades de impurezas 
a serem controladas.

Uniformidade de conteúdo De 70% a 130% da concentração teórica do teste

Ensaio de dissolução
De ± 20% sobre o valor especificado para o 
intervalo. Caso a especificação para a dissolução 
envolva mais que um tempo, o alcance do método 
deve incluir -20% sobre o menor valor e +20% 
sobre o maior valor.

Ref:  Resolução ANVISA  nº RE 899/2003.

* Pontos adicionais podem ser considerados para contemplar a faixa de especi-
ficação do produto ou matéria-prima.

Procedimento

Utillizar os resultados de Linearidade, Exatidão e Precisão para determinar a 
faixa de trabalho do método.

Avaliação e Critérios de Aceitação

A variação refere-se ao intervalo entre a maior e a menor concentração da subs-
tância analisada, que atende aos critérios de exatidão, precisão e linearidade.

8.8. Robustez

A robustez de um método analítico é a medida de sua capacidade em resistir a 
pequenas e deliberadas variações nas condições experimentais do procedimento 
analítico. Seu estudo avalia o quão sensível é o resultado analítico frente a essas 
variações e  indica sua confiança durante o uso normal.

Embora seja considerado um parâmetro de validação, a robustez do método 
deve ser considerada durante o desenvolvimento da metodologia e confirmada 



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

433

durante a validação, constatando-se a susceptibilidade do método às variações 
nas condições analíticas. Essas deverão ser controladas e precauções devem ser 
incluídas no procedimento.

A Tabela 23 relaciona os principais parâmetros que podem resultar em variação 
na resposta do método analítico.

Tabela 23 - Fatores que devem ser considerados na determinação da robustez 
do método analítico.

Preparo das 
Amostras

- Estabilidade das soluções analíticas - Tempo de 
extração

Espectrofotometria - Variação do pH da solução - Temperatura - 
Diferentes fabricantes de solventes

Cromatografia
Líquida

- Variação do pH da fase móvel - Variação na 
composição da fase móvel - Diferentes lotes ou 
fabricantes de colunas - Temperatura - Fluxo da fase 
móvel

Cromatografia
Gasosa

- Diferentes lotes ou fabricantes de colunas - 
Temperatura - Velocidade do gás de arraste

Ref: Resolução ANVISA RE nº 899/2003, ICH Q2R1

Para métodos instrumentais não cromatográficos, o parâmetro Robustez deverá 
ser avaliado de acordo com as variáveis aplicáveis ao princípio da técnica analíti-
ca. De modo geral, para métodos instrumentais não cromatográficos, há poucas 
variáveis a serem estudadas quanto aos parâmetros do equipamento, sendo 
mais importantes as variações no preparo das amostras, como por exemplo, 
tempo de extração, pH das soluções, concentração de reagentes etc.
No caso de titulação é pertinente quando há tempo de reação envolvida, tempe-
ratura e energia de agitação para o deslocamento da reação. 
Pode-se também estudar alteração na concentração da solução volumétrica e a 
marca dos reagentes.
Esses fatores ou possíveis variações de condições experimentais, que podem 
ocorrer durante a rotina analítica, devem ser avaliados de forma racional em 
relação ao método e técnica utilizada, ou seja, variar características que possam 
ter um impacto na qualidade do resultado, por exemplo, em métodos croma-
tográficos a força iônica de tampões da fase móvel, temperatura do forno de 
colunas, porcentagem de orgânico na fase móvel, velocidade do gás de arras-
te, entre outros que estão ligados diretamente na resolução e intensidade da 
resposta das substâncias em análise e possíveis interferentes. Portanto, esses 
fatores/variações devem estar respaldados pelos estudos de robustez do proce-
dimento analítico e seus efeitos estimados.
Pode-se definir como etapas do estudo de robustez:
1. Estabelecer quais os fatores que podem influenciar nos resultados.
2. Variar cada fator em pelo menos dois níveis. 

3. Definir os critérios de aceitação 
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4. Realizar o teste de robustez: a robustez pode ser avaliada por duas maneiras:

• Variável única: variação sistemática e sequencial (um fator de cada vez). 
Tipicamente, cada fator deve ser variado em 2 a 5% acima e abaixo do 
valor estipulado no método. Cuidado, pois variações grandes implicam 
em metodologia nova. Um problema relacionado a esse tipo de avaliação 
é que não permite avaliar potencialização, ou seja, o que cada variação 
influencia na outra e consequentemente no resultado final. 

• Variável múltipla: utilização de modelos estatísticos, como, por exemplo, 
planejamento fatorial, dois fatores de Plackett-Burman e Hendrix. Sua 
vantagem é a possibilidade de avaliar a influência de diferentes varia-
ções ao mesmo tempo sobre o resultado de forma rápida, eficiente e 
econômica, pois permite menor número de experimentos.

5. Avaliar os resultados obtidos com as variações com os resultados obtidos nas 
condições normais da metodologia.

Um dos parâmetros mais importantes avaliados na robustez é o estudo de esta-
bilidade das substâncias químicas. 

A estabilidade deve ser demonstrada simulando as condições, às quais o labora-
tório submete as amostras e os padrões. A verificação da estabilidade das solu-
ções padrão e amostra, após sua preparação, é avaliada para garantir o tempo 
máximo que essas soluções podem ser utilizadas.

Os estudos de estabilidade podem ser realizados durante a avaliação dos parâ-
metros de validação.

Recomenda-se comparar a resposta instrumental gerada por uma solução pa-
drão e amostra armazenada com a resposta instrumental gerada por uma solu-
ção padrão recém-preparada.

O estudo deve ser realizado em todos os tipos de solução padrão, partindo 
da solução padrão estoque, passando pela solução padrão intermediária, até a 
solução padrão de trabalho. Caso o estudo de estabilidade seja feito em uma 
solução diluída, essa estabilidade pode ser considerada para soluções mais con-
centradas, desde que ambas sejam armazenadas sob as mesmas condições.

Avaliação e Critérios de Aceitação

Tabela 24 - Critérios de aceitação segundo sua Categoria

Parâmetro Categoria I
Categoria II

Quantitativo Teste Limite

Robustez* Recuperação ± 2% Recuperação ± 10% Recuperação ± 10%

Ref: condições utilizadas como referência em algumas Indústrias Farmacêuticas.

* Critérios mais amplos podem ser justificados com base na complexidade da 
matriz e na variabilidade inerente da técnica analítica. 

A diferença entre os valores obtidos com as alterações não poderá variar mais 
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que ± 2% e 10%, conforme sua categoria, em relação ao método nas condições 
originais.

Serão consideradas estáveis as soluções padrão e amostras cujas recuperações 
relativas ao tempo inicial não forem superiores a ± 2% para métodos de cate-
goria I e 10% para métodos de categoria II.

Caso seja verificado através do estudo de robustez que o resultado analítico não 
é influenciado ou é pouco influenciado pelas variações testadas, atendendo aos 
critérios de aceitação, o procedimento analítico é classificado como: “Procedi-
mento Analítico Robusto e adequado para as análises de rotina”.

Os fatores que afetam significativamente o resultado analítico e, portanto, não 
atendendo ao critério de aceitação definido, devem ser identificados e contro-
lados no procedimento de análise, estabelecendo as suas variações permitidas 
para uso do procedimento analítico na rotina. 

É a partir da robustez que a sensibilidade do método a pequenas mudanças 
nas condições originais é determinada, parâmetros de desempenho apropriados 
para monitorar o sistema são identificados e definições de ajustes permitidos 
para atender a adequação do sistema podem ser incorporadas ao procedimento 
analítico.

Exemplo prático de preparação de soluções para um estudo de Robustez.

• Técnica Analítica: Cromatografia Líquida (CLAE)
• Categoria do teste: Categoria I  
• Teor da substância ativa X em comprimidos.
• Fase móvel: Tampão fosfato pH 5,0 e Metanol na proporção 80:20
• Coluna: C18, 5µm, 150 x 4,6mm
• Fluxo: 1,0 mL/min
• Detector: 275 nm
• Temperatura da coluna: 40 °C
• Diluente: Metanol
• Solução da amostra filtrada através de membrana de nylon 0,45µm.
Nesse caso, as variações podem ser realizadas conforme a tabela abaixo, se-
guindo o procedimento de variável única:

Condição Valor 
original

Variação 
abaixo

Variação 
acima

Porcentagem de orgânico na Fase móvel 20 18 22

pH do tampão 5,0 4,8 5,2

Temperatura do forno da coluna 40°C 38 42

Velocidade de fluxo 1,0 0,8 1,2



436

SINDUSFARMA

Avaliar a influência dessas variações nas soluções padrão e amostra de trabalho, 
conforme exemplo na tabela a seguir:

Condição (pH 
do tampão) Amostra Teor 

(mg/g)

Recuperação em 
relação à condição 
original (%): ± 2%

Tampão pH 5,0
Solução Padrão* 0,9090 N/A

Solução Amostra* 0,9185 N/A

Tampão pH 4,8
Solução Padrão* 0,9064 99,7

Solução Amostra* 0,9135 99,5

Tampão pH 5,2
Solução Padrão* 0,9093 100,0

Solução Amostra* 0,9244 99,4

*preparar no mínino 6 amostras de cada (padrão e amostra) para que a análise 
tenha poder estatístico.

Através do procedimento de variáveis múltiplas, faz-se necessário um tratamen-
to estatístico de planejamento fatorial, em que as variações serão combinadas 
e os efeitos avaliados em conjunto. Um exemplo para esse tipo de estudo é  
possível em 11 corridas/injeções avaliando 14 diferentes variações.

8.9. Adequabilidade do Sistema 

A exatidão e precisão dos dados fornecidos por HPLC e o teste de adequabili-
dade do sistema é essencial para a garantia do desempenho de qualidade do 
sistema cromatográfico. 

É necessário diferenciar entre a adequação do sistema de um método durante 
o seu desenvolvimento, e a adequabilidade demonstrada pelo sistema antes de 
realizar um procedimento de teste validado, durante o Controle de Qualidade de 
um produto acabado.

Os testes são baseados no conceito de que os equipamentos eletrônicos, opera-
ções analíticas e amostras a serem analisadas constituem um sistema íntegro e 
como tal devem ser considerados e avaliados. 

Os parâmetros do teste de adequação do sistema a serem estabelecidos para 
um procedimento em particular dependem do tipo de procedimento que está 
sendo validado. Sendo assim, para cada metodologia, esses parâmetros devem 
ser estipulados individualmente. 

Usualmente os parâmetros a serem avaliados são resolução, fator de cauda e 
número de pratos teóricos.
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Exemplos de parâmetros com os valores que devem ser alcançados no desen-
volvimento de metodologias analíticas. 

R = 2(t2 – t1) / (W2 + W1) Onde:  t1 = tempo de retenção do pico 1.

    t2 = tempo de retenção do pico 2.

T = W0,05 / 2f   W1 = largura do pico 1 na linha de base.

    W2 = largura do pico 2 na linha de base.

N = 16 (t1/W1)2  W0,05 = largura do pico a 5% da altura.

    h = altura do pico.

    f = largura frontal do pico a 5% da altura.

Avaliação e Critérios de Aceitação

DPR dos fatores de respostas de cinco injeções de soluções padrão ≤ 2% (teor).

DPR dos fatores de respostas de cinco injeções de soluções padrão ≤ 10% (im-
purezas).

Resolução (R) na linha de base para os picos de interesse ≥ 1,5.

Fator de Cauda (T) entre 0,5 e 2,0.

O Número de Pratos Teóricos (N) depende do tempo de retenção, sendo, por-
tanto, específico para cada componente, mas geralmente é > 2000 (método 
tangente).

Os tipos de parâmetros e seus respectivos valores devem estar reportados em 
cada metodologia de análise e devem ser atingidos a cada dia que a análise for 
efetuada.
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Apêndices

APÊNDICE A - Exemplos de cálculos para validação de métodos

Quadro 1 - Emprego de tratamentos estatísticos para avaliar a precisão inter-
mediária para determinação de teor de substância ativa em produto farmacêu-
tico

Os tratamentos estatísticos mostrados a seguir foram realizados com o software 
Minitab® 16.

Avaliação da normalidade dos dados

Conclusão: Como valor p é maior do que 0,05, os dados são Normais.

Avaliação da variância dos dados

Test. and CI for Two Variances: TEOR DE ATIVO NO PRODUTO 
(%) vs DIA DE ANÁLISE

Method
Null hypothesis Variance(1) / Variance(2) = 1

Alternative hypothesis Variance(1) / Variance(2) not = 1

Significance level Alpha = 0,05
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Statistics

Dia de Análise N StDev Variance

1 6 0,788 0,622

2 6 0,705 0,498

Ratio of standard deviations = 1,118

Ratio of variances = 1,249

95% Confidence Intervals

CI for

Distribution of Data CI for StDev Ratio Variance Ratio

Normal (0,418; 2,988) (0,175;  8,927)

Continuous (0,284; 5,594) (0,080; 31,290)

Tests

Test

Method DF1 DF2 Statistic P-Value

F Test (normal) 5 5 1,25 0,813

Levene’s Test (any continuous) 1 10 0,06 0,805
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Conclusão: Como os dados são Normais e o valor p para o teste F é 
maior que 0,05, as variâncias entre os dias de análise são iguais.

Comparação do teor médio obtido para os dois dias de análise

Two-Sample T-Test and CI: TEOR DE ATIVO NO PRODUTO (%); 
DIA DE ANÁLISE 

Two-sample T for TEOR DE ATIVO NO PRODUTO (%)

Dia de Análise N Mean StDev SE Mean

1 6 102,383 0,788 0,32

2 6 101,517 0,705 0,29

Difference = mu (1) - mu (2)

Estimate for difference:  0,867

95% lower bound for difference:  0,084

T-Test of difference = 2 (vs >): T-Value = -2,62  P-Value = 0,987  DF = 10

Both use Pooled StDev = 0,7481
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Conclusão: Os dados são Normais, as variâncias são iguais entre os dois 
dias de análise e como foi obtido valor p maior do que 0,05 para a com-
paração do teor médio, com diferença aceitável de 2%, não há diferença 
estatística significativa, ao nível de confiança de 95%.
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APÊNDICE B - Modelo de Protocolo para Validação de Métodos 

DOC. n°:.............................................................................................

PRODUTO:.........................................................................................

MÉTODO:...........................................................................................

ASSINATURAS      DATA  

.......................................................... ............ .......................

.......................................................... ............ .......................

.......................................................... ............ .......................

.......................................................... ............ .......................

.......................................................... ............ .......................

.......................................................... ............ .......................

.......................................................... ............ .......................
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Introdução

Nesta seção definir o objetivo da validação da metodologia  analítica. Também 
descrever a metodologia analítica a ser seguida.

Definição de Parâmetro de Validação

Nesta seção analisar e justificar quais os parâmetros de validação serão utiliza-
dos para a validação da metodologia analítica a ser utilizada.

Plano de Ação

Nesta seção descrever a preparação das soluções de amostras em diferentes 
concentrações, para o estudo de cada um dos parâmetros de validação.  Nesse 
plano definir também quantas amostras devem ser preparadas para cada con-
centração.

Critérios de Aceitação

Nesta seção definir os limites de aceitação para cada parâmetro de validação 
com base em normas e critérios específicos normalmente alcançáveis em cada 
tipo de metodologia analítica.

Responsabilidades

Nesta seção descrever as responsabilidades para a execução do protocolo, edi-
ção e aprovação do relatório correspondente.

APÊNDICE C - Modelo de Relatório para Validação de Métodos 

Este documento de Validação refere-se à.......

Preparado por:      DATA  

.......................................................... ............ .......................

Aprovado por:      DATA  

.......................................................... ............ .......................
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Resumo validação da metodologia

Teste:                              Descrever a Substância  Ativa 

Técnica:                           Descrever a técnica utilizada.

Parâmetros de 
Validação

Critérios Aceitação Resultados

Especificidade Placebo Específico.... 

Linearidade Coeficiente de correlação (r)
Desvio padrão relativo 

x,xxx

Exatidão Recuperação xx,x% até xxx,x%

Repetibilidade Média de recuperações
Desvio padrão relativo

xxx,x%
x.x%

Precisão Intermediária
Média

Desvio padrão relativo

 xxx,xmg de Subs 
Ativa/xxxmg 
 x,x %

Limite de detecção 
(LD)

Sinal/Ruído
Desvio padrão relativo x.x%

Limite Quantificação 
(LQ)

Sinal Ruído
Recuperação
Desvio padrão relativo X,x%

Intervalo Intervalo da concentração 
declarada

xx% até xxx% 

Robustez Condição (b, c ou d)/a xxx,x% até xxx,x%

Adequabilidade do 
Sistema

Critério de seleção
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Introdução

Nesta seção definir o objetivo do relatório. Resumir a metodologia analítica uti-
lizada, incluindo, se necessário, quaisquer requisitos especiais, instrumentação, 
técnicas utilizadas, preparação de amostras, precauções de segurança etc . In-
formações  prévias podem ser fornecidas, se for o caso (por ex:, informações 
sobre o método, validações anteriores, relatórios etc.)

Materiais e Métodos 

Estrutura Química

Nesta seção incluir o nome químico da substância ativa (como abreviação 
padrão ou nome completo apropriado) e listar todas as impurezas rele-
vantes e compostos relacionados. 

A respectiva Estrutura Química deve ser providenciada a seguir ou refe-
renciada no relatório. 

Parâmetros operacionais

Nesta seção as informações são recomendadas em caso de revisão para 
confirmação dos parâmetros operacionais (por exemplo, as condições 
cromatográficas e instrumentação crítica, entre outros), conforme des-
crito no procedimento.

Equipamentos utilizados

Nesta seção incluir as informações relativas aos equipamentos utilizados 
na validação, bem como a validade da calibração/qualificação deles. 

Equipamento Número 
de Série

Última calibração/
Qualificação

Próxima calibração/
Qualificação

Padrões de Referências e Reagentes utilizados
Nesta seção incluir as informações relativas aos reagentes utilizados na 
validação, bem como sua validade. 

Padrões /
Reagente Fabricante Lote Validade
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Demais materiais utilizados na validação

Nesta seção identificar  os lotes de materiais utilizados durante os es-
tudos de validação. Isso deve incluir os lotes de substância ativas, ex-
cipientes, lote do produto, placebo, componentes da embalagem (como 
requerido) etc. 

Nota: No caso de formulações simuladas serem utilizadas, a sua compo-
sição e/ou método de preparação deve ser  incluído no relatório.

Essa informação pode ser apresentada aqui ou na respectiva seção, onde 
for mais compreensível. 

Materiais Fabricante Lote Validade

Gráficos  representativos de Instrumentos 

Gráficos representativos do instrumento (por exemplo, cromatogramas, 
espectros etc, devidamente identificados) para amostras, padrões, place-
bos e/ou branco de solvente devem ser fornecidos. O conjunto de dados 
(por exemplo, tempos de retenção aproximados e/ou tempos de retenção 
relativos/valores de Rf) obtidos para os compostos de interesse devem 
ser fornecidos. Esses podem ser apresentados em uma lista tabular para 
facilitar a análise.  Os anexos podem ser apresentados tanto aqui como 
na respectiva seção, onde for mais compreensível.

Resultados e Discussão

Todos os dados pertinentes recolhidos durante a validação da metodologia de-
vem ser incluídos no relatório e discutidos, conforme apropriado. Um curto co-
mentário deve ser feito após os dados experimentais para cada parâmetro, 
mesmo se os dados forem simples. Resultados anômalos também devem ser 
comentados.

Especificidade

Nesta seção apresentar um resumo dos materiais utilizados para de-
monstrar a especificidade do método, juntamente com as razões para a 
sua escolha, e os dados obtidos a partir da análise. Se forem utilizadas 
amostras de degradação forçada, o seu método de preparação e de ex-
tensão de degradação devem ser descritos. Todos os registros instrumen-
tais adequadamente identificados, obtidos a partir das análises deverão 
ser incluídos. Os cromatogramas devem  ser executados visando a mos-
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trar as separações críticas. Dados de testes de pureza de pico e uma des-
crição das técnicas utilizadas, também devem ser incluídos nesta seção.

Descrever se o parâmetro avaliado atende os critérios estabelecidos no 
protocolo.

Linearidade  

Nesta seção, descrever o método usado para preparação das amostras, 
assim como o número de amostras analisadas. Incluir uma tabela con-
tendo a concentração das amostras testadas, juntamente com os dados 
observados e teóricos. Listar os dados coletados em todas as amostras. 
Os resultados dos testes deverão ser tratados por métodos estatísticos 
apropriados para determinação do coeficiente de correlação, interseção 
com o eixo Y, coeficiente angular, soma residual dos quadrados mínimos 
da regressão linear. Além disso, uma análise do desvio dos pontos de da-
dos reais a partir da linha de regressão pode ser também incluída se for 
útil na avaliação da linearidade.  

A faixa sobre a qual o procedimento analítico foi provado ser linear deve 
ser indicada.

Exatidão

Na seção relativa à exatidão, descrever o método usado para a prepara-
ção das amostras, bem como o número de amostras analisadas. Reportar 
os dados de exatidão como percentagem de recuperação através do en-
saio da quantidade conhecida de analito adicionado na amostra ou como 
a diferença entre a média e o valor verdadeiro aceito
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Exemplo de tabela de Exatidão 

Porcenta-
gem da con-

centração 
declarada

Concen-
tração 

de Subst. 
Ativa teó-

rica

Concen-
tração de  
Subst. Ati-
va obtida

Porcenta-
gem da

recuperação

Avaliação estatís-
tica das triplicatas 
de recuperações  

(%)

Baixo
Média: xxx,x %

RSD (%):x,x % 

100%
Média: xxx,x %

RSD (%): x.x %

Alto
Média: xxx,x %

RSD (%): x,x %

Avaliação estatística dos nove resultados de recuperação

Média: xxx,x %

Desvio Padrão Relativo (DPR): x,x %

Descrever se o parâmetro avaliado atende aos critérios estabelecidos no pro-
tocolo. 

Precisão

Esta seção do relatório contém dados que justificam tanto a repetibilida-
de como a precisão intermediária do procedimento. Os dados adquiridos 
durante esses estudos de precisão devem ser apresentados em forma de 
tabela, informando o desvio padrão e o desvio padrão relativo (coeficien-
te de variação) para cada tipo de precisão investigada.

Repetibilidade

Realizar a avaliação da repetibilidade do método, utilizando-se os dados 
da etapa conforme descrito no protocolo.

Precisão intermediária

Realizar a avaliação da precisão intermediária, utilizando os resultados 
obtidos nas análises realizadas, em seis determinações em dias diferen-
tes por dois analistas, em um mesmo lote de produto. Os resultados 
obtidos estão na tabela seguinte.
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Analistas Resultado Avaliação estatística de cada analista

Analista A Média: xxx,x mg / xxx mg
DPR (%): 0,x %

Analista B Média: xxx,x mg / xxx mg
DPR: 0,x %

Avaliação estatística dos dois analistas

Média: xxx,x mg / xxx mg

DPR: 0,x %

Teórico: xxx mg de Subst. Ativa / xxx mg de Produto

Descrever se o parâmetro avaliado atende aos critérios estabelecidos no pro-
tocolo.

Limite de Detecção

Se limite de detecção for determinado com base na avaliação visual ou 
com base na relação sinal-ruído, do instrumento, os gráficos relacionados 
(por exemplo, cromatogramas) deverão ser apresentados para justificar 
o limite. 

Limite de Quantificação

Para justificar o limite de quantificação proposto, os dados a partir da 
análise de um número adequado de amostras que se sabe próximos ou 
preparados no limite de quantificação devem ser apresentados.  A avalia-
ção do conjunto de dados deve incluir tanto  os valores do desvio padrão 
como do desvio padrão relativo (coeficiente de variação). Anexar  ao 
relatório  os gráficos representativos de instrumentos demonstrando o 
limite de quantificação. 

Intervalo

O intervalo de um método analítico é a faixa de concentração no qual a 
linearidade, a exatidão e a precisão atingem parâmetros aceitáveis. 

Reportar os limites superior e inferior da faixa de linearidade.
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Robustez

Descrever o delineamento experimental e o método de preparação das 
amostras para os estudos de robustez. 

Os resultados dos estudos devem ser avaliados não só com relação aos 
parâmetros típicos de adequabilidade do sistema (por exemplo, os tem-
pos de retenção, fatores de resolução, fatores de rejeitos, fatores de 
capacidade  etc), mas, adicionalmente, com relação ao objetivo do proce-
dimento que está sendo validado (por exemplo: ensaios de Teor, os níveis 
de impurezas etc.)  As justificativas para as variações observadas devem 
ser analisadas e reportadas.

Se as medições são suscetíveis a variações nas condições analíticas, a 
conclusão desta seção, bem como o procedimento deve detalhar os con-
troles necessários para garantir a confiabilidade do processo.

Tabelas de dados e gráficos de instrumentos representativos devem ser 
incluídas nessa seção

Exemplo de tabela de resultados de Robustez

Condição 
Analítica

Teor Subst. 
Ativa (%)

Resultado Cond.x 
/Cond.a (%)

a  (cond. original) Xx,x N.A.

b Xx,x Xxx,x

c Xx,x Xxx,x

d Xx,x Xxx,x

Adequabilidade do Sistema

Com base na avaliação de robustez e de outras experiências, um con-
junto definido de critérios de seleção do sistema deve ser estabelecido 
para assegurar que a validade do procedimento analítico seja mantida 
enquanto for utilizado. 

Os parâmetros de adequabilidade do sistema  e dos seus critérios de acei-
tação propostos devem ser discutidos em conjunto com o racional  para 
a sua seleção na amostra ou como a diferença entre a média e o valor 
verdadeiro aceito. 

Os desvios padrão relativos devem ser fornecidos quando aplicável. 

Conclusão 

Descrever a avaliação do conjunto de todos os resultados dos parâmetros da 
validação e confirmar a finalidade do método analítico para o objetivo pretendi-
do, ex.: liberação de produto, testes de estabilidade, validação de limpeza entre 
outros. 
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Referências

Citar todos os documentos (protocolos, metodologias, regulamentações, etc), 
literaturas, utilizados na elaboração do relatório.

Anexos

Listar os anexos do relatório quando aplicável.
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Parte I

TEORIA DA VALIDAÇÃO DE PROCESSOS

1. Introdução

Em 1983, a FDA define validação de processos como “um programa que estabe-
lece evidências documentadas que fornecem um alto grau de segurança de que 
um processo específico produzirá com consistência uma forma farmacêutica que 
satisfaz as especificações e atributos de qualidade predeterminados”. 

Até então as atividades de validação eram focadas nos processos produtivos, 
para equipamentos e processos derivados das práticas de engenharia.

A partir daí o termo validação tem sido continuamente discutido e expandido, 
tornando-se requisito fundamental para a indústria farmacêutica, que  deve  
apresentar um padrão de qualidade exigido muito alto, uma vez que o produto 
farmacêutico tem  impacto na vida de muitas pessoas. 

Muitos autores definem validação e pode-se dizer que os conceitos continuam 
evoluindo constantemente, estando sempre no foco de avaliação pelas agências 
reguladoras. 

Conforme a RDC n° 17 /2010, “A validação é uma parte essencial de Boas Práti-
cas de Fabricação (BPF), sendo um elemento da garantia da qualidade associado 
a um produto ou processo em particular”. 

2. Objetivo

Abordar conceitos e parâmetros usualmente considerados no estabelecimento 
da estratégia de validação de processos.

Descrever as principais etapas e documentações envolvidas na validação de 
processos. 

3. Escopo  

O escopo deste manual é fornecer diretrizes sobre por que, quando e como 
realizar validação de processos, visando demonstrar que um processo, nas con-
dições em que é praticado, tem as características necessárias para a obtenção 
de resultados com a qualidade, segurança e eficiência exigida.

É importante ressaltar que esse manual não pretende abordar todas as técnicas 
e procedimentos nos quais a validação de processos é aplicável, cabendo à in-
dústria farmacêutica definir seu plano de validação.

4. Glossário  

• Ajuste/Adequação do sistema: operação destinada a fazer com que um 
instrumento de medição tenha desempenho compatível com o seu uso.

• Amostra ou item de ensaio: material ou produto apresentado ao labora-
tório para análise.
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• Análise ou Ensaio: Determinação de uma ou mais características de uma 
amostra ou item de ensaio, de acordo com o procedimento de teste.

• Analito: substância química a ser analisada.

• Calibração: conjunto de operações que estabelece, sob condições especifi-
cadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento ou sistema 
de medição ou valores representados por uma medida materializada ou um 
material de referência, e os valores correspondentes das grandezas estabe-
lecidos por padrões.

• Forma Farmacêutica: estado final de apresentação que as substâncias 
ativas possuem, após uma ou mais operações farmacêuticas executadas 
com a adição de excipientes apropriados ou sem a adição de excipientes, a 
fim de facilitar a sua utilização e obter o efeito terapêutico desejado, com 
características apropriadas a uma determinada via de administração. 

• Fórmula-mestra/fórmula-padrão: documento ou grupo de documentos 
que especificam as matérias-primas e os materiais de embalagem com as 
suas respectivas quantidades, juntamente com a descrição dos procedi-
mentos e precauções necessárias para a produção de determinada quanti-
dade de produto terminado. Além disso, fornece instruções sobre o proces-
samento, inclusive sobre os controles em processo.

• Insumo farmacêutico ativo ou substância ativa: qualquer substância 
introduzida na formulação de uma forma farmacêutica que, quando admi-
nistrada em um paciente, atua como ingrediente ativo. Tais substâncias 
podem exercer atividade farmacológica ou outro efeito direto no diagnósti-
co, cura, tratamento ou prevenção de uma doença, podendo ainda afetar a 
estrutura e funcionamento do organismo humano.

• Material de embalagem: qualquer material, incluindo material impresso, 
empregado na embalagem de um medicamento. Exclui-se dessa definição 
outra embalagem utilizada para transporte ou expedição. Os materiais de 
embalagem são classificados como primários ou secundários, de acordo 
com o grau de contato com o produto.

• Matéria-prima: qualquer substância, seja ela ativa, seja ela inativa, com 
especificação definida, utilizada na produção de medicamentos. Exclui-se 
dessa definição os materiais de embalagem.

• Medicamento: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, 
com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.

• Padrão de referência: são exemplares de fármacos, impurezas, produtos 
de degradação, reagentes, dentre outros, altamente caracterizados e da 
mais elevada pureza, cujo valor é aceito sem referência a outros padrões. 

• Pior caso: uma ou mais condições que apresentem as maiores possibili-
dades de defeito do produto ou do processo, quando comparadas com as 
condições ideais. Tais condições não necessariamente implicam em desvios 
no produto ou processo. 

• Placebo: ou matriz do produto, conjunto de matérias-primas (excipientes) 
que compõem um produto.
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• Plano Mestre de Validação (PMV): documento geral que estabelece as 
estratégias e diretrizes de validação adotadas pelo fabricante. Ele provê 
informação sobre o programa de trabalho de validação, define detalhes, 
responsabilidades e cronograma para o trabalho a ser realizado.

• Procedimento: Forma específica de executar uma atividade ou um pro-
cesso.  

• Procedimento Operacional Padrão (POP): Procedimento escrito e auto-
rizado que fornece instruções para a realização de operações não necessa-
riamente específicas a um dado produto ou material, mas de natureza geral 
(por exemplo, operação, manutenção e limpeza de equipamentos; valida-
ção; limpeza de instalações e controle ambiental; amostragem e inspeção). 
Certos procedimentos podem ser usados para suplementar a documentação 
mestre de produção, de lote de um produto específico.

• Produto a granel: qualquer produto que tenha passado por todas as eta-
pas de produção, sem incluir o processo de embalagem. Os produtos esté-
reis em sua embalagem primária são considerados produto a granel. 

• Produto terminado: produto que tenha passado por todas as etapas de 
produção, incluindo rotulagem e embalagem final. 

• Protocolo (ou Plano) de Validação (PV): documento que descreve as 
atividades a serem realizadas na validação de um projeto específico, in-
cluindo o cronograma, responsabilidades e os critérios de aceitação para 
a aprovação de um processo produtivo, procedimento de limpeza, método 
analítico, sistema computadorizado ou parte desses para uso na rotina.

• Qualificação: conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que 
quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente ins-
talados e/ou funcionam corretamente e levam aos resultados esperados. 
A qualificação é frequentemente uma parte da validação, mas as etapas 
individuais de qualificação não constituem sozinhas, uma validação de pro-
cesso.

• Qualificação de Projeto (QP): evidência documentada que as instala-
ções, sistemas de suporte, utilidades, equipamentos e processos foram de-
senhados de acordo com os requisitos de BPF.

• Qualificação de Instalação (QI): conjunto de operações realizadas para 
assegurar que as instalações (tais como equipamentos, infraestrutura, ins-
trumentos de medição, utilidades e áreas de fabricação) utilizadas nos pro-
cessos produtivos e/ou em sistemas computadorizados estão selecionados 
apropriadamente e corretamente instalados de acordo com as especifica-
ções estabelecidas.

• Qualificação de Operação (QO): conjunto de operações que estabelece, 
sob condições especificadas, que o sistema ou subsistema opera conforme 
previsto, em todas as faixas operacionais consideradas. Todos os equipa-
mentos utilizados na execução dos testes devem ser identificados e calibra-
dos antes de serem usados.

• Qualificação de Desempenho (QD): verificação documentada que o 



462

SINDUSFARMA

equipamento ou sistema apresenta desempenho consistente e reprodutível, 
de acordo com parâmetros e especificações definidas, por períodos prolon-
gados. Em determinados casos, o termo “validação de processo” também 
pode ser utilizado.

• Reconciliação: comparação entre a quantidade teórica e real nas diferen-
tes etapas de produção de um lote de produto. 

• Registro: Documento, testemunho ou prova que apresenta resultados ob-
tidos ou fornece evidências de atividades realizadas.

• Relatório de Validação (RV): documento no qual os registros, resultados 
e avaliação de um programa de validação são consolidados e sumarizados. 
Pode também conter propostas de melhoria.

• Revalidação: repetição parcial ou total das validações de processo, de lim-
peza ou de método analítico para assegurar que esses continuam cumprin-
do com os requisitos estabelecidos.

• Transferência de Tecnologia (Tech Transfer): Termo utilizado para a 
transferência do processo de fabricação da matriz para sua subsidiária ou 
de uma planta à outra. 

• Validação: ato documentado que atesta que qualquer procedimento, pro-
cesso, equipamento, material, atividade ou sistema realmente e consisten-
temente leva aos resultados esperados.

• Validação concorrente: validação realizada durante a rotina de produção 
de produtos destinados à venda. 

• Validação de processo (VP): evidência documentada que atesta com um 
alto grau de segurança que um processo específico produzirá um produto 
de forma consistente, que cumpra com as especificações predefinidas e 
características de qualidade. 

• Validação prospectiva: validação realizada durante o estágio de desen-
volvimento do produto, com base em uma análise de risco do processo 
produtivo, o qual é detalhado em passos individuais; esses, por sua vez, são 
avaliados com base em experiências para determinar se podem ocasionar 
situações críticas. 

• Validação retrospectiva: envolve a avaliação da experiência passada de 
produção, sob a condição de que a composição, procedimentos e equipa-
mentos permanecem inalterados. 

5. Conceitos

5.1. Considerações gerais para Validação de Processo

Uma das definições corrente atesta que a Validação de Processo consiste em ga-
rantir e fornecer evidências documentais de que o processo é capaz de produzir 
de forma consistente um produto final de acordo com especificações e atributos 
de qualidade exigida.
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Para tanto, quando uma nova fórmula ou método de fabricação é adotado, de-
vem ser tomadas medidas para demonstrar a sua adequabilidade ao processo 
de rotina e exercícios de validação devem ser conduzidos.

Quaisquer mudanças significativas nos processos, equipamentos e instalações, 
que possam afetar direta ou indiretamente a qualidade do produto, devem ser 
validadas ou qualificadas antes de serem implementadas.

A validação por si só não melhora os processos. Ela apenas pode confirmar ou 
não, dependendo do caso, que o processo foi adequadamente desenvolvido e 
que se encontra sob controle.  Isso, portanto, significa que a validação em si não 
é uma ferramenta de melhoria de processo, mas sim um indicador que auxilia 
a melhoria.

O requisito geral para validação e qualificação é a preparação de um Plano Mes-
tre de Validação.

Como parte essencial das Boas Práticas de Fabricação, a Validação de Processos 
deve ser conduzida de acordo com protocolos preestabelecidos e aprovados. 

Um protocolo previamente escrito, que define como a validação será conduzida, 
deve ser elaborado, no qual estão especificados os passos críticos, parâmetros 
e critérios de aceitação. Deve ser revisto e aprovado pela Unidade da Qualidade.

Deve haver uma clara distinção entre Controle em Processo e Validação de Pro-
cesso, uma vez que o controle em processo compreende as várias ferramentas 
matemáticas (histograma, execução de diagrama de dispersão e gráficos de 
controles) usados para monitorar continuamente o processo de produção de 
cada lote e mantê-lo dentro das especificações e limites do produto final esta-
belecidos na fase de desenvolvimento. 

O Controle em Processo representa as ferramentas a serem utilizadas, enquanto 
a Validação de Processo representa o ambiente processual em que as ferramen-
tas são utilizadas.

Qualquer processo, equipamento, sistema ou utilidade que pode ter um impacto na 
qualidade do produto e/ou na segurança do paciente deve ser avaliado com base 
em uma Análise de Risco, visando garantir que os aspectos críticos de suas etapas 
estejam sob controle e para determinar o escopo e a extensão da Validação.

Os exercícios de Qualificação de Instalação e Operação devem estar completos, 
sendo que a sua conclusão satisfatória e documentada deve permitir a liberação 
formal do equipamento/utilidades e áreas para o início da Validação de Processo. 

Antes de iniciar a Validação de Processo, os requerimentos de calibração, lim-
peza, metodologias, procedimentos, manutenção preventiva e treinamento de 
pessoal (com formação e experiência necessárias para a realização de suas 
atribuições) devem ser finalizados e documentados. 

Os resultados da validação devem estar documentados no Relatório de Valida-
ção, que deve ser revisado e aprovado pela Unidade da Qualidade.

Os elementos de documentação devem ser claramente ligados a todos os docu-
mentos correspondentes. Os documentos devem ser arquivados e mantidos por 
todo o ciclo de vida do processo/equipamento definido em procedimentos locais.
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O processo definido e validado, utilizando materiais e equipamentos especifi-
cados, deve resultar em rendimento consistente de um produto de qualidade 
requerida.

Os processos e procedimentos de rotina devem ser estabelecidos com base nos 
resultados da validação realizada.

Qualquer mudança ocorrida exige uma avaliação do status da validação.  Por-
tanto, um sistema de controle de mudanças deve estar ligado a esse processo.

5.2. Considerações gerais para validação de produtos estéreis

Os produtos estéreis possuem características específicas, pois devem ser livres 
de micro-organismos, pirogênio e partículas em suspensão, além de apresentar 
elevados padrões de pureza e qualidade. No entanto, o objetivo final na fabri-
cação de um produto estéril é a absoluta ausência de contaminação microbiana.

A produção de preparações estéreis deve ser realizada em áreas limpas, cuja 
entrada de pessoal e de materiais deve ser feita através de antecâmaras.

Os processos de esterilização visam garantir as propriedades intrínsecas dos 
produtos estéreis, ou seja, a validação do ciclo de esterilização, no caso de 
produtos esterilizados terminalmente ou por meio de simulação com meios de 
cultura para produtos fabricados assepticamente, assegurando a esterilidade 
dos produtos terminados.

Três princípios são envolvidos no processo de validação de produtos estéreis:

• Confirmar a esterilidade do produto; 

• Assegurar a maior probabilidade de que os métodos de fabricação e esterili-
zação propiciem esterilidade para todas as unidades de um lote de produto;

• Proporcionar segurança aos resultados do teste de esterilidade do produto 
final.

A validação de produtos estéreis refere-se à confirmação de que um produto foi 
produzido através de um processo de fabricação adequado e, especialmente, 
por um método de esterilização apropriado,  produzindo um lote de produto com 
um grau conhecido de esterilidade.

Os produtos injetáveis, a água para injetáveis, os produtos intermediários e os 
produtos terminados devem ser monitorados para endotoxinas, utilizando um 
método farmacopeico que tenha sido validado para cada produto.

As vacinas feitas com micro-organismos inativados ou com extratos bacterianos 
podem ser envasadas, após sua inativação, nas mesmas instalações de outros 
medicamentos, desde que os procedimentos de inativação e limpeza sejam va-
lidados.

A eficácia e adequabilidade de um processo de esterilização devem ser compro-
vadas por testes físicos ou pelo uso de indicadores biológicos, para avaliar se as 
condições de esterilização são atingidas em todos os pontos da carga.
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A revalidação periódica deve ser efetuada, pelo menos anualmente, e sempre 
que tiverem sido realizadas mudanças significativas no equipamento  ou na 
carga a ser esterilizada.

Existem cinco métodos básicos de esterilização utilizados para produtos esté-
reis: calor, gás, radiação, luz e filtração. Os primeiros quatro métodos destroem 
a vida microbiana, enquanto que a filtração remove micro-organismos.

Calor

1. Úmido (vapor) = vapor saturado sob pressão = autoclave 

2. Calor seco = estufa ou túnel

Gás 

1. Óxido de etileno 

2. Ácido peracético 

3. Peróxido de hidrogénio em fase de vapor 

4. Dióxido de cloro

Radiação 

1. Gama 

2. Beta 

3. Ultravioleta 

4. Microondas

Luz

1. Flashes de luz (PureBright®)

Filtração

1. Filtração esterilizante

Esterilização por Calor Seco

Quando este  processo de esterilização for também utilizado para remo-
ção de pirogênios, devem ser realizados ensaios que utilizem endotoxi-
nas, como parte da validação.

Esterilização por radiação

Na validação destes processos, devem ser considerados os efeitos de 
variações da densidade do material a ser esterilizado. 
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Esterilização por gases e fumigantes

Neste tipo de esterilização, a validação deve comprovar que não há efei-
tos nocivos para o produto e que o tempo de ventilação é suficiente para 
que os resíduos do gás e dos produtos reativos estejam abaixo do limite 
definido como aceitável para o produto. Esses limites devem ser incorpo-
rados às especificações.

Para que o gás residual e os produtos reativos sejam reduzidos a níveis 
aceitáveis, após a esterilização, a carga deve ser armazenada de forma 
controlada, sob condições de ventilação. Esse processo deve ser validado.

Finalização das Etapas de Fabricação

Os processos de inspeção através de equipamentos devem ser validados 
e o desempenho do equipamento verificado periodicamente. 

Quando se utiliza métodos de inspeção manual ou semiautomático, deve 
ser realizada a qualificação dos operadores. 

Os recipientes devem ser inspecionados individualmente, selados me-
diante procedimentos adequados, devidamente validados.

5.3. Amostragem 

A ISO (International Organization for Standardization) define amostragem como 
um método estatístico sistemático para obter informação sobre algumas caracte-
rísticas de uma população, pelo estudo de uma fração representativa (amostra).

No caso de um experimento laboratorial, a amostra é uma porção de uma gran-
de quantidade de material que será submetida a uma avaliação. Um aspecto 
fundamental é que a amostra seja representativa, isto é, deve possuir todas as 
características do todo, de onde foi extraído. 

Portanto, a qualidade da análise está diretamente relacionada com a qualidade 
da amostragem realizada. 

De maneira geral o processo de amostragem deve seguir a normatização pro-
posta no Military Standard e na NBR 5426, nos planos de amostragem e proce-
dimentos na inspeção por atributos. ABNT- Brasil, 1989.

5.3.1. Plano de Amostragem

A descrição do processo de amostragem se enquadra como um dos requisitos 
mínimos de um protocolo de validação.

Um plano de amostragem deve especificar vários aspectos para se assegurar a 
avaliação correta do lote:

• o método e frequência de amostragem;

• tamanho da amostra; 

• pontos de coleta;

• recipientes para acondicionamento e condições de armazenamento e transporte. 
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Do ponto de vista estatístico, a amostragem é amplamente usada na indústria 
farmacêutica e, em qualquer plano de amostragem preestabelecido. A maior 
relevância consiste em garantir a obtenção de amostras representativas do lote 
que sejam capazes de revelar resultados consistentes e compatíveis com os 
objetivos da análise. Na validação de processos a amostragem deve ser re-
presentativa da etapa em avaliação e para isso devem-se seguir critérios mais 
rigorosos que o controle em processo de rotina. 

5.3.2. Amostragem - Técnicas e Tipos

Segundo guia relacionado à  qualidade, é impossível determinar um padrão úni-
co de como se amostrar, pois cada processo possui uma complexidade distinta, 
características intrínsecas de cada formulação. Portanto, quando estruturado, o 
método de amostragem leva em consideração o tipo de dado e o instrumento 
de análise a ser utilizado.

O Guidance for Industry (Process Validation: General Principles and Pratices, 
FDA 2011) recomenda que no protocolo de validação de processo seja abordado 
o plano de amostragem. O número de amostras deve ser adequado para prover 
confiança estatística suficiente de qualidade, tanto para o mesmo lote como 
entre lotes. A amostragem deve ser mais extensa do que a usada nas rotinas 
de produção. 

O planejamento de amostragem deve conter no mínimo os seguintes requisitos:

• Espaço amostral

• Método de captação de dados

• Tamanho da amostra

5.3.3. Espaço amostral

Um experimento é aleatório quando  fornece resultados diferentes ao ser re-
petido sob as mesmas condições. Espaço amostral é o conjunto de todos os 
resultados possíveis de um experimento aleatório.

O espaço amostral é determinado com base na mensuração de todos os elemen-
tos dos quais se deseja obter um determinado tipo de informação.

Os métodos mais comuns de amostragem utilizados na indústria farmacêutica 
são:

• Amostragem aleatória simples 

• Amostragem não aleatória

Aleatória simples

Esse tipo de amostragem confere ao espaço amostral probabilidade igualitá-
ria, ou seja, todas as frações possuem a mesma chance de seleção durante 
o estudo. As unidades são independentemente selecionadas, uma de cada 
vez, até que o tamanho desejado da amostra seja atingido. Nesse tipo de 
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amostragem a probabilidade de que uma unidade particular seja escolhida é 
n/N, onde n é o tamanho da amostra e N é o tamanho da população original. 
É aplicada para amostragem de uma população homogênea. 

Amostragem não aleatória ou Estratificada

A população é dividida em subgrupos distintos e uma amostra aleatória sim-
ples é selecionada em cada subgrupo. Essa amostragem confere ao espa-
ço amostral probabilidades predeterminadas,  sendo comumente utilizada 
quando o objetivo   é observar características específicas de uma determina-
da etapa. Exemplo de uma amostragem estratificada é a retirada de amos-
tras representativas de início, meio e final de processo.  

Um exemplo de plano de amostragem

Para um misturador em V, devem ser definidos pontos de amostragem de 
acordo com a geometria do equipamento. O Guia da FDA de 2003 determina 
que para o misturador em V, a coleta deve ser realizada em 10 pontos e que 
em cada ponto de amostragem sejam retiradas amostras em triplicata.

A Farmacopeia Brasileira recomenda qual é o número de amostras a serem 
utilizadas em cada análise.
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Pontos de 
Coleta

Número de 
Amostras

Total de 
Amostras

Etapa do Processo Mistura

Quantificação da Mistura 10 3 de cada ponto 30 (por lote)
90 (3 lotes)

Etapa do Processo Mistura

Peso Individual 20 de cada tempo 600 lado direito
600 lado esquerdo

1.200 (cada lote)
3.600 (3 lotes)
396 (cada lote)

Quantificação 6 de cada tempo
6 (início)

198 cada lado 1.188 (3 lotes)

Dissolução 6 (meio)
6 (final)

3 de cada lado 18 (cada lote)
54 (3 lotes)

5.3.4. Análise do Sistema de Medição (ASM)

Cada fabricante deverá assegurar que todo o equipamento de medição e teste, 
incluindo equipamento mecânico, automatizado ou eletrônico, seja adequado 
para os fins a que se destina e seja capaz de produzir resultados válidos. 

A obtenção de medidas de alguma variável ou característica de interesse as-
sociada a um processo de produção de bens ou de fornecimento de serviços 
constitui-se em um processo, estando sujeita à atuação de diversas fontes de 
variação. 

Os principais fatores responsáveis pela variabilidade associada aos processos 
de medição são: 

• Desgaste de componentes do instrumento de medição; 

• Posição em que o item a ser medido é colocado no aparelho de medição;

• Condições ambientais; 

• Emprego de procedimentos de medição inadequados; 

• Falta de calibração do aparelho de medição. 

Um sistema de medição ideal seria aquele que produzisse somente resultados 
corretos (coincidindo com o valor verdadeiro da grandeza da medida). 

Alguns conceitos são de grande importância ao se realizar um  ASM, como o 
de vício, precisão e exatidão. O vício de um instrumento de medição quantifica 
a diferença existente entre o valor real da característica medida e a média da 
distribuição dos resultados fornecidos pelo aparelho. Já a precisão de um ins-
trumento de medição quantifica a proximidade entre medidas individuais da 
característica de interesse geradas pelo aparelho. 
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Por outro lado, a exatidão de um instrumento de medição quantifica a proxi-
midade existente entre o valor real da característica medida e os resultados 
fornecidos pelo aparelho.

5.4. Plano Mestre de Validação (PMV)  

Conforme descrito no capítulo Plano Mestre de Validação, PMV é o documento 
que, de uma forma geral, apresenta as estratégias e diretrizes de validação da 
empresa. Sendo um documento específico para a Validação de Processos Pro-
dutivos, deve prover informações sobre a estrutura, cronograma, atividades  e 
responsabilidade sobre os aspectos da validação de processos. 

O PMV da Validação de Processos deve ser escrito de forma clara e objetiva e 
conter os itens a seguir:

1. Objetivo: descrever a finalidade do documento;

2. Estrutura da organização relacionada às atividades de validação de pro-
cessos: fazer uma breve descrição/apresentação da unidade de negócio, 
bem como destacar as áreas envolvidas com as atividades de validação;

3. Escopo do PMV: descrever definições e atividades envolvidas na valida-
ção de processos;

4. Áreas responsáveis: Descrição das áreas e suas responsabilidades em 
relação às atividades de validação (Ex: aprovação do PMV, elaboração 
de protocolos, execução das atividades, elaboração de relatórios, atuali-
zação do PMV, entre outros);

5. Planejamento das atividades: descrição das estratégias utilizadas para 
cada atividade de validação;

6. Treinamentos: considerar os treinamentos necessários para a capacita-
ção do pessoal envolvido nas atividades de validação;

7. Cronogramas de validação: lista na qual são descritos os produtos e 
processos a serem validados, assim como uma relação das atividades 
prévias que devem ser consideradas (qualificação dos equipamentos, 
instalações, utilidades, sistemas etc. e validação dos métodos analíti-
cos). Os cronogramas  podem ser anexos do PMV e devem ser revisados 
de forma independente pelo menos uma vez ao ano. O andamento das 
atividades de validação deve ser acompanhado de forma constante e seu 
status atualizado numa frequência predeterminada;

8. Documentos necessários: citar os POP´s e demais documentos que de-
vem estar disponíveis para as atividades de validação;

9. Controle de mudanças: descrição de como serão registradas as altera-
ções relacionadas aos itens validados, a fim de realizar a gestão do pro-
grama de validação para garantir a manutenção do status de validado;

10. Campo de assinaturas: Além do responsável pela Garantia da Qualidade, 
os responsáveis (ou pessoas por eles designadas), de todas as áreas 
envolvidas, devem aprovar o PMV;
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11. Referências: Normas e diretrizes utilizadas para a elaboração do PMV.

Recomenda-se que o PMV seja revisado pelo menos uma vez ao ano ou em pra-
zos menores, conforme necessidade de cada empresa.

5.5. Holding Time 

Validação de Intervalo entre etapas de produção (holding time)

Considera-se intervalo entre etapas de produção o tempo decorrido desde o tér-
mino de uma etapa até o início da etapa subsequente, e esse deve ser validado 
através de testes de estabilidade. Considera-se também neste grupo a  coleta 
dos dados do estudo de estabilidade de um material, quando acondicionado a 
granel, sem incluir o processo de embalagem, estocado nas condições de ma-
nufatura ou almoxarifado.

Embora não existam regulamentações específicas ou guias para esse tema, as 
boas práticas correntes apregoam que intervalos entre etapas de produção (hol-
ding time) devem ser validados para assegurar que produtos intermediários e a 
granel possam ser mantidos até a etapa subsequente de produção sem nenhum 
impacto de qualidade para o produto.

Os estudos devem ser conduzidos de acordo com o protocolo de validação apro-
vado. Os testes devem ser executados, os dados revisados, e devem ser ge-
rados relatórios assegurando que os objetivos da validação foram alcançados.

Geralmente, um lote é recomendado para esses estudos.

Devem ser retiradas amostras no tempo zero e no final do estudo. Entretanto, 
recomenda-se também analisar amostras intermediárias para assegurar dados 
que suportem um período menor, caso o tempo inicialmente proposto não resul-
te em dados que comprovem a estabilidade esperada.

Estudos de intervalos entre etapas de produção (holding time) são considera-
dos validados se todos os testes físico-químicos e microbiológicos estiverem de 
acordo com os critérios de aceitação no final do estudo.

6. Tipos de Validação

O Protocolo de Validação deve ser preparado com base nos Requesitos do Usuá-
rio, assim como a Avaliação de Risco deve ser usada para definir a extensão dos 
testes necessários à validação.

Dependendo dos requisitos definidos pelo Protocolo de Validação e/ou Avaliação 
de Risco, as seguintes abordagens de validação podem ser consideradas:

• validação prospectiva e concorrente - baseada em evidências obtidas 
por meio de  testes 

• validação retrospectiva - baseada na análise de dados históricos 

A validação prospectiva é a abordagem de validação padrão e se possível deve 
ser a metodologia de escolha.
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A validação retrospectiva não é mais encorajada e não é aplicável à fabricação 
de produtos estéreis.

A validação prospectiva e a validação concorrente podem incluir:

• testes adicionais e exaustivos do produto, o qual pode envolver amostra-
gem abrangente (com a estimativa dos limites de confiança para os resul-
tados individuais) e a demonstração da homogeneidade intra e entre lotes;

• simulação das condições do processo;

• testes de desafio/pior caso, visando determinar a robustez do processo; e

• informações adicionais sobre a confiabilidade do processo, através do con-
trole dos parâmetros do processo, monitorados durante as corridas normais 
de produção. 

6.1. Validação Prospectiva

Validação prospectiva é normalmente realizada na introdução de novos medi-
camentos e de seus processos de fabricação ou na qualificação de novos equi-
pamentos.

É um método de coleta de dados em que a produção, os parâmetros e fatores 
críticos, que podem afetar a qualidade do produto acabado, são considerados  
durante a fabricação dos primeiros lotes industriais. Ou seja, são utilizadas in-
formações geradas durante a sequência de desenvolvimento do produto, supor-
tando todas as fases da fabricação. 

Os testes a serem realizados são estabelecidos antes que o trabalho de valida-
ção seja executado e elaborado com base em uma análise de risco do processo 
produtivo, que pode ser desmembrado em etapas individuais.

Essa abordagem envolve a validação de um processo, sistema ou método antes 
de usá-lo em um ambiente de produção e ser colocado em uso comercial.

A validação prospectiva de um processo de fabricação é realizada em pelo menos 
três lotes consecutivos do mesmo tamanho, à escala de produção com ampla 
amostragem, testes e monitoramento de acordo com o protocolo de validação.

A estratégia escolhida para a validação do processo deve ser simples e direta.

Os fatores a seguir devem ser levados em consideração:

• o uso de diferentes lotes de componentes deve ser incluído, ou seja, Subs-
tâncias Ativas e os principais Excipientes.

• os lotes devem ser executados em sucessão e em diferentes dias e turnos 
(esta última condição caso seja aplicável).

• os lotes devem ser fabricados em instalações e equipamentos designados 
para eventual produção comercial.

• variáveis   críticas do processo devem ser definidas dentro de suas faixas de 
operação e não devem exceder o seu limite de controle superior e inferior 
durante o processo. Os resultados devem ser coerentes com as especifica-
ções do produto terminado.
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• o não cumprimento dos requisitos do protocolo de validação com respeito 
aos parâmetros e limites estabelecidos deve ser submetido à requalificação 
após uma análise aprofundada dos dados do processo e  
revisão formal por parte do Comitê de Validação.

A Validação Prospectiva deve ser realizada de acordo com o Protocolo de Valida-
ção, que deve incluir os itens constantes no capítulo específico.

Após a identificação dos parâmetros críticos, preparar a documentação de fa-
bricação de lote a ser utilizado, bem como determinação e especificação dos 
ajustes de máquinas, especificações dos componentes e condições ambientais.

O número de lotes produzidos no exercício de validação prospectiva deve ser 
adequado para fornecer dados suficientes para avaliação de todo o processo, as 
tendências, além de permitir a determinação da extensão normal da validação.

A validação de processo pode ser considerada concluída quando os dados relati-
vos aos parâmetros finais selecionados, de pelo menos três lotes consecutivos, 
indicarem que o produto final tem a qualidade esperada.

Somente após a conclusão do exercício de validação prospectiva, os lotes po-
dem ser liberados para comercialização. 

Os lotes de validação devem ser, necessariamente, do mesmo tamanho entre si, 
bem como ser do mesmo tamanho dos lotes industriais a serem produzidos na 
rotina e posteriormente comercializados. 

Caso seja utilizada a substituição por lotes de tamanho reduzido no desenho do 
protocolo (lotes-piloto), quando for iniciada a produção em escala comercial, deve 
ser demonstrada a validação de quaisquer suposições feitas anteriormente.

Um número maior de testes e controles deve ser conduzido nas várias etapas 
do processo produtivo dos lotes de validação, inclusive no produto final e em 
sua embalagem.

Os resultados devem ser documentados no relatório de validação, devendo con-
ter, no mínimo, os itens descritos no capítulo específico:

• quando não for possível anexar os dados brutos na documentação de va-
lidação, deve-se referenciar suas fontes e mencionar onde podem ser en-
contrados;

• qualquer trabalho adicional, necessário durante a atividade de validação, 
que não conste no protocolo ou qualquer desvio observado, deve ser for-
malmente contemplado no relatório com sua respectiva explicação;

• revisão e comparação com os resultados esperados;

• aceitação/rejeição do trabalho por parte da equipe/pessoa designada como 
responsável pela validação depois de qualquer ação corretiva. 

A conclusão e as recomendações referentes ao monitoramento e controles em 
processo necessários para a produção de rotina devem ser baseadas nos resul-
tados obtidos.

As informações sobre o monitoramento, controles em processo, limites e fre-
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quências, assim como ações a serem tomadas em limites excedidos devem ser 
incorporadas à Documentação Mestre do Produto, Ordens de Produção e Emba-
lagem e nos Procedimentos Operacionais Padrão para uso na rotina. 

Os lotes produzidos como parte da atividade de validação, e com intenção de 
comercialização, devem ser produzidos sob condições tais, que cumpram inte-
gralmente as Boas Práticas de Fabricação.

6.2. Validação Concorrente

É a validação realizada durante a rotina de produção de produtos destinados à 
venda.

Nesse caso, o controle em processo de etapas críticas, assim como os testes no 
produto final de produção atual podem fornecer evidência documentada para 
mostrar que o processo de fabricação está devidamente controlado. 

É uma validação simultânea e também uma abordagem de coleta de dados em 
que os parâmetros de produção e testes a serem estudados são estabelecidos 
antes do trabalho de validação ser efetuado. 

Esta abordagem de validação é tipicamente utilizada em situações em que os 
ciclos de produção idênticos não estão disponíveis porque apenas um número 
limitado de lotes é produzido periodicamente. 

Em certos casos, é adequado validar um processo durante sua produção de ro-
tina, por exemplo, no caso de diferentes concentrações (5mg 7,5mg 15mg) do 
mesmo produto, tendo sido uma delas (5mg) validada anteriormente, e ainda 
nos casos de diferentes formas de comprimidos ou processos bem conhecidos.

Nesses casos, o racional da abordagem de validação concorrente será descrito 
no protocolo de validação e aprovado pela  unidade da qualidade.

A documentação necessária é a mesma daquela especificada na validação pros-
pectiva e os controles em processo a serem conduzidos, bem como as especifi-
cações e testes a serem realizados no produto final, devem estar especificados 
nos protocolos aprovados.

A validação concorrente deve incluir a mesma extensa amostragem, testes e 
monitoramento como uma validação prospectiva. 

O processo é considerado como totalmente validado quando pelo menos três 
lotes consecutivos tiverem sido fabricados com sucesso sob as condições des-
critas no protocolo de validação pré aprovado.

No caso de uma falha ou desvio experimentado durante a validação concorren-
te, uma investigação completa, incluindo uma avaliação de todos os lotes de 
validação anteriores, deve ser realizada e documentada.

Os resultados da validação de cada lote devem ser concluídos e avaliados antes 
da sua liberação para o mercado.

Recomenda-se que cada lote de validação concorrente seja incluído no progra-
ma de estabilidade. É importante que os dados de teste de estabilidade sejam 
prontamente avaliados para garantir a rápida detecção e correção de eventuais 
problemas.
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6.3. Validação Retrospectiva 

Validação retrospectiva é escolhida para produtos estabelecidos, cujos proces-
sos de fabricação são considerados estáveis   e quando, com base econômica e 
limitações de recursos, os programas de validação concorrente, não podem ser 
justificados.

Validação retrospectiva é baseada na análise de dados históricos gerados por 
um processo bem definido, em que os parâmetros críticos foram identificados, 
adequados controles em processo e critérios de aceitação foram previamente 
estabelecidos. 

Antes de iniciar a validação retrospectiva, os valores dos controles em processo, 
bem como os dados dos testes do produto final dos lotes históricos de produção, 
devem ser submetidos à análise estatística. Os equipamentos, as instalações e os 
subsistemas utilizados em conexão com o processo de fabricação devem ter sido 
qualificados em conformidade com os requisitos de Boas Práticas de Fabricação.

Essa abordagem envolve avaliação da experiência passada de produção, sob 
a condição de que a composição, procedimentos, equipamentos permaneçam 
inalterados.

Usualmente as fontes de dados para esse tipo de validação podem incluir ordem 
de produção, registros de controle em processo, registro de manutenção, regis-
tro de mudança de pessoal, estudos de capabilidade (refletidos em CpK), dados 
do produto acabado e resultados de estabilidade. 

Em alguns casos, amostras de referência futura são utilizadas em ensaios adi-
cionais para obtenção de quantidade ou tipo de dados necessários.

Utilizando sistemas eletrônicos ou métodos manuais,  a validação retrospectiva 
pode ser realizada da seguinte forma:

• Reunir  os dados numéricos do registro do lote completo, incluindo valores 
de ensaio, os resultados dos testes do produto final e dados de controle em 
processo.

• Organizar esses dados em uma sequência cronológica de acordo com os 
dados de fabricação do lote, utilizando uma planilha.

• Incluir na análise dados de 10 a 30 lotes consecutivos fabricados, para 
avaliar a regularidade do processo,  desde que mantidas as exigências de 
ausência de mudanças nos lotes selecionados.

• Selecionar os dados,  considerando  apenas a informação das etapas críticas 
do processo. 

• Submeter os dados resultantes à análise e avaliação estatística e concluir se 
o processo de fabricação está sob controle.

• Emitir um relatório dos dados encontrados (provas documentais).

A validação retrospectiva não é método de escolha para estudos de validação de 
processo, devendo ser utilizada apenas em casos excepcionais, exigindo justifi-
cativa documentada e aprovação da unidade de qualidade. 
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A escolha desse tipo de estudo somente será aceitável para processos bem co-
nhecidos. Não deve ser utilizado se ocorreram mudanças recentes na composi-
ção do produto, nos procedimentos de produção ou em equipamentos utilizados.

Os resultados satisfatórios de uma validação retrospectiva não isentam a neces-
sidade de uma validação de processo concorrente. 

7. Critérios de Revalidação   

7.1. Reavaliação 

Reavaliação é a avaliação periódica do processo, para assegurar que durante a 
rotina de produção o processo se mantém controlado ou em estado validado.

É essencial para alcançar esse objetivo que exista um sistema de detecção de 
eventos não esperados a partir do processo planejado. 

A coleta e avaliação de informações e dados sobre o desempenho do processo 
permite a detecção da variabilidade do processo. A partir da avaliação do de-
sempenho do processo é possível identificar problemas e determinar se ações 
corretivas devem ser tomadas para que o processo permaneça em controle.

Os dados coletados devem incluir tendências relevantes do processo, qualidade 
dos materiais recebidos ou componentes, materiais em processo e produtos 
acabados. Os dados devem ser estatisticamente avaliados e revisados por pes-
soal capacitado, avaliando a estabilidade e capacidade do processo. A informa-
ção coletada deve verificar se os atributos de qualidade estão sendo devidamen-
te controlados durante todo o processo.

Recomenda-se o monitoramento contínuo dos parâmetros de processo e atribu-
tos de qualidade no nível estabelecido durante a fase de validação do processo 
até que existam dados suficientes para gerar estimativas de variabilidade sig-
nificativa. Essas estimativas podem fornecer dados para o ajuste do monitora-
mento, considerando um nível adequado e estatisticamente representativo. A 
variabilidade do processo deve ser periodicamente avaliada e consequentemen-
te, o monitoramento ajustado.

Recomenda-se que a unidade de qualidade avalie os dados periodicamente com 
a equipe de produção, a fim de discutir possíveis tendências ou variações inde-
sejáveis do processo, coordenando correções ou ações realizadas pela produção.

A partir do monitoramento realizado, verifica-se se o processo deve ou não ser 
revalidado.

7.2. Revalidação 

Toda alteração feita em processos produtivos, equipamentos, sistemas e utilida-
des, que possam afetar o status validado, deve gerar uma revalidação, garan-
tindo assim que os processos e procedimentos se mantenham capazes de atingir 
os resultados esperados.

A revalidação também pode ser resultante de alterações devido a medidas cor-
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retivas de  falhas investigadas ou determinada como resultado da  revisão pe-
riódica. A revalidação deve ser considerada como parte do procedimento de 
controle de mudança.

A extensão da revalidação irá depender da natureza das mudanças e de como 
elas afetam os diferentes aspectos da produção previamente validados, poden-
do ser classificadas como:

Sem impacto: a alteração não afeta o processo validado, portanto apenas deve 
ser documentada através de um formulário de avaliação de impacto, não sendo 
necessário emitir um protocolo de revalidação. Dependendo da especificidade 
de cada produto/processo, as alterações a seguir podem ser consideradas sem 
impacto:

• inclusão ou alteração de equipamentos com o mesmo desenho e princípio 
de funcionamento;

• alteração menor do processo de produção; 

• alteração na especificação do produto desde que a nova especificação 
abranja a anterior;

• alteração no prazo de validade do produto;

• inclusão de nova apresentação comercial de um produto no mesmo formato 
validado, exemplo, novo nome de similar ou lançamento de genérico. 

Com impacto: a alteração afeta o processo validado e é necessário realizar 
uma revalidação parcial ou total conforme a extensão da mudança que deve ser 
registrada no formulário de avaliação de impacto na validação, sendo necessário 
emitir um protocolo de revalidação.  Ver itens específicos abaixo.

É fundamental que cada empresa possua uma política interna de revalidação 
bem definida e divulgada a todos os setores diretamente responsáveis pela ma-
nutenção do status validado para que todas as mudanças propostas sejam de-
vidamente avaliadas com relação aos seus impactos, demonstrando uma com-
pleta rastreabilidade e integração dos dados. A avaliação e as decisões sobre a 
necessidade de revalidação devem ser documentadas e aprovadas pela Unidade 
da Qualidade.

A fim de garantir que o processo se mantenha em status validado, devem ser 
utilizadas ferramentas adequadas, tais como Revisão Periódica de Produtos e 
Controle Estatístico de Processo.

7.2.1. Revalidação após mudanças

A revalidação após mudanças deve ser realizada quando a mudança afetar o 
processo, as características ou a qualidade do produto. A extensão da revalida-
ção depende da natureza e do impacto da mudança. 

Alterações que levam à revalidação parcial

A revalidação parcial é uma ferramenta de monitoramento do status validado 
devido à alteração no processo ser de menor impacto. 
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O acompanhamento deve ser da etapa alterada e ao final realiza-se uma com-
paração com os resultados previamente obtidos na validação prévia. 

O acompanhamento de apenas um lote é aceito se já houver um histórico satis-
fatório e documentado que sustente a alteração proposta, caso contrário, uma 
quantidade maior de lotes deve ser acompanhada, por exemplo, três lotes, até 
que haja uma coleta de dados suficiente para demonstrar que a alteração da 
etapa mantém os padrões de qualidade predefinidos. 

Alguns exemplos de alterações de menor impacto:

• Alteração na faixa de especificação do produto cuja nova especificação não 
abranja a anterior;

• Inclusão de novos testes no método de análise do produto conforme com-
pêndios oficiais;

• Inclusão de parâmetros de processo devido à automação de equipamentos 
pertencentes à linha de fabricação ou embalagem primária;

• Inclusão de nova apresentação comercial de um produto num formato dife-
rente do validado, como por exemplo, novo volume de frascos de xaropes 
ou ampolas, blísteres com maior quantidade de comprimidos. 

Alterações que levam à revalidação total

A revalidação total deve ser sempre aplicada quando a alteração proposta for 
de maior impacto, tornando inválidas todas as atividades da validação anterior. 

Exemplos de alterações que resultam em revalidação total:

• Alteração do fabricante de matérias-primas;

• Alteração em matérias-primas, incluindo propriedades físicas como densi-
dade, viscosidade, tamanho de partículas ou distribuição de tamanho de 
partículas, que afetem processo ou produto;

• Alteração, exclusão ou inclusão de excipientes como exemplo, de sacarina 
para sucralose ou retirada de corantes;

• Alteração no processo de fabricação, como por exemplo, de via úmida para 
via seca, tempos de mistura, temperaturas de secagem, entre outros;

• Transferência de processo de uma planta para outra;

• Aumento ou diminuição significativa de tamanho de lote; 

• Alterações na área de produção e sistemas de suporte, como por exemplo, 
rearranjo de áreas, novo método de tratamento de água;

• Alteração ou inclusão de equipamento com desenho e princípio de funciona-
mento diferente do descrito no processo validado;

• Alteração da capacidade do equipamento, mesmo que mantido o tamanho 
do lote do produto uma vez que o aumento ou redução do headspace do 
equipamento pode afetar o desempenho da etapa de fabricação;
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• Alterações no equipamento, como por exemplo, adição de sistemas de de-
tecção automática, instalação de novo equipamento, reformas e manuten-
ções significativas dos equipamentos ou dos aparatos;

• Alterações do material de embalagem primária, como por exemplo, substi-
tuição de plástico por vidro;

Deve ser sempre avaliada em que etapa do processo foi realizada a alteração. 
Se foi na etapa inicial, como na granulação, por exemplo, todo o processo deve 
ser reavaliado. Se for na etapa posterior, como no revestimento, por exemplo, 
as etapas anteriores não são afetadas e apenas uma revalidação parcial é re-
comendada.

7.3. Revalidação Periódica

A revalidação periódica é necessária, pois mudanças no processo podem ocor-
rer gradualmente ao longo de um período de tempo ou devido ao desgaste do 
equipamento.

Quando uma revalidação periódica é realizada, os seguintes documentos devem 
ser considerados: fórmula mestra e especificações, procedimentos operacionais 
padrão, registros (ex., registros de calibração, manutenção e limpeza).

Revalidações periódicas podem ser substituídas, quando apropriado, pela ava-
liação periódica dos dados e informações (Reavaliação).
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Parte II

VALIDAÇÃO DE PROCESSOS NA PRÁTICA

1. Introdução

A validação deve garantir por meio de estudos experimentais que o processo 
atende aos requisitos estabelecidos, assegurando a confiabilidade dos resultados.

Ao aplicar a validação em passos do processo, ou seja, validar individualmente 
cada etapa relevante é possível obter informações sobre o desempenho de cada 
setor envolvido, avaliar pontos críticos de controle e de melhoria, sugerir altera-
ções em etapas do processo.

Existem diversas técnicas para a análise de processos, a primeira e essencial 
para o conhecimento profundo do processo, consiste na construção de um fluxo-
grama com todas as etapas e detalhes envolvidos. É uma ferramenta guia muito 
simples, mas de grande valia, sendo um dos primeiros passos para que um pro-
cesso seja realmente identificado, conhecido e analisado. Possibilita identificar 
visualmente algumas etapas críticas ou de menor impacto, bem como auxilia na 
definição das variáveis do processo.

Com base no fluxo do processo, o passo seguinte é elaborar a análise de riscos 
para o mapeamento dos riscos e a priorização dos testes. 

A análise de risco deve identificar áreas de vulnerabilidade em todo o processo, 
verificando  em detalhes toda etapa lógica do processo e determinando uma 
lista de fatores de risco.

É importante destacar que a validação de processos está avaliando o método 
de fabricação e não o produto propriamente dito. O produto resulta do processo 
através do qual é produzido e a validação verifica se o processo está consistente 
para produzir o produto.

2. Pré-requisitos da validação de processos   

Pré-requisitos para iniciar a validação de processo:

• Assegurar junto ao planejamento de produção a disponibilidade de fabrica-
ção dos lotes e o cronograma elaborado em comum acordo entre as áreas 
envolvidas;

• Definir o processo de fabricação de acordo com o tamanho de lote, parâme-
tros e etapas, em conformidade com o Registro do Produto;

• Concluir as ações recomendadas na Análise de Risco e no Controle de Mu-
danças antes de iniciar o exercício de validação;

• Calibrar todos os instrumentos críticos;

• Qualificar todos os equipamentos utilizados (instalação, operação e perfor-
mance); 
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• Validar previamente todos os Sistemas de Utilidades (Água, Ar Condiciona-
do (HVAC), Ar Comprimido, Vapor, Nitrogênio etc.) que possam ser utiliza-
dos durante a validação de processo;

• Elaborar os Procedimentos Operacionais de todas as atividades que sejam 
parte da validação, treinar e qualificar todo pessoal envolvido;

• Validar as Metodologias analíticas;

• Os Protocolos devem estar aprovados pelos responsáveis das áreas envol-
vidas;

• A Documentação padrão do lote aprovada pelas áreas envolvidas.

3. Análise de Risco  

Introdução

Considerações Gerais

É considerada uma metodologia de trabalho que permite à empresa conhe-
cer e avaliar os riscos que envolvem todas as suas atividades. A análise de 
risco é uma ferramenta que pode auxiliar não só através da obtenção de in-
formações sobre os pontos críticos de controle dos processos, mas também:

• Facilitar a melhoria continua em relação ao desempenho do processo, a 
eficiência da fabricação e a qualidade do produto;

• Monitorar e manter a qualidade dos produtos durante o seu ciclo de vida 
(produção, controle e distribuição);

• Destacar as áreas e pontos do processo de maior risco, assim como os 
possíveis riscos residuais de cada processo;

• Fornecer meios de identificar e controlar os problemas reais e potenciais 
de riscos de qualidade e conformidade.

Análise de risco na Validação de Processos

Os requisitos da validação de um processo farmacêutico dependem do seu 
impacto na qualidade do produto. A análise de risco é uma ferramenta es-
sencial para definir se determinado processo ou etapa do processo é crítico 
ou não. Os resultados de uma análise de risco devem ser devidamente do-
cumentados uma vez que contem os elementos chave da validação. É a base 
para a definição dos testes a serem executados durante a validação. Dessa 
forma a validação é executada de forma otimizada, robusta e efetiva, com 
redução de recursos. 

Um dos maiores desafios para a elaboração de uma análise de risco consis-
tente é determinar quais as partes do processo que devem ser desafiadas 
durante o exercício da validação. Assim, é fundamental a participação de 
profissionais com muita experiência formando uma equipe multidisciplinar. 
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Concluindo, a análise de risco é uma ferramenta essencial que define o es-
copo, abrangência e a profundidade de uma validação de processo. Com 
base na análise de risco se determina quais as etapas do processo a serem 
desafiadas e como deverão ser conduzidos os testes que irão comprovar se 
as fases do processo são robustas o suficiente para levar consistentemente 
a produtos de acordo com as especificações. 

Cada empresa deve avaliar a melhor forma de apresentar os resultados ob-
tidos através da avaliação de risco, seja através de um documento especifico 
ou de um item contemplado no protocolo de validação. Em ambas as situ-
ações o documento deve ser revisado e aprovado pelas áreas envolvidas.

Métodos e Ferramentas para Análise de Riscos

Atualmente existe uma grande variedade de ferramentas listadas em guias, 
e o uso combinado delas aumenta a flexibilidade na análise de risco para 
validação de processo. 

A escolha da ferramenta a ser utilizada fica a cargo de cada empresa, base-
ando-se na cultura e experiência prévia, e mais de uma ferramenta poderá 
ser utilizada na mesma análise, desde que o racional utilizado na escolha 
seja registrado no documento. 

O método da avaliação do risco pode ser quantitativo ou qualitativo. 

3.1. Análise de Risco Quantitativa

Algumas das ferramentas mais utilizadas estão descritas abaixo:

Análise de Modo e Efeitos de Falhas (FMEA): tem como objetivo iden-
tificar, analisar e prevenir as falhas potenciais, assim como seus efeitos e 
causas, ajuda a definir medidas de prevenção de falhas e demonstra eficácia 
dessas medidas. Pode ser utilizada para produtos, processos, equipamen-
tos, instalações e sistemas. Uma vantagem no uso dessa ferramenta é que 
quando aplicada de maneira prospectiva pode evidenciar deficiências que 
não haviam sido contempladas anteriormente, em contrapartida tem a des-
vantagem de não ser útil para sistemas muito complexos.

Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle (HACCP): tem como 
objetivo definir os pontos críticos de controle de um processo produtivo 
estabelecido e convertê-los em pontos de monitoramento, podendo ser uti-
lizada em todas as etapas do processo. Os pontos críticos de controle po-
dem ser equiparados com os parâmetros críticos do processo e permitem a 
melhoria contínua e um maior conhecimento do processo. Não é recomen-
dável aplicar em processos novos ou processos que possuem poucos dados 
históricos.

Preliminary Hazard Analysis (PHA): é baseada na aplicação de experiên-
cias anteriores ou no conhecimento de um risco ou fracasso para identificar 
riscos futuros, situações perigosas e eventos que poderiam causar dano. 
Pode ser utilizada para instalações, produtos e sistemas (em fase de projeto 
ou desenvolvimento). É um método sensível e muito fácil de utilizar.
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Avaliação do Risco

Toda análise de risco tem como ponto de partida a definição prévia do assunto 
a ser abordado (processo como um todo ou parte dele, sistema, desvio etc.), 
deve ser realizada e avaliada por uma equipe multidisciplinar de trabalho. Essa 
equipe deve ser composta por um líder e integrantes de todas as áreas envolvi-
das na questão abordada. 

A primeira etapa para a elaboração de uma análise de risco consiste em mapear 
o processo a ser validado e elaborar um fluxograma, procurando detalhar todas 
as fases do processo para facilitar a identificação dos pontos críticos, as pos-
síveis falhas (riscos) e suas causas, definindo dessa forma as etapas a serem 
consideradas no plano experimental da validação de processo. Essa etapa deve 
corresponder à seguinte pergunta: O que pode sair errado? 

Em seguida relacionar a probabilidade de ocorrência e a severidade do dano, 
assim como sua detectabilidade. Nesta etapa, deve-se responder à seguinte 
pergunta: Qual a probabilidade de que saia errado? 

Para essa questão, deve-se analisar em qual nível de ocorrência da falha (risco) 
se encaixa:

• Remoto: Improvável, volume de produção baixo, ação de processo realiza-
da sem interferência humana.

• Ocasional: Casos isolados, sem reincidência.

• Provável: Casos isolados com possibilidade de reincidência, poucas campa-
nhas de produção por ano, ação do processo pode ter interferência humana.

• Frequente: Casos frequentes, reincidência, altos volumes de produção.

• Alta ou desconhecida: não definida, causa raiz não identificada, ações 
realizadas exclusivamente por intervenção humana.

A ocorrência da falha (risco) deve ser avaliada com base no histórico existente, 
quando possível, revisão periódica de produto, desvios registrados e na experi-
ência da equipe multidisciplinar designada para realizar a análise de risco.

O próximo passo é definir qual é a severidade (gravidade) da possível falha (ris-
co) encontrada, e esta etapa está relacionada com as consequências da falha 
(risco) caso o perigo associado a essa venha ocorrer.

Nessa etapa, deve-se responder à seguinte pergunta: Quais seriam as conse-
quências?

Pode-se considerar a classificação da severidade (gravidade) das falhas (riscos) 
conforme:

• Severa: falhas com potencial ameaça à vida, ou que podem causar sérios 
riscos à saúde. (Exemplo: contaminação cruzada.)

• Maior: falhas que podem gerar problemas de saúde ou prejudicar o trata-
mento, porém são reversíveis. (Exemplo: produto não conforme em relação 
à especificação de peso.)

• Moderada: falhas que não geram significativo risco à saúde, mas que po-
dem causar algum constrangimento ao usuário, defeitos que são imprová-



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

485

veis de causar qualquer reação adversa, mas descumpre regulamentações 
sanitárias quanto à embalagem e/o processo de fabricação. (Exemplo: falha 
na embalagem - ausência ou erro no número do lote ou data de validade.)

• Menor: falha que não gera risco à saúde, não causa reação adversa à 
saúde, mas pode causar constrangimento ao usuário ou pode prejudicar a 
participação de mercado do produto. (Exemplo: produto com leve variação 
de cor.)

Deve- se levar em conta a detectabilidade da falha (risco), isto é, qual a 
probabilidade de se detectar a falha (risco) no processo atual, caso ela venha 
a ocorrer. Nessa etapa, deve-se responder à seguinte pergunta: Qual a probabi-
lidade da falha (risco) ser detectada na etapa onde ocorre?

Alta: Grande probabilidade de detectar a falha (risco), unidades defeituosas 
não poderiam ser utilizadas, os controles existentes podem detectar a falha 
facilmente.

Média: Média probabilidade de detectar a falha (risco). Os controles existen-
tes talvez possam detectar a falha.

Baixa: Pequena probabilidade de detectar a falha (risco), provavelmente 
não seria detectado.

Classificação do Risco

Com todas as informações e definições estabelecidas para cada fase do processo 
pode-se seguir para a classificação da falha (risco) através do cruzamento da 
probabilidade de ocorrência, severidade, e em seguida com a detectabilidade.

Para a realização dessa avaliação as tabelas abaixo devem ser utilizadas:

Tabela 1: Definição da classificação da potencial falha (risco); cruzamento en-
tre a severidade e a sua ocorrência, através de multiplicação dos valores pre-
viamente estabelecidos.

Classificação: 

Classificação: Alta Moderada Baixa

O
C

O
R

R
ÊN

C
IA

SEVERIDADE

Menor (1) Moderada (2) Maior (4) Severa (6)

Remota 1 1 2 4 6

Ocasional 2 2 4 8 12

Provável 3 3 6 12 18

Frequente 4 4 8 16 24

Alta ou Desconhecida 5 5 10 20 30
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Para a utilização da tabela 1, devem-se cruzar os números referentes às defi-
nições obtidas durante a análise de risco. Por exemplo, um risco cuja análise 
mostrou que a probabilidade de ocorrência é remota (peso 1), porém possui 
severidade maior (peso 4) será classificado como moderado (peso 4), após a 
multiplicação dos pesos citados (1x4=4).

Tabela 2: Definição do nível da falha (risco); comparação dos resultados da ta-
bela 1 (severidade x ocorrência) com a probabilidade de detecção do problema.

D
ET

EC
Ç

Ã
O

Nível do Potencial de Risco (Severidade X Ocorrência)

Baixa (1) Moderada (2) Alta (3)

Alta 1 1 2 3

Média 2 2 4 6

Baixa 3 3 6 9

Tem-se que: 

• Vermelho (cinza escuro) - 6 a 9: risco prioridade alta.

• Amarelo (cinza médio) - 3 a 4: risco prioridade média

• Verde (cinza claro) - 1 a 2: risco prioridade baixa

A utilização dessas tabelas permite uma análise qualitativa da falha (risco), de-
finindo o risco como baixo, moderado ou alto (verde, amarelo, vermelho).

Os riscos ou falhas apontadas como prioridade “Alta” ou “Média” serão clas-
sificados como críticos para o processo e deverão ter seus parâmetros (ex: 
tempo, velocidade, temperatura etc.) controlados e devem ser desafiados du-
rante a validação. Devem ser realizadas amostragens para uma avaliação visual 
(aspecto) ou através de testes físicos, químicos ou microbiológicos. 

As etapas definidas como prioridade “Baixa” não serão avaliadas durante a va-
lidação de processo, mas podem ser monitoradas durante os acompanhamentos 
de validação.

Todas as informações obtidas devem estar compiladas no formulário de análise 
de risco (tabela 3), e conforme estabelecido anteriormente cada empresa deve 
avaliar a melhor forma de apresentar os resultados obtidos, seja através de 
documento específico ou utilizando o protocolo de validação.
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Form
u

lário d
e A

n
álise d

e R
isco

Núm
ero do Docum

ento
FP 001

Revisão 01
Data Elaboração

19/02/2012

Produto
XPTO

Avaliação do Risco

Fase
Etapa do 
Processo

Função da Etapa
Falha

Efeito da Falha
Severidade

Causa Raiz
Ocorrência

Controles
Detecção

Prioridade da 
Falha (risco)

Atividades durante a 
validação

1.1
Dissolução do 
conservante

Dissolver o con-
servante em

 álcool 
etílico

Solução não 
hom

ogênea
Im

pacto na hom
oge-

neidade do produto e 
possibilidade de cresci-
m

ento m
icrobiano

Maior
Tem

po ou 
velocidade 
de agitação 
insuficiente

Ocasional
Inspeção 
visual pelo 
operador

Moderada
Média

Crontrolar a velocidade ou 
tem

po de agitação durante 
a fabricação

1.2
Dissolução do 
ativo

Dissolver o ativo X 
em

 água a 80 ºC
Ativo não 
dissolvido

Im
pacto na concen-

tração do produto e 
dim

inuição do efeito

Maior
Tem

po, 
tem

peratura 
ou velocidade 
de agitação 
insuficiente

Provável
Inspeção 
visual pelo 
operador

Baixa
Alta

Controlar a velocidade, 
tem

peratura e tem
po de 

agitação durante a fabrica -
ção. Realizar am

ostragem
 

para avaliação de aspecto

1.3
Solubilização do 
arom

a
Dissolver a 
m

atéria-prim
a Y 

em
 água

Arom
a não 

solubilizado
Im

pacto no aspecto do 
produto final

Menor
Tem

po de 
agitação 
insuficiente

Rem
oto

Inspeção 
visual pelo 
operador

Alta
Baixa

Monitorar durante a vali-
dação de processo

n
Hom

ogeneiza-
ção final

Realizar a hom
o -

geneização final do 
sem

iacabado

Solução não 
hom

ogênea
Im

pacto no doseam
en -

to, viscosidade e PH
Severa

Tem
po ou 

velocidade 
de agitação 
insuficientes

Ocasional
Inspeção 
visual pelo 
operador

Baixa
Alta

Controlar a velocidade 
e tem

po de agitação. 
Realizar am

ostragens para 
avaliação de doseam

ento, 
PH e viscosidade
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Estudo de Caso

A seguir um exemplo de uma análise de risco de uma etapa de fabricação, a gra-
nulação, de uma forma farmacêutica sólida (comprimidos de 150mg de peso) 
para a definição das etapas críticas do processo e das atividades de validação 
de processo.

Processo Simulado: Granulação.

Características importantes do Insumo - PCC 2013: 

- sensível à temperatura superior a 48 °C;

- muito solúvel em água;

- granulometria: 100 a 400μ; 

- concentração do ativo: 2mg/comprimido. Altamente potente.

Características importantes do Granulado: 

- umidade máxima: 3%;

- granulometria ideal: 20 mesh (25%), 40 mesh (25%), 60 mesh (10%), 80 
mesh (20%) e Pó fino (20%).

Descrição do Processo

1. Mistura Inicial

a) Adicionar os excipientes lactose, amido, EDTA tetrassódico e aerosil ao 
misturador/granulador e misturar por 20 minutos com velocidade de 100 
RPM.

2. Adicionar o ativo PCC2013 e misturar por 5 minutos a 100 RPM.

3. Preparar uma solução granulante (molhante)  em um reator com agitação:

a) Água: adicionar 5 litros.

b) Metilcelulose: 0,5Kg. 

c) Misturar até completa dissolução.

4. Adicionar a solução granulante ao misturador/granulador com auxílio de 
bomba peristáltica à rotação de 110 RPM e com velocidade do misturador 
de 100 RPM.

5. Granular com uma velocidade de 100 RPM até atingir a amperagem de 35 A.

6. Descarregar o granulado úmido em secador de leito fluidizado, passando 
através de moinho rotativo com velocidade de 900 RPM e utilizando uma 
malha de 6 milímetros. 

7. Secar a uma temperatura de 45 °C do ar de entrada e vazão mínima de 
4500 m3/h por 30 minutos. 
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8. Calibrar o granulado através de moinho rotativo com velocidade de 600 RPM 
e utilizando  malha 1mm e recolher em misturador (medir distribuição da 
granulometria).

9. Tamisar o estearato de sódio e adicionar ao misturador.

10. Misturar por 15 minutos a 6 RPM.

11. Recolher em recipiente adequado. 

Fluxograma do Processo

Máteria-prima

Máteria-prima

Mistura inicial

Água purificada

Misturador/Granulador

Misturador/Granulador

Reator com Agitação

Bomba Peristáltica
Misturador/Granulador

Misturador/Granulador

Moinho Rotativo

Secador de Leito 
Fluidizado

Moinho Rotativo

Peneirador

Misturador

Recipiente

Amido

Metilcelulose

EDTA Tetrassódio

Aerosil

PCC 2013

Estearato de Sódio

Processo EquipamentosFase

1

Mistura Ativo2

Preparo da 
solução Molhante

3

Adição da Solução 
Molhante

4

Granulação5

Descarregamento6

Secagem7

Calibração8

Peneiramento9

Mistura Final10

Armazenamento11
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3.2. Análise de risco qualitativa

A análise de risco também pode ser elaborada de forma simplificada, utilizando 
apenas critérios qualitativos.

As etapas do processo devem ser detalhadamente descritas conforme men-
cionado na análise de risco quantitativa, mas a avaliação pode ser classificada 
simplesmente em risco alto, médio e baixo, conforme o impacto e probabilidade 
de falha na qualidade do processo e produto. 

Normalmente as etapas classificadas com risco alto e médio são desafiadas no 
exercício da validação. Aquelas classificadas como baixo dispensam testes na 
validação. 

A avaliação qualitativa exclui o aspecto detecção da análise de risco, o que pode 
tornar mais robusta a classificação do risco que leva à definição do escopo da 
validação. 

Estudo de caso utilizando ferramenta qualitativa de análise de risco.

Dados do produto

• Produto: AAA Gotas 15mg/mL

• Apresentação: Frascos de vidro de 20mL 

• Método de Fabricação n°: MF 0432-1 de 10.01.2013

• Tamanho do Lote: 1000 litros

• Equipamentos: Reator de 1000 L: R015, Reator móvel de 50 L:  TM 10, 
Tanque de estocagem de 1000 L: T200

• Filtro de 0,22μm para filtração final

Características importantes: 

• Substância ativa pouco solúvel à temperatura inferior a 35 ºC

• Produto sensível à temperatura superior a 50 ºC

• pH da solução: 4,0 a 5,5

• Solução incolor de sabor amargo.
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Fluxograma do processo

Água Purificada 
30 L

Benzoato de Sódio
2 Kg

Água Purificada 
500 L

Substância Ativa AAA
15 Kg

Fosfato Dissódico 
5 Kg

Cloreto de Sódio 
5 Kg

Águra Purificada para 
lavagem do reator 
móvel e completar 

volume para 1000 L

Solução de 
Conservante

Solução de Conservante - 
Reator de 50 L (TM 10)

Aquecer a 50 a 55º C

Aquecer a 40 a 45º C

Leitura do pH

Filtração

Tanque de Estocagem

Velocidade agitação: 100 rpm
Tempo de mistura: 20 minutos

Velocidade agitação: 150 rpm
Tempo de mistura: 20 minutos

Velocidade agitação: 200 rpm
Tempo de mistura: 10 minutos

Velocidade agitação: 200 rpm
Tempo de mistura: 10 minutos

Resfriar a 25 - 30º C
Velocidade agitação: 100 rpm
Tempo de mistura: 10 minutos

Solução Principal 
Reator de 1000 L - R015
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4. Protocolo  

Elaborar o protocolo de validação que descreva os estudos a serem conduzidos. 

Controlar as versões, através de procedimento específico, para permitir a ras-
treabilidade do documento. 

Os protocolos devem incluir, no mínimo, as seguintes informações (Vide apên-
dice A):

• objetivos do estudo e tipo de validação
• planejamento do estudo de validação incluindo local/planta
• responsabilidades
• equipamentos utilizados no processo
• materiais utilizados no processo
• fluxograma do processo
• análise de risco
• procedimentos operacionais padrão
• treinamento de pessoal
• amostragem
• critérios de aceitação 
• histórico 
• anexos
Os protocolos devem ser aprovados pelo menos pelas áreas de produção, con-
trole e garantia da qualidade.

5. Relatório

Preparar o relatório de validação, no qual devem constar os resultados observa-
dos que são avaliados e comparados com os critérios de aceitação pré-estabe-
lecidos no protocolo de validação.

O Relatório de Validação deve incluir no mínimo as seguintes informações (vide 
apêndice B):

• objetivos 
• descrição do estudo de validação 
• resultados
• desvios encontrados 
• conclusão 
• histórico 
• anexos
Os relatórios devem ser aprovados pelo menos pelas áreas de produção, contro-
le e garantia da qualidade.
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6. Execução dos Testes

Deve-se garantir que os envolvidos estejam preparados para execução da vali-
dação de processo, e todos os recursos necessários estejam disponíveis.

O processo deve ser acompanhado na íntegra, e o protocolo aprovado seguido 
criteriosamente.

Os dados brutos dos testes realizados devem ser registrados simultaneamente 
à execução do processo.

Os desvios ou resultados não esperados devem ser investigados e tratados, 
conforme procedimento interno de gerenciamento de desvio.

7. Validação de processos não estéreis 

Produtos não estéreis são aqueles nos quais se admite conceitualmente a pre-
sença de cargas microbianas, embora limitada, tendo em vista as características 
de sua utilização. 

Como exemplo de processo não estéril, neste capítulo será abordado o processo 
de validação de uma forma farmacêutica sólida.

7.1. Considerações sobre matérias-primas 

O processo de validação de uma forma farmacêutica sólida deve conside-
rar as matérias-primas, os ingredientes ativos e os excipientes com es-
pecificações bem definidas, uma vez que  qualquer alteração posterior nes-
tes materiais pode interferir no processo, levando a uma revalidação. 
As variações de matérias-primas constituem uma das principais fontes de pro-
blemas no desenvolvimento farmacêutico, produção, controle de qualidade e é 
também causa de desvios de especificações ou variações do produto. 

A substância ativa pode representar o componente mais crítico na validação 
do produto/processo. Suas características químicas, tais como impurezas de 
sínteses e produtos de degradação podem afetar a estabilidade do produto. As 
propriedades físicas, tais como morfologia, solubilidade, tamanho de partícula e 
área de superfície são importantes para a biodisponibilidade de medicamentos.

• Solubilidade: dependendo da solubilidade da substância ativa, um surfac-
tante pode ser necessário para aumentar sua dissolução no intervalo de pH 
fisiológico adequado. 

• Tamanho de partículas: O tamanho de partícula, forma e densidade, na-
tureza higroscópica das matérias-primas podem afetar o fluxo do material, 
uniformidade da mistura, a absorção da solução de granulação/ aglutinante, 
compressibilidade e a eficiência do lubrificante impactando na reprodutibili-
dade do processo de produção. 

• Morfologia: se a droga é amorfa ou tem diferentes polimorfos, certos exci-
pientes podem ser usados   para prevenir a conversão da droga para outras 
formas físicas durante a fabricação do medicamento. 

• Densidade real e massa: um excipiente (por exemplo, um diluente), que 
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tem uma densidade aparente, semelhante à da droga, pode ser escolhido 
para minimizar a segregação do granulado, especialmente com uma formu-
lação de compressão direta 

• Fluxo de material e de compressibilidade: um material de fluxo livre, 
altamente compressível, tal como a celulose microcristalina, pode ser utili-
zado para medicamentos com propriedades de fluxo ou compressibilidade 
deficientes. 

• Higroscopicidade: podem ser necessárias condições especiais de traba-
lhos ambientais para assegurar que a umidade não seja absorvida duran-
te o manuseio ou armazenamento de materiais e durante a fabricação do 
comprimido. 

• Ponto de fusão: se a droga tem um baixo ponto de fusão, uma formula-
ção de compressão direta pode ser mais adequada que uma formulação de 
granulação por via úmida, evitando a etapa de secagem  com consequente 
fusão do material que pode degradar a substância ativa.

Portanto, a certificação de fornecedores de substâncias ativas e excipientes, 
utilizados em formulações de dosagem oral sólidas é extremamente importante, 
assim como a confiabilidade do fornecedor e a sua disponibilidade para aceitar 
as exigências em termos de instalações, pessoal, procedimentos operacionais e 
controles necessários.

7.2. Definição e controle das variáveis do processo

Para o desenvolvimento de um programa de validação, alguns passos devem ser 
estabelecidos conforme o que segue:

• Determinar quais  parâmetros do processo podem ser utilizados para de-
monstrar que o produto se encontra sob controle adequado; 

• Estabelecer limites de especificação de dados para um determinado parâ-
metro; 

Ex: determinar os limites de dureza aceitáveis (superior e inferior), que 
garantem com 95% de certeza que a friabilidade, desintegração e dissolu-
ção serão alcançados dentro dos limites de liberação de controle superior 
e inferior;

• Determinar o quanto os parâmetros de processos especificados  indicam 
que o processo está sob controle. Ex: Desafiar o processo através da produ-
ção de produtos nos extremos dos parâmetros especificados para garantir 
que todas as faixas das especificações dos produtos são cumpridas; 

• Certificar o equipamento utilizado na obtenção dos dados e o controle do 
processo, garantindo que as condições de funcionamento do equipamento 
(por exemplo: rpm, temperatura, utilização de energia) estão dentro dos 
limites de especificação sob variações de carga do produto. 

O desempenho do processo pode ser avaliado através de testes em controle em 
processo e testes no produto acabado conforme descrito a seguir.
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A. Testes de Controle em Processo Utilizados durante a Validação de 
Processo

1. Teor de umidade no granulado seco: a perda por secagem pode ser usa-
da para determinar se o solvente de granulação foi ou não removido para 
um nível suficiente, durante a operação de secagem (geralmente menos do 
que 2% de umidade).

2. Distribuição de tamanho de partícula no granulado: é um parâmetro 
importante que pode afetar a compressibilidade do comprimido, dureza, 
espessura, desintegração, dissolução, variação de peso e a uniformidade 
de conteúdo. 

3. Uniformidade da  mistura:  amostras da mistura devem ser coletadas e 
analisadas para assegurar que o princípio ativo está disperso uniformemen-
te por toda a mistura de comprimido/cápsula, através do tempo de mistura 
adequado. A técnica de amostragem é fundamental para que este teste seja 
válido, conforme descrito no item referente à amostragem. 

4. Peso do comprimido individual/cápsula: o peso dos comprimidos ou 
cápsulas individuais deve ser  determinado ao longo da compressão/encap-
sulamento para assegurar que o material flui adequadamente e o equipa-
mento funciona de forma consistente. A variação do peso individual deve 
cumprir especificações estabelecidas em monografias e documentações in-
ternas da empresa. Flutuações de peso ou necessidades frequentes de ajus-
tes da máquina sugerem que a formulação/processo (por exemplo, falta de 
fluxo de granulação) não está otimizado e/ou que o equipamento precisa 
de manutenção.

5. Dureza do comprimido: a dureza dos comprimidos deve ser determinada 
periodicamente durante todo o lote para assegurar que os comprimidos 
estejam suficientemente robustos para revestimento, embalagem e trans-
porte e não muito duros de modo a afetar a dissolução.

6. Friabilidade: é uma característica importante para avaliar a capacidade 
dos comprimidos para não lascar, rachar, ou “virar pó” durante as operações 
de revestimento, embalagem e transporte.

7. Espessura do comprimido: a espessura também é determinada periodi-
camente durante todo o lote e é indiretamente relacionada com a dureza. É 
mais uma indicação de que a formulação tem ou não propriedades de fluxo 
do granulado adequado à compressão.

8. Desintegração: a desintegração é determinada durante a fabricação como 
um indicador do desempenho do comprimido (por exemplo, a dissolução).

B.Testes do Produto a Granel Utilizados durante a Validação de Processo

1. Aparência:Os comprimidos devem ser examinados para verificar proble-
mas tais como: manchas, comprimidos grudando, quebrando no logotipo, 
trincados etc. Se os comprimidos são coloridos, a qualidade da cor precisa 
ser examinada. 
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2. Teor de Princípio Ativo: este teste determina se o produto contém ou não 
a quantidade indicada de princípio ativo. 

3. Uniformidade de conteúdo: as amostras são colhidas ao longo da pro-
dução do lote (início, meio e fim) e analisadas   para avaliar que as formas 
de dosagem cumprem os requisitos farmacopeicos ou limites internos mais 
rigorosos. Esse teste ainda indica se há perda de homogeneidade durante a 
operação de produção (ou seja, a segregação durante o fluxo de granulação 
até o container de armazenamento). 

4. Dissolução: a dissolução é importante para assegurar as características de 
liberação apropriada do fármaco “in vitro” (disponibilidade) e uniformidade 
de lote para lote.

7.3  Principais variáveis   de processo em formas farmacêuticas sólidas 

Os testes de validação de processo geralmente são feitos nos três primeiros 
lotes em escala  industrial. Todos os parâmetros a serem avaliados devem ser 
definidos com base na análise de risco, como exemplo:

• Tempo e velocidade de mistura em granuladores e moinhos;

• Fluxo de adição de solução granulante;

• Condições de tempo, temperatura e fluxo de ar em secadores e revestido-
res;

• Tamanho da tela, fluxo de alimentação do granulado e velocidade de moa-
gem; 

• Velocidade e força de compressão em compressoras; 

• Velocidade e volume de enchimento em encapsuladoras.

Comprimidos

A. Avaliação e Seleção do Processo. 

É importante determinar quais as operações unitárias são necessárias para a 
fabricação dos comprimidos.

1.Mistura ou Homogeneização 

A mistura ou a homogeneização pode ocorrer uma vez ou várias vezes durante 
a fabricação de comprimidos, por exemplo:

• Uma formulação de compressão direta pode envolver um passo de mistura 
no qual a substância ativa e os excipientes são misturados em conjunto 
antes da compressão. 

• Numa formulação de granulação por via úmida podem ser necessárias duas 
misturas/dois estágios: (1) antes da granulação, uma mistura de substância 
ativa/excipiente para uniformizar (2) após a moagem do granulado seco 
para se adicionar outros excipientes, tais como o lubrificante. 
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Alguns ou todos os itens previstos nessa seção podem, portanto, ser pertinentes 
para a validação, dependendo da mistura ou do objetivo de mistura. 

Os materiais com área de superfície que possuem propriedades físicas seme-
lhantes são mais fáceis para obter uma mistura uniforme e não segregar tão 
facilmente como materiais com grandes diferenças. 

Itens a serem considerados: 

• Técnica de Mistura ou homogeneização: as técnicas que podem ser 
usadas para misturar ou homogeneizar materiais são: 

- Difusão (Misturador), 

- Convecção (planetário ou alto cisalhamento/intensidade),  

- Pneumático ou condução (de leito fluidizado). 

Deve ser determinada a técnica mais adequada para a formulação ou ob-
jetivo do processo. Por exemplo, para misturar a substância ativa e exci-
pientes para uma formulação de compressão direta, indica-se a técnica de 
difusão. A adição do lubrificante ( por exemplo, estearato de magnésio) 
para a granulação pode ser realizada por difusão ou técnica pneumática.

• Velocidade da mistura ou homogeneização: determina a intensidade 
(baixo/alto) de cisalhamento e/ou a velocidade (rpm) da mistura ou homo-
geneização. Misturar o ativo e o excipiente requer uma velocidade maior do 
que aquela necessária para a adição do lubrificante à mistura final. 

• Tempo de mistura ou homogeneização: O tempo necessário para a ob-
tenção de um granulado homogêneo depende da técnica e da velocidade da 
mistura. O tempo ideal deve ser definido experimentalmente uma vez que 
uma mistura deficiente pode resultar em falta de homogeneidade. Por outro 
lado uma mistura excessiva pode resultar em segregação dos materiais.  A 
segregação pode ocorrer devido a diferenças de propriedades físicas, por 
exemplo, distribuição de tamanho de partículas e densidade. 

• Uniformidade do ativo: uniformidade de conteúdo é normalmente reali-
zada para determinar a uniformidade da mistura do ativo durante o proces-
so de mistura.

• Uniformidade de Excipiente (lubrificante e corante): além de unifor-
midade de ativos, os excipientes precisam ser uniformes na granulação ou 
mistura. 

A distribuição desigual do lubrificante, principalmente na operação de compres-
são de alta velocidade, pode resultar em separação e problemas difíceis durante 
a compressão. Também pode levar a problemas de desempenho do comprimido 
(baixa dissolução devido a excesso de lubrificante em alguns comprimidos). 

Quando utilizado, o corante deve ser distribuído uniformemente na mistura, de 
modo que os comprimidos tenham uma aparência uniforme (por exemplo, cor, 
matiz e intensidade). O agente de coloração pode precisar de uma moagem ou 
uma dispersão prévia à mistura final, antes da compressão para evitar salpicar 
ou manchar o comprimido. 



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

503

• Capacidade/carga do Equipamento: a densidade dos materiais ou dos 
grânulos irá afetar a capacidade do equipamento. Devem ser efetuados tes-
tes de tamanhos diferentes de cargas no misturador/granulador (por exem-
plo, 30, 50 e 70% do volume de trabalho) para a mistura ideal. Subcarga 
ou sobrecarga de um granulador  pode resultar em má distribuição de ativo 
ou lubrificante no comprimido.

2. Granulação úmida 

Deve-se avaliar a técnica de granulação úmida que será usada. Pode ser:

• baixo cisalhamento, como ex. Hobart

• alto cisalhamento, como ex. Diosna, GEI-Collette

• leito fluidizado, como ex. Glatt, Aeromatic Fielder

Cada técnica irá produzir grânulos com diferentes propriedades físicas e exigir 
monitoramento de diferentes parâmetros de processo. 

Parâmetros de granulação úmida a serem considerados durante o desenvolvi-
mento e validação são: 

• Adição de Aglutinante: avaliar se o aglutinante será adicionado como 
uma solução de granulação ou seco como os outros excipientes. A adição do 
aglutinante seco evita a necessidade de determinar a concentração ótima e 
a preparação separada de solução aglutinante. 

• Concentração e Quantidade de aglutinante: A quantidade de solução 
aglutinante está relacionada com a concentração de aglutinante. A concen-
tração aglutinante e a quantidade de solução ideal devem ser determinadas 
para a formulação. Soluções muito concentradas dificultam o bombeamento 
através do bico de pulverização. Soluções muito diluídas requerem a aplica-
ção de uma quantidade maior, encharcando os materiais com consequente 
prolongamento do tempo de secagem. 

• Quantidade de solução aglutinante/solução de granulação: deter-
minar quanto de solução granulante é necessária para granular o material. 
Quantidade excessiva de aglutinante irá encharcar os materiais. 

• Taxa de adição de solução aglutinante/solução granulante: define a 
proporção ou intervalo em que a solução de aglutinante ou de granulação 
pode ser adicionada aos materiais. Deve ser avaliado se a solução de gra-
nulação pode ser vertida no misturador ou deve ser medida em uma razão 
específica.

• Tempo de mistura: avaliar quanto tempo o material deve ser misturado 
para assegurar a formação adequada de grânulos.  Avaliar se após a adição 
da solução granulante ou solvente o tempo definido é suficiente ou deve ser 
aumentado. Granulações que não se misturam o tempo suficiente podem 
formar grânulos incompletos ou fracos. Esses grânulos podem ter proprie-
dades e fluxo de compressão pobre. Por outro lado, a granulação excessiva 
pode conduzir a grânulos mais duros e uma velocidade de dissolução menor. 
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• Ponto Final de Granulação: o ponto final de granulação pode ser de-
terminado ou controlado pelo equipamento, por exemplo, amperímetro ou 
wattímetro, ou controlado especificando parâmetros críticos de processo , 
por exemplo, uma mistura de fármacos ou excipientes pode ser granulada 
adicionando uma quantidade predeterminada de água (solução de granula-
ção). A granulação é concluída após um tempo definido depois que a água 
foi adicionada à mistura.

3. Moagem úmida

Após a granulação úmida o material precisa ser moído para desagregar os grumos 
e aumentar a eficiência da secagem do granulado. Grânulos úmidos que têm um 
número grande de aglomerados podem levar à secagem ineficiente (tempos de 
secagem longos e grandes grânulos ou pedaços parcialmente secos). 

Os fatores a serem considerados são: 

• Tamanho e capacidade do equipamento: o moinho deve ser grande o 
suficiente para desaglomerar o lote inteiro dentro de um período de tempo 
razoável para minimizar o tempo de fabricação e evitar a secagem do ma-
terial durante essa operação. 

• Tamanho da tela: a tela deve ser pequena o suficiente para desaglomerar 
o material, mas não demasiado pequena para causar aquecimento excessi-
vo do moinho, o que poderia resultar na secagem indesejada do granulado. 

• Velocidade do moinho: a velocidade deve ser suficiente para desaglome-
ração eficiente do material sem forçar o equipamento. 

• Tempo de alimentação: a alimentação do granulado úmido está inter-re-
lacionada ao tamanho da tela, tamanho do moinho e velocidade utilizada.

4. Secagem

O tipo de técnica de secagem, por exemplo, estufa com bandeja, leito flui-
dizado, forno de micro-ondas, necessários para o processo deve ser deter-
minado e justificado. O tipo de técnica pode ser dependente de fatores tais 
como: substância ativa, propriedades da formulação e disponibilidade de equi-
pamentos. Alterar a técnica de secagem pode afetar algumas propriedades 
de comprimidos, tais como dureza, desintegração, dissolução e estabilidade.  
O teor de umidade ótimo da granulação seca deve ser determinado.  
Alto teor de umidade pode resultar em comprimidos faltando pedaços ou aderi-
dos às punções e em estabilidade química alterada como resultado da hidrólise.

Um granulado completamente seco pode resultar na dureza fraca e alta friabi-
lidade.

Análise de conteúdo de umidade pode ser realizada utilizando as técnicas con-
vencionais de perda por secagem ou outras técnicas mais rápidas, como infra-
vermelho próximo (NIR). 

Parâmetros a serem considerados durante a secagem são: 
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• Temperatura de entrada e de saída do ar no secador: A temperatura 
de entrada é crítica para a eficiência de secagem do granulado e deve ser 
elevada o suficiente para maximizar a secagem sem afetar a estabilidade 
química/física do granulado. A temperatura de saída é um indicador da tem-
peratura de secagem do granulado e aumenta em relação à temperatura de 
entrada com a diminuição do conteúdo de umidade do granulado (taxa de 
evaporação).

• Fluxo de ar: deve haver um fluxo de ar suficiente para assegurar a remo-
ção de umidade do granulado úmido. Fluxo de ar insuficiente pode prolon-
gar o tempo de secagem e afetar a estabilidade química do ativo. O fluxo 
de ar e a temperatura de entrada/saída são parâmetros inter-relacionados 
e devem ser considerados em conjunto. 

• Uniformidade da umidade: o conteúdo de umidade pode variar no gra-
nulado. Uniformidade de calor no secador, por exemplo, quantidade de gra-
nulado por bandeja e fluidização incompleta no leito são fatores que podem 
afetar a uniformidade da umidade do granulado. 

• Capacidade/compatibilidade do equipamento: a carga que pode ser 
eficientemente seca dentro da unidade precisa ser conhecida. Uma carga 
maior tem mais umidade a ser removida, aumentando o tempo de seca-
gem. No caso da secagem em leito fluidizado, a carga máxima de secagem 
é aquela acima da qual o secador não é capaz de fluidizar o material.

5. Moagem

A moagem reduz o tamanho de partícula do granulado seco. A distribuição de 
tamanho de partícula resultante irá afetar as propriedades do material, tais 
como escoamento, compressão, desintegração e dissolução. 

Deve ser determinada uma distribuição de tamanho de partícula/tamanho ótimo 
para a formulação.

Fatores a serem considerados na moagem são: 

• Tipo de Moinho: deve ser definido o tipo a ser usado, por exemplo, de im-
pacto ou tela. Cada um tem diversas variantes, que podem gerar diferentes 
tamanhos de partículas e distribuição. Os testes de tamanho das partículas 
devem ser realizados e os resultados analisados ao substituir tipos de moi-
nho. 

• Tamanho da tela: o tamanho da tela selecionada afeta o tamanho das 
partículas. Um tamanho de tela menor produzirá um menor tamanho das 
partículas. 

• Velocidade do moinho: um moinho de velocidade mais elevada resultará 
em menor tamanho de partículas e, possivelmente, numa distribuição mais 
ampla. É também possível gerar mais calor para o produto, dependendo do 
tamanho da malha e velocidade de alimentação, o que pode afetar a esta-
bilidade do produto. 

• Velocidade de alimentação: a velocidade de alimentação é dependente 
da capacidade do moinho, tamanho da tela e velocidade do moinho.
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6. Compressão 

A compressão é um passo crítico na produção de uma forma farmacêutica, como 
comprimidos. 

Os materiais que estão sendo compactados devem ter as propriedades de com-
pactação e fluxo adequado. O material deverá fluir facilmente a partir do funil de 
alimentação, através das calhas e sobre as matrizes. Fluxo inadequado pode re-
sultar em “caminho de rato” no funil e/ou segregação da mistura nas calhas de 
alimentação, podendo gerar problemas de peso e de uniformidade de conteúdo. 
Os parâmetros internos de compressão da formulação devem ser controlados 
através dos instrumentos da compressora. 

Fatores a serem considerados durante a compressão são: 

• Ferramentas: a forma, tamanho, e concavidade do ferramental devem ser 
determinados com base nas propriedades da formulação e nas especificações 
comerciais. Para comprimidos gravados (em relevo), fatores como a posição 
da gravação sobre o comprimido e a profundidade da gravação devem ser 
inspecionados para garantir ausência de falhas na gravação durante a com-
pressão ou evitar o preenchimento da gravação durante o revestimento.

• Velocidade de compressão: a formulação deve ser comprimida em várias 
velocidades de compressão para determinar a faixa de funcionamento ideal 
da compressora. A adequação do fluxo do material para preenchimento das 
matrizes deve ser avaliada através dos pesos dos comprimidos. Deve ser 
avaliado ainda se a formulação demanda força de pré compressão para ga-
rantir a alimentação das matrizes. 

• Força de compressão/de ejeção: é necessário determinar o perfil de 
compressão para a formulação, visando estabelecer a força de compressão 
ótima para obter a dureza desejada de comprimido.

A distribuição e tamanho de partículas ou quantidade de lubrificante devem ser 
ajustados  durante o desenvolvimento de modo a obter um processo robusto em 
uma compressora de alta-velocidade.

Conforme mencionado anteriormente, os seguintes testes de controle em pro-
cesso devem ser efetuados durante a fase de compressão: 

• Aparência 
• Dureza 
• Friabilidade 
• Desintegração 
• Peso 
• Uniformidade de peso

7. Revestimento

Os comprimidos podem ser revestidos por várias razões, como estabilidade, 
para mascarar o sabor, liberação controlada, identificação do produto, estéti-
ca ou manuseio seguro do material. As diferentes técnicas para revestimen-
to de comprimidos podem ser, por exemplo, açúcar, filme, ou de compressão.  



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

507

Neste item será abordado o revestimento de película que é a técnica mais uti-
lizada.

Os principais fatores a serem considerados para revestimento de comprimidos são: 

• Propriedades do comprimido: tais como a dureza, forma, e gravação (se 
necessário) são importantes para se obter um bom comprimido revestido 
por película. O comprimido deve ser forte o suficiente para suportar o pro-
cesso de revestimento, pois o atrito pode ocasionar comprimidos revestidos 
que apresentam uma superfície de aparência rugosa. 

Comprimidos de forma redonda são mais fáceis para revestir do que compri-
midos multifacetados, devido à uniformidade da superfície. 

O estilo e a profundidade de comprimidos gravados devem ser desenvolvi-
dos cuidadosamente a fim de evitar preenchimento ou estilhaçamento da 
gravação durante o revestimento. 

• Tipo de equipamento: deverá  ser selecionado entre revestidoras conven-
cionais ou perfuradas, tipo caçamba ou leito fluidizado. 

• Carga da revestidora: deve ser avaliada a faixa de carregamento de com-
primidos que seja aceitável ao equipamento. 

A carga muito grande pode causar atrito dos comprimidos devido ao peso 
total no equipamento de revestimento. No caso de um revestimento em 
leito fluidizado, pode não haver um fluxo de ar suficiente para fluidizar os 
comprimidos. 

• Velocidade de rotação da caçamba: a velocidade ideal deve estar rela-
cionada com outros parâmetros de revestimento, tais como a temperatura 
do ar de entrada, taxa de pulverização e taxa de fluxo. 

• Pistolas: o número e o tipo de pistolas pulverizadoras devem ser determi-
nados a fim de garantir uma cobertura eficiente dos comprimidos. 

Os bicos de pulverização devem ser dimensionados adequadamente para 
garantir uma distribuição uniforme sobre a camada de comprimidos e para 
evitar o entupimento dos bicos. 

A localização e o ângulo da(s) pistola(s) de pulverização devem ser posi-
cionados para obter uma cobertura adequada. Pistolas posicionadas muito 
próximas umas das outras podem conduzir a um excessivo umidecimento 
de parte dos comprimidos. 

• Taxa de aplicação/pulverização: a taxa de aplicação/pulverização ideal 
deve ser determinada, pois uma pulverização muito rápida causará umi-
decimento excessivo resultando em agregação de comprimidos e possível 
dissolução da sua superfície. Uma pulverização muito lenta pode provocar 
a secagem da solução de revestimento antes da adesão aos comprimidos, 
resultando em superfície áspera e comprimidos com baixa eficiência de re-
vestimento. 
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• Fluxo de comprimidos: o fluxo ou movimento adequado dos comprimidos 
na revestidora deve ser previamente estudado e deve ser suficiente para 
assegurar uma distribuição uniforme da solução de revestimento sobre os 
comprimidos. A adição de defletores pode ser necessária para propiciar me-
lhor movimentação dos comprimidos para o revestimento. 

• Temperatura de entrada/saída e  fluxo de ar: estes parâmetros estão 
inter-relacionados e devem ser ajustados para assegurar que a solução de 
revestimento pulverizada atinja a superfície do comprimido e, em seguida, 
seja rapidamente seca. 

• Solução de revestimento: a concentração e viscosidade da solução de 
revestimento devem ser previamente determinadas uma vez que a solução 
deve ser suficientemente diluída, de modo a pulverizar o material sobre os 
comprimidos. 

A concentração da solução de revestimento também vai determinar a quan-
tidade e o volume de solução a ser aplicado aos comprimidos. 

A estabilidade da solução de revestimento deve ser estudada para determi-
nar seu prazo de validade. 

• Peso do Revestimento: deve ser estabelecido um peso mínimo e máxi-
mo de revestimento por comprimido. A solução de revestimento deve ser 
suficientemente aplicada aos comprimidos para proporcionar uma aparên-
cia uniforme e não deve ser excessiva para não causar preenchimento da 
gravação. 

• Nível de solvente residual: se forem utilizados solventes para revesti-
mento de comprimidos, o nível de solvente residual deve ser determinado.

A inspeção do aspecto dos comprimidos é crítica durante a operação de revesti-
mento e alguns itens devem ser avaliados:

• Rachaduras ou descamação do revestimento; 

• Preenchimento da gravação; 

• Superfície rugosa; 

• Uniformidade de cor. 

B. Avaliação de Equipamentos

Os equipamentos utilizados para a fabricação de formas farmacêuticas em com-
primidos devem ser selecionados com base em fatores como a formulação, re-
quisitos de segurança, manuseio/eficiência da produção, e as demandas comer-
ciais.

Os equipamentos devem ser qualificados (instalação e operação) antes de se-
rem utilizados. Procedimentos de limpeza também devem estar disponíveis para 
garantir que a contaminação cruzada não ocorra. 

O design de equipamento, princípios de funcionamento e capacidade devem ser 
avaliados. 
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Os seguintes itens devem ser considerados quando se avalia equipamentos para 
a fabricação de comprimidos:

1. Misturador/Granulador 

• Método de mistura/granulação é planetário, arados, choppers, pneumática.

• Se o equipamento é capaz de proporcionar baixo e/ou alto cizalhamento ao 
material. 

• O regime de rotação do rotor que pode afetar a mistura.

• Se o misturador/granulador tem um sistema de monitoramento das opera-
ções como, por exemplo, para detecção de ponto final de granulação.

• Faixa de carga e capacidade de trabalho do equipamento.

• Tipo de carregamento e descarregamento do equipamento: manual, se-
miautomático ou automatizado.

• Tipo de introdução da solução de granulação: por descarga, acessório de 
medição ou pulverização. 

2. Misturador

• Tipo, ou seja, forma geométrica do misturador: em V, duplo cone, cubo, ou 
Bin. 

• Se o posicionamento do eixo de rotação é horizontal ou inclinado.

• Faixa de carga de trabalho e capacidade do equipamento.

• Dispositivos do equipamento para facilitar o manuseio de pós, no carre-
gamento automatizado e na descarga, por exemplo, Vac-U-Max, válvulas 
Gemco.

• Se amostragem pode ser facilmente coletada a partir da unidade e se as 
amostras podem ser recolhidas a partir de mais de um local.

• Se há pontos cegos, áreas de mistura ineficiente.

• Facilidade de limpeza do equipamento.

• Se o equipamento pode aquecer o conteúdo durante a mistura e qual é a 
fonte de aquecimento.

3. Secador

• Princípio de funcionamento do secador: Aquecimento direto - Leito fluidiza-
do, Condução indireta - bandejas, ou Radiação indireta - micro-ondas. 

• Se o material molhado é estático ou em movimento (por exemplo, bandeja 
ou leito fluidizado). 

• Faixa de carga de trabalho e capacidade dos equipamentos.
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• Faixa de aquecimento e de fluxo de ar do equipamento. 

• Distribuição de calor da unidade (se existem pontos quentes e/ou frios). 

• Se unidade pode fazer vácuo e a faixa de vácuo permitida. 

• Se o equipamento pode operar com diferentes tipos de filtro de bolsa,  de-
dicados por produto ou compartilhados.

• Se o equipamento tem um mecanismo de agitação para os filtros para evitar 
material aderente às bolsas. Se o mecanismo de vibração é intermitente ou 
contínuo.

4. Moinhos 

• Se o tipo de moinho é de impacto ou de tela. 

• Configuração do moinho de impacto (martelo ou pino/disco) ou moinho de 
tela (impulso ou rotação de tela, barra oscilante).

• Tipo ou tamanho de martelos ou pino/disco que pode ser usado na unidade. 

• Se o rotor, por exemplo, martelos, pode ser posicionado de diferentes ma-
neiras.

• Tamanho de telas ou placas utilizadas na unidade.

• Se a velocidade do rotor/tela é variável e a faixa de rotação por minuto. 

• Faixa de transferência da unidade. 

• Sistema de alimentação necessário e a taxa de alimentação da unidade. 

• Se o moinho pode moer materiais úmidos e/ou secos.

• Se a unidade gera quantidade significativa de calor, que pode afetar o produto

• Se a unidade é portátil ou fixa.

5. Compressora

• Número de estações de compressão. 

• Faixa de velocidade de operação (rpm) da unidade.

• Capacidade da compressora: comprimidos por minuto.

• Tipo de alimentação de pó: gravidade, força assistida, ou centrífuga. Se a 
capacidade pode ser alterada ou controlada (por exemplo, estrutura de ali-
mentação aberta, forçada abaixo do alimentador)

• Faixa da força de compressão do equipamento. Se atende especialmente 
grandes comprimidos que requerem uma força de compressão significativa 
(maior do que 5 até 25 kN). 
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• Se o equipamento monitora a compressão e a força de ejeção. 

• Se a unidade tem capacidade de pré-compressão 

• Tempo que o equipamento pode operar sem manutenção de rotina. Isso está 
relacionado com o arraste de ar da mesa de compressão, rolos de compres-
são, campos de ejeção, e o sistema de lubrificação (nebulização de óleo).

• Tempo necessário para a limpeza completa. 

• Se o equipamento possui controle de peso automatizado.

• Se o equipamento requer ferramental específico ou pode ser usado o ferra-
mental de outro equipamento (por exemplo, o comprimento dos punções, 
diâmetro de matrizes).

• Se o equipamento pode realizar uma função especializada, além de com-
pressão normal, por exemplo, compressão de comprimidos de múltiplas 
camadas, ou revestimento de compressão.

• Se a unidade é confinada para proteger o operador e o ambiente.

6. Revestidora de Comprimidos

• Tipo de revestidora: caçamba ou de leito fluidizado.

• Se a caçamba é perfurada. 

• Se a revestidora pode acomodar diferentes tamanhos de caçambas.

• Faixa da capacidade de trabalho/carga da revestidora.

• Se a revestidora tem uma unidade variável.  Isso pode ser necessário para 
conseguir uma movimentação adequada dos comprimidos na caçamba, de 
modo que a solução de revestimento seja uniformemente distribuída em 
todos os comprimidos. 

• Se o ângulo de inclinação da caçamba pode ser variável.

• Tipo de entrada de ar (volume e temperatura) e vácuo necessários para o 
funcionamento ideal da revestidora. Esses requisitos de utilidades podem 
exceder as capacidades disponíveis na planta. 

• Tipo de sistema de pulverização utilizado no equipamento.

• Forma da caçamba de revestimento: oval, cogumelo, redonda. A forma 
característica implica no grau de agitação e na direção do fluxo de com-
primidos na caçamba. A configuração dos bicos de pulverização deve ser 
projetada para garantir a adequada pulverização de cobertura sobre o leito 
de comprimidos. 

• Possibilidade de utilizar o equipamento para revestimento de açúcar, assim 
como revestimento de película/filme.

• Possibilidade de modificar a caçamba com a instalação de defletores. 
Isso pode ser necessário para garantir uma boa movimentação dos compri-
midos na caçamba. 
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• Possibilidade de utilização de diferentes  solventes no equipamento. 

• Se o equipamento requer uma área com instalação especializada, por exem-
plo, à prova de explosão.

C. Exemplos de avaliações a serem consideradas na validação

Granulação

Parâmetros de Controle Fixos Variáveis
(Monitorar)

Impacto
(Avaliar)

Equipamento Velocidade de Mistura Distribuição do IFA. 

Tamanho do 
Lote

Quantidade de Líquido 
Granulante 

Conteúdo de Água/Solvente

Velocidade de Alimentação Aparência/Granulometria 

Tempo de Granulação Consumo de Energia 
(Amperagem/Torque)

Moinho Granulador

Variáveis

• Vazão de Alimentação

• Velocidade do Moinho

• Tamanho da malha

Impacto

• Densidades

• Distribuição de Tamanho de Partículas

• Formato do Grânulo

Mistura de Pós

Variáveis

• Velocidade do Misturador

• Tempo de Mistura

Impacto

• Distribuição de Tamanho de Partículas

• Fluxo do Pó

• Aeração/Densificação

• Conteúdo

• Uniformidade de Conteúdo 
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Locais de Amostragem

Misturador “V” Misturador “BIN”

Adição de Lubrificante

Variáveis

• Método de Adição

• Velocidade do Misturador

• Tempo de Mistura

Impacto

• Distribuição de Tamanho 
de Partículas

• Propriedades de Fluidez

• Características da 
Compressão (Friabilidade, 
Dureza)

Compressão

Variáveis

• Grade Alimentadora (forçada/aberta)

• Velocidade do Alimentador

• Velocidade de Compressão

• Pré-Compressão

• Força de Compressão

Impacto

• Conteúdo

• Uniformidade de Conteúdo

• Aspecto

• Variação de Peso

• Friabilidade, Dureza

• Espessura

• Desintegração/Dissolução
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Revestimento

Variáveis

• Características do núcleo

• Carga da revestidora

• Temperaturas de insuflamento/
exaustão

• Umidade ar insuflamento/exaustão

• Velocidade da revestidora

• Tamanho dos bicos pulverizador

• Pressão/vazão/ângulo de pulverização

• Distância da pistola ao leito

Impacto

• Porcentagem de ganho de 
peso

• Aspecto

• Espessura

• Dissolução

• Conteúdo

• Solvente Residual

8. Validação de Processos Assépticos

8.1. Procedimentos de Simulação de Processo (Media Fill)

Media fill é um teste em que o produto é substituído por meio de cultura para 
verificar se os processos utilizados são capazes de produzir produtos estéreis.

O teste de simulação de processos deve reproduzir as condições de rotina da 
produção, considerando máquinas, processos e pessoal envolvido, inclusive os 
tempos do processo, abrangendo os tempos de espera.

O período de simulação do processo deve ser definido de forma que o teste 
seja representativo quando comparado ao tempo padrão de enchimento. No 
entanto, deve-se definir um tempo razoável para evitar a geração excessiva 
de amostras.

Para simulação de processos estéreis devem-se considerar os tipos de mi-
cro-organismos contaminantes. Para viabilizar o crescimento de micro-or-
ganismos aeróbicos, utilizar o ar filtrado e para anaeróbicos, um gás inerte.

8.1.1. Procedimento para realizar o Media Fill em soluções e líquidos 

Preparar o meio de cultura tal qual o produto em sua rotina: dissolvendo o meio 
em água para injetáveis em um reator padrão, aquecendo o mínimo necessário 
para a dissolução.

O processo de esterilização do meio pode ser executado por autoclavação ou 
filtração estéril, como acontece com o produto. Nos casos em que se utiliza a 
filtração, os tanques de estocagem assépticos devem ser considerados no teste 
de simulação regularmente, a menos que um teste validado de pressão ou vá-
cuo seja rotineiramente realizado.

Todas as operações da rotina devem ser simuladas, como por exemplo: manipu-
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lações, amostragens, teste de integridade de filtros e intervenções no processo 
(recirculações, refiltrações etc.) e devem ser reproduzidos os maiores tempos 
previstos nas diversas etapas a que o produto é submetido, tais como: tempo 
de estocagem, espera de turno, espera na fila de produção.  Nos casos em que a 
solução a granel é armazenada sob refrigeração durante o tempo de estocagem, 
isso também deve ser feito com o meio de cultura. 

A máquina e suas peças, assim como os frascos, tampas e selos, devem ser 
preparados da mesma forma que a produção rotineira.

Realizar o envase de acordo com a velocidade especificada para o recipiente 
que está sendo utilizado no teste. Durante o processo de envase devem ser 
replicadas as intervenções que normalmente acontecem durante o processo 
no dia a dia, como por exemplo, trocas de bicos injetores, de filtro estéril, 
troca de recipientes caídos, controle de dose, intervenções mecânicas entre 
outras.

Os recipientes não devem ser cheios completamente, de forma que exista oxi-
gênio suficiente para o crescimento de aeróbios estritos. Da mesma forma, os 
recipientes não devem ser cheios com gases inertes ainda que o produto assim 
o exija na rotina.

Acondicionar os frascos/ampolas envasados em caixas ou bandejas identificadas 
conforme horário em que foi realizado o processo de envase, proporcionando a 
rastreabilidade do período em que houve a contaminação, caso ocorra cresci-
mento durante a incubação. 

Inspecionar todos os recipientes após o envase, verificando a existência de fis-
suras, defeitos de fechamentos, recipientes vazios. Devem ser rejeitadas as 
amostras que no processo regular também o seriam. Esses casos devem ser 
contabilizados e registrados, sendo salientada a causa pela qual eles foram re-
jeitados.

Durante ou após a inspeção inverter e agitar os recipientes para proporcionar o 
contato do meio de cultura com o sistema de fechamento para desafiá-lo.

Incubar todas as amostras que não foram rejeitadas por 14 dias em tempe-
ratura controlada. A faixa de controle da temperatura deve ser comprovada 
como adequada para o crescimento dos micro-organismos encontrados no 
ambiente da área e/ou na carga microbiana dos produtos. A faixa de tem-
peratura pode ser a mesma para os 14 dias de incubação. Normalmente a 
faixa definida está no intervalo entre 20° e 35 °C. Há uma tendência em 
utilizar duas faixas: entre 20° e 25 °C por sete dias e entre 30° e 35 °C 
por outros sete, visando favorecer igualmente o crescimento de bactérias 
e fungos. 

Algumas empresas incubam os recipientes na posição invertida por todo o perí-
odo ou parte deste para  reforçar o desafio do sistema de fechamento.

Nota: Quando forem utilizados recipientes plásticos transparentes, que geral-
mente são levemente opacos e consequentemente dificultam a identificação de 
unidades contaminadas, todo o conteúdo deve ser removido e examinado fora 
do frasco.
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8.1.2. Procedimento para realizar o Media Fill em envase de pó 

Este processo é mais complexo, uma vez que não é aplicável a utilização do 
meio de cultura em pó para simular o processo de rotina devido à reologia 
desfavorável ao escoamento pelo sistema de dosagem dos equipamentos de 
envase.

São adotadas duas técnicas para realizar a simulação do envase de pós: 

a) A mais comum é a adição do meio de cultura líquido no recipiente, através de 
um bico injetor adicional, juntamente com um placebo em pó, dosado pela 
máquina. Cabe ressaltar que o uso do placebo unicamente, não é suficiente, 
uma vez que não comprovaria que o processo é estéril, visto que promove o 
crescimento.

Os placebos comumente usados são: lactose, manitol, polietilenoglicol 6000, 
cloreto de sódio. 

Requisitos para definição do placebo a ser utilizado:

• Ser esterilizado de maneira prática e comprovável.

• Apresentar facilidade de manuseio e envase semelhante à da matéria-
-prima envasada na produção rotineira.

• Solubilizar-se facilmente em pequenas quantidades do meio de cultura 
líquido, visto que a verificação da ausência de contaminação faz-se pela 
observação visual da limpidez do meio de cultura após a incubação.

• Demonstrar ausência de inibição ao crescimento microbiano.

b) Outra possibilidade é a passagem de meio de cultura líquido por todo o sis-
tema que na rotina dosa pó, sem a adição do placebo. Mesmo não necessi-
tando de montagens de configurações diferentes, essa metodologia é menos 
utilizada porque não pode ser adotada em todos os equipamentos de envase 
e requer a comprovação de que o manuseio e as intervenções refletem ade-
quadamente o processo rotineiro.

8.1.3. Procedimento para realizar o Media Fill em suspensões 

O procedimento é similar ao de líquidos, no entanto a agitação ou recirculação 
deve ocorrer na simulação. Nos casos em que são realizadas adições assépticas 
de pó à solução granel, essas devem ser reproduzidas através da utilização de 
placebos.

8.1.4. Procedimento para realizar o Media Fill em liofilizados

Além do envase, o transporte do recipiente da envasadora ao liofilizador e a 
operação do liofilizador representam grande complexidade do processo. 

O processo de transporte do recipiente não apresenta dificuldades, é necessário 
apenas reproduzir o procedimento realizado na produção rotineira. Entretanto, 
o processo de liofilização apresenta peculiaridades, tais como: 
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• possibilidade de vaporização do meio devido ao vácuo, 

• risco de contaminação elevado devido ao longo período em que o processo 
é realizado,

• risco do meio perder a capacidade de promover o crescimento devido ao 
congelamento.

Para solucionar esses desafios específicos é possível adotar a utilização de ciclos 
reduzidos, vácuo parcial e uso de meio de cultura diluído.

8.1.5. Procedimento para realizar o Media Fill em semisólidos 

Neste teste o meio de cultura líquido deve ser espessado até a viscosidade utili-
zada no procedimento de produção rotineira. Os agentes espessantes indicados 
são Agar e carboximetilcelulose. Se a opção for por outro agente, o mesmo deve 
ser validado quanto  às suas propriedades bacteriostáticas e fungistáticas. 

A grande dificuldade desse teste é avaliação das amostras após a incubação, 
já que os tubos plásticos ou metálicos impedem a verificação do meio, por isso 
usualmente costuma-se esvaziar o conteúdo dos recipientes em vidros transpa-
rentes ou placas de Petri para  realizar a inspeção.

O uso de meio que sofra alteração de cor na presença de contaminação pode ser 
um método alternativo na detecção da contaminação de produtos semissólidos 
desde que esse seja validado.

9. Validação de filtração esterilizante  

9.1. Aspectos gerais

9.1.1. Princípios da Validação de Processo de Filtração Esterilizante

A validação do processo de filtração esterilizante deve assegurar que um filtro 
esterilizante de 0,22µm removerá todos os micro-organismos de um fluido de 
processo, produzindo um efluente estéril e mantendo a pureza e eficácia do 
produto final. 

A filtração esterilizante de líquidos pode ser executada em três configurações 
diferentes:

• Filtração simples com um filtro de limite esterilizante: utilizada 
para processos fluidos em que ocorre o controle do bioburden durante 
as etapas de fabricação, com o intuito de diminuir a carga microbiana 
a que o filtro é submetido. Deve-se buscar sempre o menor bioburden 
possível, a ser monitorado para estabelecimento do perfil de contagem 
microbiana e suportado pelo teste de retenção microbiana executado 
durante a validação de filtração esterilizante. 

A diminuição do bioburden pode ser feita de várias maneiras:

• Extrínsecas ao processo, tais como: utilização de um pré-filtro, ma-
térias-primas estéreis, calor e tratamento com radiação gama;
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• Processos fluidos com fortes atividades intrínsecas: materiais com 
atividades físicas e químicas que promovem a inibição ou crescimento de 
micro-organismos. Figura 1.

Figura 1

Filtro 
esterilizante

Teste integridade: 
- Antes do uso 
- Pós-uso do filtro

Bioburden

Onde:  BB = Bioburden; SBF = Single Boundary Filter

• Filtração em série: Para processos em que o bioburden seja alto a ponto 
de se exigir maior segurança antes do filtro de limite estéril, ou quando um 
fluído necessita da retirada de impurezas ou partículas, um pré-filtro torna-
-se necessário. A especificação de esterilidade é atendida após a passagem 
do fluido pelo filtro estéril, conforme Figura 2.

Figura 2

Filtro 
esterilizantePré-filtro

Teste integridade: 
- Antes do uso 
- Pós-uso do filtro

Bioburden

Onde:  BB = Bioburden; SBF = Single Boundary Filter
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• Filtração esterilizante redundante: é adotada para agregar segurança 
em esterilizações por filtração, utilizando-se dois elementos filtrantes este-
rilizantes para segurança do processo em caso de falhas, conforme Figura 
3. Pode ainda ter outro elemento anterior clarificante.

Figura 3

Filtro 
esterilizante

2

Filtro 
esterilizante

1

Bioburden

A  esterilidade do fluido é garantida após a sua passagem pelo último filtro es-
téril. 

Devem existir procedimentos para investigar a falha de qualquer um dos filtros 
esterilizantes do conjunto, identificando a causa raiz. A investigação deve de-
monstrar que a integridade do sistema foi mantida de modo a se obter o fluido 
estéril após passagem pelo filtro SB1 (conforme figura 3).

9.1.2. Bioburden e amostragem 

Conforme RDC 17/2010, o bioburden antes da filtração deve ser conhecido e 
monitorado a cada lote de produto. Esse item pode e deve ser avaliado em cada 
empresa e verificada a necessidade de sua inclusão nos relatórios de RPP dos 
produtos, visto que essa carga microbiana pode contribuir com impurezas ou 
conduzir a degradação do produto. Além disso, o conhecimento do bioburden 
é importante para a definição da forma de filtração esterilizante a ser aplicada 
no processo (simples, redundante ou em série), como previamente detalhado 
acima.

Pontos de amostragem para bioburden:

• Filtração simples: a amostra para bioburden deve ser retirada antes do 
filtro para cada lote filtrado (conforme figura 1).

• Filtração em série: a amostra para bioburden deve ser retirada antes do 
filtro esterilizante. Devem ser tomadas amostras para conhecimento da car-
ga microbiana no pré-filtro, devendo ser monitorada com frequência apro-
priada (conforme figura 2).
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• Filtração redundante: a amostra para bioburden deve ser retirada antes 
do primeiro filtro esterilizante para cada lote filtrado (conforme figura 3).

Nota: Para casos onde o fluido a ser esterilizado é estocado em múltiplos con-
tainers, somente uma amostra representativa para bioburden pode ser retirada.

9.1.3. Teste de integridade do filtro

Conforme RDC 17/2010, a integridade física do filtro esterilizante deve ser ve-
rificada:

• antes do uso para avaliação e certificação de que o filtro esteja íntegro e não 
perca sua capacidade de retenção após os processos de sua esterilização 
(Autoclave, Vapor fluente, entre outros) 

• imediatamente após seu uso para comprovação de que durante o processo 
de filtração não houve rompimento do filtro por pressão e situações de es-
tresse durante o processo, garantindo assim que todo o fluido foi filtrado.

O teste de integridade deve ser avaliado através dos testes/metodologias de 
Ponto de Bolha e/ou Difusão. O teste de ponto de bolha é baseado no fato de 
que o líquido é retido nos poros do filtro por tensão superficial e forças de capila-
ridade. O teste Ponto de Bolha detecta a pressão mínima requerida para superar 
essas forças e forçar o líquido a sair dos maiores poros da membrana filtrante.

O teste de difusão avalia o movimento de um gás dissolvido através de uma 
membrana esterilizante previamente molhada, com base no diferencial de pres-
são e se baseia na pressão onde o líquido molhante é mantido nos poros da 
membrana através de forças capilares.

Existem equipamentos automatizados capazes de realizar o teste de integri-
dade nos filtros esterilizantes, que são comumente os mais recomendados por 
produzir resultados mais consistentes do que os testes manuais. Encontram-se 
descritos abaixo os sistemas de medição para avaliação da integridade dos fil-
tros esterilizantes.

O estudo de integridade assegura que a integridade do filtro não está compro-
metida e que consequentemente a qualidade da esterilização não será afetada.

9.2. Pré-requisitos para a realização da Validação de Processo de Filtra-
ção Esterilizante.

• A validação do teste de integridade é pré-requisito para a realização de to-
dos os demais testes definidos. 

• O teste de integridade pode ser realizado com o solvente padrão ou com 
o solvente de referência definido pelo fabricante do filtro ou com o próprio 
produto. A prática mais usual é a realização do teste de integridade com a 
utilização do produto como molhante.

• A validação do processo de filtração esterilizante deve ser conduzida me-
diante um Protocolo de Validação e protocolos específicos contendo a des-
crição precisa dos testes a serem realizados. 
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• Deve existir um procedimento para o processo de filtração esterilizante.

• Os equipamentos devem estar calibrados e qualificados

• O pessoal envolvido deve estar treinado.

9.3. Plano de validação de processo de filtração esterilizante

A validação deste processo deve incluir:

• Teste de Viabilidade: avalia se o organismo de teste é viável ou não no pro-
duto sob condições de processo, verificando as propriedades bactericidas do 
produto nas condições de processo. 

• Estudo de Desafio Bacteriológico: este estudo deve assegurar a remoção de 
micro-organismos e deve ser realizado nas mesmas condições do processo 
de fabricação do produto descrito no relatório de fabricação, para garantir a 
remoção de micro-organismos viáveis (retenção microbiana) da solução. A 
realização do teste de desafio bacteriológico tem como pré-requisito o teste 
de viabilidade microbiana.

• Estudo de Capabilidade: demonstra a compatibilidade entre o material a ser 
filtrado e material de construção do filtro de modo a garantir que nenhum 
componente material do filtro possa causar impacto para a estabilidade do 
produto.

• Estudo de extraíveis: quantifica e identifica os componentes extraíveis pro-
venientes do filtro.

• Estudo de adsorção: identifica o risco de adsorção de componentes críticos 
pelo filtro, tais como substâncias ativas e conservantes.

• Estudo de integridade do filtro: assegura que a integridade do filtro não está 
comprometida e que consequentemente a qualidade da esterilização não é 
afetada. 

Glossário 

• Compatibilidade - Confirma a integridade do filtro após exposição ao pro-
duto sob condições de processo de pior caso, ou seja, confirma a capaci-
dade do filtro de esterilizar o produto sob condições de processo pior caso.

• Desafio bacteriológico - É o estudo de validação que confirma que o filtro 
esterilizante produz um filtrado estéril sob condições de processo de pior 
caso, ou seja, não ocorre passagem do micro-organismo de desafio.

• Extraíveis - Determinação qualitativa e quantitativa de extraíveis do filtro 
para o produto. Extraível é qualquer substância solúvel que possa ser libe-
rada no fluxo corrente de fluído em um sistema.

• Filtração Esterilizante - Um método de filtração que, quando apropriada-
mente validado, removerá todos os micro-organismos de um fluído de pro-
cesso, produzindo um efluente estéril. (FDA 2004 Guidance for Industry.)
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• Teste de adsorção - Teste para confirmar que o filtro não adsorve compo-
nentes críticos, como ativos e conservantes a níveis não aceitáveis. Produ-
tos filtrados podem conter conservantes e outros componentes que são ne-
cessários para manter a eficácia do produto (exemplo: ativos) e existe um 
risco potencial dos filtros em adsorver partes ou todos esses componentes. 
Dessa forma, os testes devem ser realizados para assegurar que a quanti-
dade dos componentes que pode ser adsorvida pelo filtro está definida em 
conformidade com as especificações.

• Teste de integridade - Teste utilizado para comprovar que o filtro mantém 
sua integridade, garantindo sua capacidade de esterilização. A capacidade 
de esterilização de um filtro em condições de processo deve ser comprovada 
através do estudo de desafio bacteriológico.

• Validação de Processo de Filtração Esterilizante - Ato documentado 
que atesta que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, 
atividade ou sistema realmente é consistente e leva aos resultados espera-
dos. (ANVISA, RDC 17, Abril/2010). 

• Viabilidade - A Viabilidade define se o desafio bacteriológico será realizado 
com o organismo de desafio, sendo esse inoculado diretamente no produ-
to ou não. Esse desafio é realizado através da avaliação da determinação 
da viabilidade do micro-organismo testado no produto nas condições de 
processo e avalia se o organismo de teste é viável ou não no produto sob 
condições de processo. São também avaliadas as propriedades bactericidas 
do produto nas condições de processo, sendo esse considerado não bacte-
ricida, moderadamente bactericida ou bactericida.

• Parâmetros de teste de integridade com produto - Determinação de 
valores de teste de integridade (pressão de teste, valor máximo de fluxo 
difusivo e valor mínimo de ponto de bolha) para o filtro esterilizante do pro-
cesso, utilizando o próprio produto como líquido molhante. 

9.4. Requerimentos

9.4.1. Compatibilidade 

a) Para este teste o filtro a ser validado é exposto ao produto por recirculação 
contínua, os parâmetros do ensaio devem ser no mínimo os mais altos parâ-
metros do processo (a pressão e/ou velocidade de fluxo, temperatura).

b) A velocidade máxima de fluxo de processo por área do filtro ou a pressão 
máxima do processo são o alvo deste ensaio e são controladas (sempre que 
possível) durante o teste. O tempo mínimo de exposição do filtro ao produto 
deve ser o tempo máximo de um processo conforme rotina. Recomenda-se 
aumentar o tempo de exposição do processo. 

c) O filtro deve ser esterilizado antes do teste com o ciclo de esterilização de rotina 
no mínimo ou excedendo os parâmetros do processo de esterilização de filtro.

d) Um teste de integridade frente ao fluido de referência é realizado sobre o 
filtro de teste antes da exposição ao produto.
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e) Um teste de integridade no fluido de referência é realizado após a expo-
sição do produto. Este teste é realizado em filtros se uma avaliação inicial 
dos componentes do produto indica uma possível incompatibilidade com o 
produto. Esse teste é realizado excedendo o limite máximo de pressão de 
funcionamento para a cápsula.

f) O filtro é examinado para detectar sinais de danos ou de alterações pós-
-exposição do produto físico.

g) O filtro é totalmente compatível com o produto para uma única utilização, se 
o filtro atende às especificações de teste de integridade, após a exposição, 
não houve alterações nas características físicas, são anotadas na inspeção 
pós-exposição, e ele passa no teste estrutural da cápsula (se aplicável).

h) Se alterações significativas nas características físicas do filtro são anotadas, 
mas o filtro satisfaz as especificações de teste após a exposição, a extensão 
das alterações observadas será avaliada. Se as modificações são suscep-
tíveis de ter um impacto sobre o desempenho do filtro, o filtro pode ser 
considerado como tendo “compatibilidade limitada” com o fluido de teste ou 
condições. Tal compatibilidade limitada será definida de forma a descrever os 
limites de exposição apropriados.

i) Durante a exposição a temperatura do produto não deve ser inferior à tem-
peratura máxima do processo, e deve um valor de temperatura de tolerância 
(por exemplo 10 °C) acima da temperatura do processo. 

j) A temperatura durante o período de exposição do produto não deve ser in-
ferior à temperatura máxima do processo, e não deve ser superior a 10 °C 
acima da temperatura do processo.

k) Critérios de Aceitação: 

• O ciclo de esterilização deve atender ou exceder os parâmetros do pro-
cesso de esterilização de filtro (temperatura e/ou tempo).

• O teste de integridade com o fluido em referência antes e depois da ex-
posição deve estar dentro das especificações

• O filtro de teste não deve mostrar nenhum sinal de distorção ou danos 
após exposição ao produto.

• Se um teste estrutural da cápsula for considerado necessário, na cápsula 
não deve ser observados vazamentos durante o teste. 

Viabilidade 

• Este teste é o pré-requisito do teste de desafio. O objetivo deste teste é 
definir o efeito do produto sobre a viabilidade do micro-organismo de teste. 
O micro-organismo Brevundimonas diminuta (B. diminuta) é definido por 
bibliografia como pior caso. Para esse teste o fluido é inoculado diretamente 
a um nível determinado com o micro-organismo, por exemplo 105 UFC/por 
mL (unidades formadoras de colônias).
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• Um fluido de controle tal como solução salina tamponada com fosfato ou 
água estéril desionizada (DI) também é inoculado para verificar a estabili-
dade do lote do micro-organismo sob condições de ensaio. 

• O tempo de exposição e a temperatura de ensaio dever ser igual, ou supe-
rior, ao tempo real de processamento de um lote do produto em validação, 
dessa forma é determinado se o B. diminuta irá permanecer viável pelo 
tempo de duração completa do estudo de desafio. Note-se que B. diminu-
ta perde viabilidade a temperaturas superiores a 37 °C. Portanto, para os 
processos que operam a temperaturas superiores a 37 °C, a realização do 
teste de viabilidade pode ser no produto à temperatura ambiente (20 - 30 
°C) para determinar se pode ser usada uma abordagem moderadamente 
bactericida. 

• As amostras do teste e de controle são assepticamente analisadas e inocu-
ladas. Após a incubação, o produto é determinado como bactericida, mo-
deradamente bactericida ou não bactericida, de acordo com as seguintes 
definições:

- Bactericida: o fluido apresenta uma diminuição na viabilidade maior do 
que 1 log na concentração de micro-organismo durante uma duração de 
60 minutos. 

- Não Bactericida: o fluido apresenta uma diminuição na viabilidade infe-
rior que 1 log na concentração de micro-organismo durante o tempo de 
processamento.

- Moderadamente Bactericida: o fluido apresenta uma diminuição na 
viabilidade de menos de 1 log durante 60 minutos, em conjunto com uma 
diminuição na viabilidade de 1 ou mais log sobre o tempo de processa-
mento, e o desafio bacteriano com o produto pode ser realizado após uma 
recirculação produto. 

• Teste de enxágue: Este teste é necessário para fluidos bactericidas, e é 
realizado para estabelecer um sistema de enxágue para remover eficaz-
mente o produto (e os seus efeitos bactericidas) do filtro de ensaio, antes 
de realizar o teste de desafio bacteriano para assegurar a ausência de efei-
tos residuais no micro-organismo ou definir o enxágue no teste de recupe-
ração durante o teste de desafio. O filtro de teste é exposto à temperatura 
do produto no processo para o tempo de processo total, antes de se efetuar 
o enxágue. Se o produto foi definido como não bactericida, esta descarga 
não é necessária para o teste de desafio bacteriano.

• Recuperação do enxágue: Este teste é aplicável somente a produtos não 
bactericidas ou moderadamente bactericidas. O ensaio é realizado para es-
tabelecer um sistema de enxágue para remover eficazmente o produto ou 
o fluo para o teste desafio dos filtros usados no teste de recuperação (os 
quais estão localizados depois dos filtros de teste durante o teste do desafio 
bacteriano), antes do meio de crescimento bacteriológico. Isso remove os 
potenciais efeitos inibidores pelo fluido de desafio sobre o crescimento da 
B. diminuta. O filtro de recuperação é tipicamente exposto à temperatura 
do produto no processo pelo tempo de processo total, antes de realizar o 
enxágue. Se o produto é conhecido por ser bactericida, esse enxágue não é 
necessário para o teste de desafio bacteriano.
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• Selecção do fluido para o teste de desafio: Se um fluido é definido 
como bactericida, um fluido substituto adequado para desafio deve ser sele-
cionado como o fluido transportador para o ensaio de retenção de bactérias. 
A solução substituta escolhida não deve ter nenhum efeito bactericida sobre 
as bactérias usadas no teste de desafio.

Se o fluido do processo é definido como bactericida, um produto modificado 
sem o agente bactericida pode se considerar um potencial fluido para o desafio. 

• Critérios de Aceitação: 

- A amostra do fluido de controle não deve ter uma redução de mais de um 
log na contagem durante o tempo de teste.

- Na amostra do fluido de controle o nível de inóculo inicial para o monito-
ramento deve ser ≥ 105 UFC/mL

- Para o teste de enxágue a contagem de recuperação de bactérias deve 
ser igual ou maior do que 70% da amostra do fluido de controle.

- Para o teste de recuperação do enxágue a contagem de recuperação de 
bactérias deve ser igual ou maior do que 70% da amostra do fluido de 
controle.  

Desafio bacteriológico 

a) Este teste demonstra que a filtração esterilizante produz um efluente estéril 
removendo num alto nível um micro-organismo de teste ou uma bactéria 
padrão ou um nível relevante de biocarga isolada suspenso no fluido de teste 
(produto), nas condições de pior caso do processo por meio de testes de 
simulação dessas condições.

b) O teste de viabilidade é pré-requisito para o teste de desafio. A partir do resul-
tado do teste de viabilidade, o teste de desafio é conduzido utilizando o produto 
mesmo ou um fluido substituto adequado considerando se o produto é deter-
minado como bactericida, moderadamente bactericida ou não bactericida.

c) A bactéria para o desafio deve ser suficientemente pequena para desafiar a 
retenção do filtro de grau esterilizante e simular o menor micro-organismo 
que pode ocorrer na produção.

d) Para este teste devem ser condiderados os fatores que influenciam a re-
tenção bacteriana no filtro como tipo de filtro (estrutura, polímero de base, 
modificação química da superfície, distribuição de tamanho dos poros, es-
pessura), os componentes fluidos (formulação, surfactantes, aditivos), pro-
priedades do fluido (pH, viscosidade, osmolaridade, força iônica), condições 
do processo (temperatura, pressão diferencial, fluxo, tempo do processo, 
reutilização, esterilização e reesterilização) e as características específicas da 
biocarga real no produto.

e) Para representar a condição de desafiar em triplicata, este estudo pode ser 
realizado com três membranas de três lotes diferentes, cada uma de um lote. 

f) As membranas devem passar pelo teste de integridade antes do teste de 
desafio.
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g) B. diminuta cultivadas sob condições de cultura padrão penetra na membra-
nas 0,45µm em pequenas quantidades em níveis elevados de desafio (geral-
mente> 107).

h) Para o teste deve-se usar um filtro de membrana de controle. As membranas 
de teste e a membrana de controle devem ser testadas para integridade an-
tes e depois do teste.

i) Os filtros (teste e controle) devem ser esterilizados no mínimo nas mesmas 
condições que os filtros usados na produção de rotina.

j) O teste deve ser executado nas condições de pior caso de pressão, tempera-
tura, tempo do processo e outras variáveis críticas para o processo.

k) O fluido de teste (produto ou modelo solvente) é direitamente inoculado a 
uma concentração mínima conhecida (geralmente> 107) do micro-organismo 
de desafio e recirculado pelas membranas por meio de um loop (circuito 
fechado). Uma membrana filtrante de recuperação é colocada após cada 
membrana/filtro de teste no mesmo sentido do fluxo do fluido de teste. Após 
o tempo definido como tempo de pior caso, as membranas de filtro de recu-
peração, controles negativos e positivos do teste de desafio são incubados 
aerobicamente a 30° ± 2 ° C, em ágar de triptona de soja (TSA) e por dias.

Critérios de Aceitação: 

l) O teste de integridade antes e depois do teste deve estar dentro das especi-
ficações.

m) A membrana de controle (0,45 µm de tamanho de poro) deve permitir a 
penetração de uma ou mais unidades de formação de colônias para verificar 
monodispersão física do organismo de teste (controle positivo).

As membranas de recuperação de teste não devem mostrar o crescimento do 
micro-organismo de teste.

Extraíveis 

a) O filtro é manufaturado com materiais que podem gerar extraíveis, portanto 
deve-se quantificar um estimado dos extraíveis que podem passar para o 
produto durante o tempo e condições de exposição. Assim, o teste deve ser 
executado nas condições de pior caso de tempo de exposição e temperatura.

b) A metodologia analítica para a quantificação dos polímeros deve estar vali-
dada.

c) Pode ser usado um fluido sustituto para fazer um sistema de modelo solvente 
que represente o produto e fazer a exposição do filtro com este solvente. O 
solvente modelo e a composição devem ser selecionados com base na ava-
liação das propriedades de solvente e potenciais efeitos físicos ou químicos 
em materiais filtrantes de cada um dos componentes do produto. 

Teste de adsorção 

a) Testes pré e pós filtração devem ser realizados para determinar a quantidade 
dos componentes que pode ser adsorvidos pelo filtro.
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b) O plano de testes para o estudo de adsorção deve ser realizado para três (3) 
lotes consecutivos de produto.

c) Antes do início da filtração esterilizante e após o seu término deve ser reali-
zado o teste de integridade dos filtros.

d) As metodologias analíticas utilizadas para a análise das amostras deste estu-
do devem estar validadas. 

e) Dado que a adsorção é um processo baseado na superfície, e que o nível de 
adsorção é reportado em porcentagem de componente aderido à superfície 
do filtro.

f) Calcular a porcentagem de ativos e conservantes adsorvidos em relação ao 
conteúdo antes da filtração, o qual deve ser considerado o 100%. Cada lote 
de estudo deve atender às especificações de liberação.

Parâmetros de teste de integridade com produto 

Teste de ponto de bolha: Um ensaio não destrutivo para determinar a integrida-
de do filtro com valores específicos de pressão, líquido para molhar e tempera-
tura de acordo com o tipo de filtro (tamanho de poros e tipo). O diferencial de 
pressão do gás no qual um líquido para molhar é empurrado para fora dos poros 
de uma membrana porosa umedecida e um fluxo constante de bolhas de gás 
ou fluxo de gás a granel são detectados e medidos. Método de teste do ponto 
de bolha é o mais adequado para cartuchos pequenos (menos de 10 polegadas) 
ou filtros de cápsula. Uma combinação de ponto de bolha e método de teste de 
integridade do fluxo difusivo (maior ponto de bolha ou combinação de teste) 
deve ser usada para garantir resultados confiáveis, devido à presença de fluxo 
de ar difuso confundindo o verdadeiro ponto de bolha para filtros maiores (maior 
do que 10 polegadas). Esse teste de combinação pode ser realizado utilizando 
equipamento automatizado.

A validação deste teste tem como objetivo a determinação de fluxo “Forward” 
(fluxo de avanço ou fluxo para frente), pressão de retenção (Pressure Hold), ou 
os limites do ponto de bolha de partida para um filtro molhado com o fluido de 
teste a uma temperatura específica, usando um gás de teste (ar comprimido ou 
nitrogênio) como fonte de pressão. Os parâmetros para um filtro molhado com 
o fluido de teste são calculados a partir de dados desse teste e os parâmetros 
correspondentes para o filtro em validação molhado com um fluido de referência 
conforme o fabricante do filtro. 

Os resultados desse teste são os parâmetros limite permitidos de fluxo “Forward” 
(fluxo de avanço ou fluxo para frente), pressão de teste para o filtro molhado 
com o fluido, e o valor mínimo de ponto de bolha. 

As características de fluxo de gás do filtro molhado com cada fluido (ou seja, o 
fluido de referência e do produto) são determinadas através da análise de es-
pectros de fluxo “Forward” (fluxo de avanço ou fluxo para frente). Esses espec-
tros consistem de uma série de medições de fluxo de gás através de uma mem-
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brana de filtro totalmente molhada, onde as medições são dadas pelo aumento 
das pressões do gás aplicado. Um conjunto de medições é tomado inicialmente 
em um filtro molhado com o líquido de referência, logo o filtro é umedecido com 
o produto, e o correspondente conjunto de medições é tomado. A pressão que 
representa a transição entre o fluxo de gás difusivo e o volume ou fluxo de gás 
a granel é calculada para cada espectro.

A partir dos resultados são realizados cálculos de pressão para determinar os 
parâmetros de teste de integridade com produto.

Filtro esterilizante

Determinadas soluções e líquidos, que não podem ser esterilizados em seus re-
cipientes finais, podem ser filtrados para recipientes previamente esterilizados, 
através de filtros previamente esterilizados (de acordo com m (ou recomen-
dações do fabricante), com especificação de tamanho de poro de 0,2 menor), 
sendo fundamental que esse possua documentação comprovada que foi ade-
quadamente submetido a desafio bacteriológico.

Os filtros podem remover bactérias e fungos, mas podem permitir a passagem 
de  certos organismos diminutos (ex. micoplasmas). O filtro deve ser validado 
para comprovar que efetivamente esteriliza o produto nas condições reais de 
processo, sem causar alterações prejudiciais em sua composição.

A integridade do filtro deve ser conferida por um método apropriado, tais como 
o ensaio de ponto de bolha, fluxo difusivo ou teste de retenção/declínio de pres-
são, imediatamente após o uso. Recomenda-se também a realização do teste de 
integridade do filtro antes do uso.

O tempo de filtração, bem como todas as outras condições operacionais, tais 
como temperatura, diferenciais de pressão, volume de lote, características físi-
co-químicas do produto etc., deve ter sido considerado na validação da filtração 
esterilizante.

O mesmo filtro não deve ser utilizado por mais que um dia de trabalho, a menos 
que tal uso tenha sido validado.

Os isoladores somente devem ser utilizados após validação. A validação deve 
considerar todos os fatores críticos da tecnologia de isoladores como, por exem-
plo, a qualidade interna e externa do isolador, sanitização, processo de transfe-
rência de materiais e integridade do isolador.

Nota: Considerar ainda, no processo de validação de produtos estéreis, o mo-
nitoramento de superfícies, uniformes e operadores, conforme procedimentos 
internos estabelecidos.

Todas as atividades de validação de produtos estéreis devem ser claramente 
descritas em procedimentos operacionais padrão (POP).

10. Critérios de Aceitação

Critérios de aceitação devem ser estabelecidos no protocolo de validação de 
forma a garantir as especificações do produto final.



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

529

11. Tratamentos de Desvios 

Qualquer desvio observado na validação em relação ao protocolo previamente 
aprovado deve ser formalmente contemplado no relatório com sua respectiva 
avaliação e explicação.

No caso de desvios ou resultados não esperados, os mesmos devem ser investi-
gados e tratados, conforme procedimento interno de gerenciamento de desvios 
contemplando no mínimo as informações a seguir:

• Verificar e documentar a origem da falha identificando a causa raiz;

• Documentar ações a serem tomadas, responsáveis, prazos;

• Reteste: consultar regulamentação sobre resultados fora de especificação (RFE);

• A definição sobre a continuidade da validação ou início de uma nova valida-
ção depende da causa raiz do desvio, impactos e ações corretivas/preven-
tivas implementadas; 

• A suspensão da etapa atual da validação e repetição das anteriores, revisão 
das especificações, limites etc. também devem ser considerados. 

12. Tratamento Estatístico dos Dados  

A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para 
coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados quantitativos, 
utilizando esses dados para tomada de decisões.

Durante a validação de processos podem ser gerados inúmeros dados prove-
nientes de acompanhamentos em campo e resultados de análises. Esses dados 
posteriormente quando agrupados podem fornecer informações importantes 
sobre o comportamento do processo que está sendo avaliado. Essas informa-
ções tratadas estatisticamente podem fornecer não somente dados de valida-
ção, como também subsídios para abertura de Controles de Mudança visando a 
melhorias de processo, ajustes de maquinário, revisão do número de controles 
em processo e até alterações de formulações, entre outros.

Os dados avaliados através de ferramentas estatísticas diversas servem para 
descrever comportamentos de processo e tendências, porém eles não devem 
ser utilizados para aprovação e reprovação de lotes de validação, uma vez que 
as diretrizes de validação de processo não permitem que sejam encontrados 
resultados fora de especificação. Os comparativos estatísticos devem indicar 
possíveis melhorias e/ou ajustes de processo, porém não devem substituir o 
atendimento às especificações do processo.

Durante a elaboração de racionais de validação (análise de risco), em que são 
definidos os controles (análises e amostras) e acompanhamentos (controles em 
processo) durante o processo, devem ser definidas também as ferramentas es-
tatísticas para serem utilizadas na análise dos dados. Após o término da vali-
dação e interpretação dos dados, o relatório final pode sugerir metodologias 
de controle do processo (amostras e análises que tenham impacto direto no 
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perfil do processo) ao longo dos próximos lotes produtivos na rotina. Em algu-
mas situações esses parâmetros de controle em processo podem ser alterados 
com a avaliação de um número maior de lotes, no qual é possível comprovar a 
estabilidade dos lotes de produção em relação ao que foi validado, pois muitas 
vezes para dados estatísticos, três lotes não são suficientes para comprovação 
da reprodutibilidade.

Inúmeras ferramentas para análise estatística de dados estão disponíveis no 
mercado, assim como vários softwares que devem ser avaliados e escolhidos 
de acordo com a necessidade da empresa. Serão abordadas a seguir algumas 
ferramentas que podem ser usadas para análise de processos farmacêuticos. 

- Média

- Desvio Padrão

- Intervalo de Confiança

- Teste de Normalidade

- Capabilidade

- Testes de Hipótese (ANOVA; Standard Deviation Test e Teste T;  Standard 
Deviation Test).

- Correlação de variáveis

- Gráficos de Controle estatístico

Antes de iniciar a abordagem sobre as ferramentas estatísticas descritas acima, 
deve-se enfatizar que a coleta de dados é um aspecto importante para uma 
análise estatística confiável dos dados. A amostragem está descrita em capítulo 
específico. 

Para se realizar uma medida de grandeza que irá gerar um dado a ser analisado 
estatisticamente, é preciso ter a confiança de que o sistema de medição está 
capacitado a realizar tal tarefa e que o mesmo possui a precisão e reprodutibi-
lidade necessária. 

Sistemas de Medição são aplicados ao processo de tomada de medidas. É co-
mum confundi-lo com equipamento de medição, quando ele, na verdade, é algo 
mais complexo, que engloba:

• Equipamento

• Método

• Condições ambientais

• Recursos humanos

O MSA (Measurement System Analysis/Análise dos Sistemas de Medição) é um 
conjunto de estudos estatísticos que visa, primeiramente, a certificar a ade-
quação do sistema de medição à dimensão ou característica a ser medida. Pos-
teriormente, durante a utilização do sistema de medição, os estudos têm por 
objetivo assegurar que ele continua adequado.
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Ferramentas 

Média: É a medida de posição mais utilizada e a mais intuitiva de todas. A mé-
dia de um conjunto de valores numéricos é calculada somando-se todos estes 
valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados, que 
é igual ao número de elementos do conjunto, ou seja, a média de “n” números 
é sua soma dividida por “n”.

Valores discrepantes levam a média para um valor muito distante da tendência 
central dos dados, e não muito perto dos outros valores, portanto a sua avalia-
ção individual não serve como um indicador de desempenho ou de atendimento 
à especificação de um processo, pois ela pode mascarar resultados fora de es-
pecificação e ou variações bruscas de processo. No entanto, a média é utilizada 
como dado de apoio para outras análises estatísticas importantes, como por 
exemplo, o desvio padrão.

∑
µ =

n

N

Xi
i = 1

Onde:

µ = média da população

Xi = i ésimo dado da população

N = tamanho da população

Desvio padrão: É uma medida de variabilidade que quantifica a dispersão dos 
dados sob distribuição normal ao redor da média, ou seja, a média das diferen-
ças entre o valor de cada evento e a média central. A ideia de variabilidade é 
importante porque oferece uma definição operacional para qualidade, servindo 
como medição e análise de processos. O cálculo se dá conforme fórmula abaixo:

Em que:

σ = (sigma minúsculo) - desvio padrão

Xi = valor de cada evento individual (X1, X2, X3 ... Xn)

X = média aritmética dos valores Xi

∑(Xi - X)2

n - 1σ=

Intervalo de confiança: É o intervalo que compreende os limites inferior e 
superior de uma estimativa (média ou desvio padrão populacional) - é a faixa 
de valores tomada para se encontrar os valores reais das estimativas populacio-
nais, com um grau de certeza.

Comumente utiliza-se o nível de confiança de 95% para cálculos estatísticos, 
ou seja, os limites estabelecidos de confiança devem ter uma precisão na qual 
95% dos dados da estimativa populacional devem estar dentro dos limites 
estabelecidos. Se for utilizado um nível de confiança maior, como por exemplo 
99%, isso acarretará num aumento dos limites de confiança estabelecidos 
para que 99% dos dados da estimativa populacional se posicionem dentro da 
faixa. Portanto, o nível de confiança mais baixo demonstra uma maior segu-
rança do processo. 
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Teste de normalidade: A maioria dos dados variáveis adquiridos durante uma 
validação de processo é classificada como contínuos, quando se espera uma 
distribuição normal dos dados, que se caracterizam por conter propriedades 
consistentes (média e desvio padrão), viabilizando a realização de determinados 
tratamentos estatísticos. 
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Existem algumas formas de avaliação da normalidade ou não da distribuição dos 
dados, sendo a análise gráfica e a análise do valor p (chance ou a probabilidade 
do efeito, ou da diferença observada nos dados registrados durante a validação 
seja devido ao acaso) as mais utilizadas para avaliação. 

Na análise gráfica, uma distribuição normal tem por característica pontos (amos-
tra) próximos da reta (população). Já na avaliação do valor p, uma distribuição 
normal caracteriza-se por valores maiores que 0,05 (5%), conforme distribuição 
abaixo.

A avaliação prévia da normalidade dos dados é fundamental para a aplicação 
correta das ferramentas estatísticas.

Capabilidade: Análises estatísticas voltadas ao desempenho do processo, me-
dindo a capacidade do processo em atender os requisitos de especificação do 
produto e até que ponto o processo manterá as tolerâncias.

Um dos conceitos mais utilizados para valores de capabilidade do processo são 
o Cp, Cpk, Pp e o Ppk, sendo que Cp e Cpk estão relacionados com variações 
dentro da amostra, capacidade inerente do processo (avaliação atual) utilizando 
o desvio padrão estimado para o cálculo. Pp e Ppk, se referem a variações a lon-
go prazo (tendência) entre amostras, utilizando o desvio padrão amostral para 
o cálculo, sendo portanto o desvio padrão utilizado, a única diferença entre as 
fórmulas, conforme adiante. 

Algumas outras interpretações gráficas características desses índices devem ser 
levadas em consideração:
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Cp e Pp: 

Índice mais simples, considerado como a taxa de tolerância à variação do pro-
cesso;

• Desconsidera a centralização do processo; 

• Não é sensível aos deslocamentos (causas especiais) dos dados; 

• Quanto maior o índice, menos provável que o processo esteja fora das 
especificações; 

Um processo com uma curva estreita (um Cp elevado) pode não estar de acordo 
com as necessidades do cliente se não for centrado dentro das especificações.

Onde:

LSE = Limite Superior de Especificação

LIE = Limite Inferior de Especificação

 = Desvio Padrão estimado para Cp e Cpk ou desvio padrão Amostral para Pp e Ppk

Onde:

 = é a amplitude média do processo

d2 = é o fator relacionado ao tamanho dos subgrupos

 = média do processo

cpk e Ppk = MIN LSE • X , X •  LIE

3σ̂ 3σ̂

= =

Desvio padrão estimado = __R
d2

Desvio padrão amostral = ∑n    (X - Xi)2

n - 1
i = 0

A interpretação numérica desses índices baseia-se na proximidade do valor 1,33 
(valor a partir do qual se considera o processo “ótimo”), sendo que quanto 
maior esse índice, melhor a capacidade do processo (nível sigma). 

• Valores entre 1,0 e 1,33, o processo é considerado como aceitável, 

• Valores menores que 1,0 sugerem uma incapacidade do processo, 

No entanto, como na maioria dos casos se avalia o atendimento aos limites de 
especificação, esses resultados não necessariamente invalidam as corridas de 
validação (lotes acompanhados), mas devem ser avaliados quanto a aceitabi-
lidade ou não do processo, avaliando os limites de especificação empregados, 
interferentes do processo (máquinas, pessoas, amostra etc.), entre outros.

A seguir um exemplo de tratamento de dados de volumes provenientes de uma 
máquina de envase, durante o processo:
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C5 C6 C7

Volume de envase

5,40
5,32
5,50
5,40
5,41
5,47
5,23
5,48
5,50
5,55

No estudo de capabilidade observa-se que o processo em questão apresenta 
ótimo desempenho, pois os índices de Cp, Pp, Cpk e Ppk apresentaram valores 
maiores que 1,33 (vide gráfico acima), demonstrando que além do atendimento 
às especificações o processo encontra-se controlado e com uma expectativa de 
apenas 4 unidades defeituosas em 1 milhão de unidades produzidas.

Testes de hipóteses: É um método para verificar se os dados são compatí-
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veis com alguma hipótese, podendo muitas vezes sugerir a sua não validade. 
O teste de hipóteses é um procedimento estatístico baseado na análise de uma 
amostra, através da teoria de probabilidades, usado para avaliar determinados 
parâmetros que são desconhecidos numa população.

Esses testes de hipóteses (Anova, teste T e Standard Deviation Test) contem-
plam análises entre parâmetros de amostras e população (basicamente média 
e desvio padrão), porém para escolha entre cada um deles deve-se considerar 
que tipo de análise deseja-se fazer (Amostra x Padrão; Amostra A x Amostra B; 
Diversas Amostras A, B, C e D).

Os testes de hipóteses são sempre constituídos por duas hipóteses, a hipótese 
nula H0 e a hipótese alternativa H1, sendo:

• Hipótese nula (H0) é a hipótese que traduz a ausência do efeito que se 
quer verificar; 

• Hipótese alternativas (H1) é a hipótese que o investigador quer verificar. 

A utilização desses testes se torna útil à medida que a intenção é a avaliação de 
dados para comparação entre máquinas, componentes, momentos do processo, 
entre outros

ANOVA e Standard Deviation Test: Trata-se de um teste de hipótese para 
estudo de comparação de médias e desvio padrão (variância de um fator) de 
múltiplas amostras (apenas um “X” com diversos níveis possíveis).

As hipóteses do teste são: 

• H0 conservadora (tudo igual) 

• H1 alternativa (diferente) 

onde a interpretação apenas elimina uma das hipóteses, mostrando se as va-
riâncias (médias e desvio padrão) possuem, ou não, uma diferença estatística 
significante através do valor p.  Para 95% de confiança, valores p < 0,05 rejeita-
-se hipótese de igualdade e valores p > 0,05 admite-se igualdade.

A seguir um exemplo de tratamento de dados referentes à dureza de três lotes 
distintos de validação:

C6 C7 C8
Dureza (Kp) - Lote 1 Dureza (Kp) - Lote 2 Dureza (Kp) - Lote 3

5,40 4,40 5,98
5,32 4,45 5,47
5,50 5,00 5,60
5,40 5,10 5,14
5,41 4,35 5,58
5,47 4,15 5,69
5,23 5,01 5,78
5,48 5,50 5,98
5,50 4,98 5,48
5,55 4,58 5,70
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Observa-se pela análise do gráfico e valores p encontrados (p=0,000) para am-
bas análises (ANOVA e Standard Deviation Test) que as médias e desvios pa-
drões são diferentes para os três grupos comparados, indicando nesse caso que 
se deve avaliar o processo para saber a causa da diferença (ajuste de máquina, 
processo, compressoras diferentes, matérias-primas, entre outros.)

Teste T e Standard Deviation Test: Um dos métodos mais utilizado para se 
avaliar as diferenças entre as médias e desvios padrão de dois grupos ou rela-
cionadas a um padrão. 

Existem dois tipos de teste T, sendo que um trata da comparação entre a amos-
tra e um alvo (valor padrão) e outro trata da comparação entre dois grupos de 
amostras (dois níveis de X). O mesmo conceito pode ser aplicado quando se 
refere ao Standard Deviation Test, que compara os desvios padrão entre amos-
tras ou um padrão.

Assim como no teste anterior, a análise é baseada em duas hipóteses: 

• H0 (menor ou igual ao padrão) e 

• H1 alternativa (diferença entre as amostras ou padrão), 

onde a interpretação apenas elimina uma das hipóteses, mostrando se as variân-
cias (comparação entre medias e desvio padrão) possuem, ou não, uma diferença 
estatística significante através do valor p.  Para 95% de confiança valores p < 
0,05 rejeita-se hipótese de igualdade e valores p > 0,05 admite-se igualdade.

A seguir um exemplo de tratamento dos mesmos dados de dureza trabalhados 
no item anterior comparando os lotes 1 e 3:
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No primeiro gráfico foram comparadas estatisticamente as médias do conjunto 
de amostras de dureza do processo, e através do valor p (0,014) observa-se 
que a hipótese testada foi aceita (H0 - a média do primeiro lote é menor que a 
média do segundo lote comparado). Conforme já descrito no item sobre médias, 
ela não deve ser avaliada de maneira individual, devendo ser acompanhada de 
outros tratamentos estatísticos para avaliação de possíveis causas e tomadas 
de ações corretivas, tais como ajuste de máquinas, treinamento de operadores 
para execução das funções impactantes no processo, entre outros.

No segundo gráfico a comparação entre os desvios padrão apresenta a rejeição 
da hipótese H0 e aceitação de H1, demonstrando que os desvios padrão são di-
ferentes entre si.

Correlação de variáveis: O coeficiente de correlação é utilizado para medir o 
grau de relação linear entre duas variáveis  , sendo que esse assume um valor 
entre -1 e +1. Se uma variável tende a aumentar à medida que a outra diminui 
o coeficiente de correlação é negativo, por outro lado, se as duas variáveis   ten-
dem a aumentar em conjunto, o coeficiente de correlação é positivo. 

Para um teste de correlação, assim como nos testes de hipóteses, existem duas 
possibilidades H0: p = 0 versus H1: p ≠ 0 em que p representa a correlação entre 
um par de variáveis.
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Análise de Correlação é uma ferramenta importante não somente como inter-
pretação final, mas como uma das etapas para a utilização de outras técnicas de 
análise, além de fornecer o conhecimento do processo e possibilidade de toma-
da de decisão para eventuais problemas, necessidade de intervenção e ajustes 
de processo, pois pode-se testar diversas variáveis dentro de um processo.

A seguir um exemplo de uma análise entre 3 variáveis (Temperatura, Pressão e 
Volume), em que conclui-se uma correlação positiva entre os valores de Tem-
peratura e Pressão (coeficiente de correlação = 0.991 e p = 0,000) ou seja, à 
medida que uma dessas variáveis aumenta, a outra também aumenta. Já no 
caso da variável volume, não há evidência de correlação com as outras duas 
variáveis, verificada através dos valores do coeficiente e valor p.

Gráficos de controle: é uma das ferramentas da qualidade bastante conhecida 
e difundida, útil no controle de processos e produtos, onde é possível a deter-
minação de parâmetros que informem se o processo está ocorrendo dentro dos 
limites esperados ou se existe algum fator que está fazendo com que ele saia 
de controle.

Os gráficos de controle são úteis para avaliarmos a distribuição dos dados; 

- distribuição relacionada ao tempo; 

- relação entre variáveis; 

- mostrar evidências de que um processo esteja operando em estado de 
controle estatístico e dar sinais de presença de causas especiais de varia-
ção para que medidas corretivas apropriadas sejam aplicadas; 

- manter o estado de controle estatístico estendendo a função dos limites 
de base de decisões;

- apresentar informações para que sejam tomadas ações gerenciais de me-
lhoria dos processos.

Alguns dos gráficos mais utilizados são as Cartas Controles, Histogramas, Box-
plots, Diagrama de Pareto, Diagrama de Barras, Gráficos de dispersão, Matrizes 
de dispersão, entre outros.

A utilização de cada gráfico está condicionada à análise estatística que se pre-
tende realizar.
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13. Atividades Pós-Validação   

Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto

É importante cada empresa ter uma política interna bem definida com relação ao 
gerenciamento do ciclo de vida do produto, não só para manutenção do status 
de validação bem como da qualidade do produto final. Essa política deve conter 
os procedimentos de revisão periódica do produto e do processo, conforme de-
finido no projeto, visando a continuar cumprindo com os atributos de qualidade.

As etapas que constituem o ciclo de vida são:

1. Desenvolvimento farmacêutico;

2. Transferência de Tecnologia;

3. Fabricação Comercial;

4. Descontinuação.

A validação de processo está presente tanto no desenvolvimento farmacêutico 
(prospectiva) quanto na transferência de tecnologia/fabricação comercial (con-
corrente) e a partir desses dados, pode-se desenvolver os procedimentos de 
gerenciamento do ciclo de vida do produto. Após a validação concluída já está 
comprovada a obtenção do produto conforme projetado e devidamente caracte-
rizado por parâmetros mensuráveis e controláveis.

Após a validação de processo, uma ferramenta importante para o ciclo de vida 
do produto é a implementação da Melhoria Contínua, em que o foco é sempre 
melhorar os procedimentos, processos e produtos através da avaliação dos pa-
râmetros que medem a qualidade do processo como um todo. Os principais 
sistemas para essa avaliação são:

Sistema de Controle de Mudanças: visa a reavaliar se houve mudanças 
significativas nos processos, equipamentos, instalações, reagentes, mate-
riais de processo, sistemas dentre outros, que possam afetar os atributos 
críticos de qualidade e especificações do produto, assim como o impacto na 
validação.

Tais mudanças devem ser documentadas e aprovadas de acordo com o esco-
po do POP de Controle de Mudanças. O POP de Controle de Mudanças deve 
ser composto minimamente pelos seguintes elementos:

• Documentação que descreve o procedimento, revisão, aprovação e a 
base para os estudos formais de revalidação.

• Identificação da mudança e avaliação da sua provável implicação

• Requisitos para acompanhar a evolução e as necessidades de testes

• Avaliação da informação e justificativa para a mudança

• Revisão e aprovação formal para prosseguir

• Ação regulatória possível e notificação aos envolvidos.
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Sistema de Monitoramento do Desempenho do Processo e da Quali-
dade do Produto: avaliação estatística dos parâmetros e resultados obtidos 
ao longo da comercialização do produto para identificação de tendências 
que podem causar o afastamento dos atributos de qualidade predefinidos, 
reduzindo ou eliminando falhas, mesmo que essas proponham alterações no 
processo validado e causem a sua revalidação.

Sistema de Ação Corretiva e Ação Preventiva (CAPA): todas as infor-
mações detectadas neste sistema devem ter intercâmbio de dados direto 
com a validação de processo, pois as ações propostas podem causar altera-
ções ou melhorias no processo levando a uma revalidação.

Revisão da Gestão de Desempenho do Processo e da Qualidade do 
Produto: a forma como os procedimentos que balizam esta gestão estão 
passíveis de alterações, atualizações e correções conforme as conclusões do 
sistema de monitoramento de desempenho do processo e da qualidade do 
produto, bem como do CAPA.

Revisão Periódica de Produto (RPP) provê detalhes de lotes produzidos 
num determinado período de tempo, além de informações sobre desvios, 
recolhimento, status da validação de processo e método de análise. 

O relatório da revisão periódica de produto deve considerar que:

• A reunião de avaliação periódica deve documentar o processo de re-
visão, os documentos analisados, comentários dos participantes e o 
andamento de ações acordadas;

• O resumo do relatório de revisão periódica deve registrar as con-
clusões da reunião de avaliação e incluir um cronograma de ação 
discriminando toda a documentação que requer atualização e os res-
ponsáveis   por completar o trabalho;

• O andamento da atualização deve ser monitorado através do sistema 
de gestão de documentação acordado versus datas de conclusão.

Depois da finalização, a revisão e a aceitação da avaliação devem ser clara-
mente indicadas no relatório de revisão periódica e aprovadas pelo responsá-
vel do sistema e assinadas por membros designados da equipe de validação. 
Os relatórios de revisão periódica(s) devem ser mantidos no arquivo de vali-
dação como um registro do status de validação. Já o plano de validação deve 
ser atualizado com a data da próxima revisão.

14. Novos conceitos de validação de processos 

Os desenvolvimentos recentes na indústria farmacêutica impulsionados pela 
ICH Q8 - Desenvolvimento Farmacêutico,  ICH Q9 Gerenciamento de Risco da 
Qualidade,  ICH Q10 Sistema de Qualidade Farmacêutica, Guias da FDA,  EMA,  
Standard ASTM de Verificação Contínua da Qualidade têm criado um ambiente 
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no qual o conhecimento científico e técnico de produtos e processos permitem 
uma abordagem com base em ciência, inovação e risco para a validação de 
processos. 

A compreensão do processo, juntamente com o controle dos parâmetros crí-
ticos, fornece a base para esta abordagem. Isso proporciona maior confiança 
para a empresa  e para as autoridades reguladoras,  de que os produtos e os 
processos estão controlados,  provendo uma maior flexibilidade para os fabri-
cantes na forma como  processos são validados.  

A verificação contínua é iniciada antes da fabricação de lotes de Testes Clínicos 
da Fase III  e continua durante todo o ciclo de vida do produto, facilitando a 
melhoria contínua do processo de fabricação.

O Guia da FDA para Validação de Processos  revisado e publicado em Janeiro 
de 2011,  assim como o Anexo 15 da UE GMP em finalização pelo EMA, são 
consistentes e  incluem conceitos das  diretrizes do ICH Q8, ICH Q9 e ICH Q10  
alinhando as atividades de validação com um conceito de ciclo de vida do pro-
cesso com as orientações de validação vigentes. 

A orientação da FDA define a validação do processo, como a coleta  e avaliação 
dos dados, desde a fase de projeto do processo através da produção de rotina, 
que estabelece evidência científica de que um processo é capaz de fornecer 
consistentemente produtos de qualidade.

Embora essa definição coloque mais ênfase em uma abordagem de ciclo de vida, 
os objetivos da  validação de processo permanecem essencialmente os mesmos 
que na orientação do guia  anterior, ou seja, evidência de que um processo pode 
produzir de forma consistente um produto de qualidade.

No processo de validação pela FDA, a agência apresenta uma abordagem de va-
lidação do processo  que inter-relaciona produtos e desenvolvimento de proces-
sos, qualificação do processo de fabricação comercial e manutenção do processo 
sob controle durante a produção comercial de rotina. Nesse guia, o termo pro-
cesso de fabricação comercial refere-se ao processo de fabricação que resulta 
em produto comercial, ou seja, drogas que são comercializadas, distribuídas e 
vendidas ou destinadas a serem vendidas.

Uma consideração importante é que a validação do processo não é mais vista 
como um evento único, mas envolve uma série de atividades que ocorrem em 
três etapas ao longo do ciclo de vida do processo.
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Os objetivos e as atividades típicas de cada fase estão resumidos a seguir.

Fases da  
Validação 

do 
Processo

Definição Objetivo Atividades Típicas

Fase 1  Concepção 
do processo

Desenha 
e define o 
Processo

O processo de fabricação comercial 
é definido durante esta fase, com 
base no conhecimento adquirido 
por meio das atividades do 
desenvolvimento e aumento de 
escala estabelece a estratégia inicial 
para o controle do processo,  
oferecendo uma lista de atributos 
críticos de qualidade (CQAs) e 
parâmetros críticos de processos 
(PCC).

Fase  2 Qualificação 
do processo

Avaliação 
de que o 
processo 
desenvolvi-
do é capaz 
de produ-
ção comer-
cial repro-
dutível

Projeto de instalação e qualificação 
das utilidades e equipamentos. 
Um certo número de processos 
de qualificação de desempenho 
(PPQ) de lotes para confirmar as 
definições da fase de Concepção 
do processo e demonstrar 
adequabilidade do local de 
fabricação comercial. O nível de 
amostragem pode ser mais elevado 
do que o monitoramento de rotina, 
o número de amostras deve ser 
adequado para proporcionar 
confiança estatística suficiente de 
qualidade, tanto dentro de um lote 
como entre lotes.

Fase  3 Verificação  
contínua do 
processo

Garantia 
que o an-
damento 
do processo 
permanece 
sob con-
trole 

Programas em curso para 
coletar e analisar dados de 
produto e processo (planos de 
monitoramento) para estabelecer 
um estado contínuo de controle em 
processo. Avaliando o desempenho 
do processo é possível identificar 
tendências e determinar que ações 
devem ser tomadas para corrigir, 
antecipar e evitar desvios para que 
o processo permaneça sob controle 
e em melhoria contínua.
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Fundamentalmente, o atual processo de “validação”  de um produto para  colo-
cá-lo no mercado não mudou. 

É ainda esperado que:

• exercícios de validação sejam  regidos por um plano

• análises de riscos, protocolos pré aprovados e os critérios de aceitação 
definam o escopo do trabalho a ser realizado 

• abordagens sejam justificadas

• aspectos de qualificação sejam  relatados

• o exercício de validação geral seja concluído por um relatório final

Embora as exigências básicas para a realização das atividades de validação 
permaneçam as mesmas, a oportunidade de utilizar uma maior compreensão 
científica no estudo de validação é bem-vinda e deve ser observada para produ-
tos e processos desenvolvidos seguindo uma abordagem de “Quality by Design”. 
Um aumento no conteúdo científico e técnico de toda validação de processos  
oferece melhores oportunidades para justificar “o que deve ser”, e, por vezes, 
mais importante, “o que não precisa ser” validado, e o âmbito e a extensão do 
trabalho de validação realizada.

Muitas mudanças foram feitas na terminologia, mas, fundamentalmente, a vali-
dação de um produto/processo deve ser vista como um ciclo de vida - o Ciclo de 
Vida da Validação do Processo.  O novo guia, emitido pela FDA ilustra isso como 
um processo de três fases.

O fim da fase dois é o ponto em que o fabricante é capaz de documentar que o 
processo é capaz de produzir material de qualidade exigida para ser comercia-
lizado.

Tradicionalmente, é a Qualificação de Desempenho (QD) envolvendo a produção 
de três lotes consecutivos, em escala comercial, documentados como satisfa-
zendo os critérios de aceitação. A conclusão bem-sucedida desses três lotes 
indica que o processo está  controlado e garante a libertação e o fornecimento 
de produto ao comércio.

Embora essa abordagem tradicional permaneça como uma opção viável, existe 
agora a possibilidade de avaliar estratégias melhoradas para atingir o ponto de 
comercialização. Essas têm a possibilidade de oferecer vantagens significativas 
iguais para os fabricantes e agências reguladoras.

A verificação contínua (CV) é uma abordagem científica, sistemática e baseada 
na ciência e no risco para verificar e demonstrar que um processo opera de tal 
forma que consistentemente produz material que satisfaça os Atributos Críticos 
de Qualidade (CQAs) predeterminados, tanto no momento da comercialização 
como  através do ciclo de vida do processo e produção comercial.
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Uma comparação entre as abordagens tradicional  e de verificação contínua para 
realizar qualificação é mostrado na tabela  a seguir.

Abordagem tradicional Abordagem de verificação contínua

Condição de validação é baseada 
principalmente em dados de três 
lotes

Validação com base no conhecimento 
do desenvolvimento e desempenho 
comercial em curso, confirmado em 
cada lote

Baseia-se no aumento do 
número de amostragens para 
lotes de qualificação do processo

Potencialmente emprega medições 
contínuas em cada lote produzido

Critérios de qualificação de 
desempenho aplicados a três 
lotes determinados

Critérios de qualificação de desempenho 
aplicados a todos os lotes

Conhecimento a partir de dados 
de tendência é separado dos 
dados de exercício de validação

Dados de tendência é uma parte 
integrante da abordagem

Revalidação é necessária para 
suportar as mudanças

Conhecimentos científicos e avaliação 
de riscos reduzem a necessidade para 
discretos  exercícios de revalidação 

Fornece garantia de desempenho 
do processo no ponto de 
comercialização

Garante o desempenho do processo por 
meio do ciclo de vida do produto.

 
Esta abordagem de Verificação Contínua é aplicável a novos produtos que fo-
ram desenvolvidos seguindo uma abordagem QbD. Além disso, os aspectos da 
Verificação Contínua também podem ser aplicados a produtos desenvolvidos 
sob QbD, mas validado para fornecimento comercial utilizando uma abordagem 
tradicional. 

Concluindo, a Indústria deve considerar todas as orientações sobre validação de 
processo e  usar  a melhor fundamentação científica para apoiar as suas esco-
lhas. As referências abaixo podem auxiliar os profissionais.

• FDA Guidance for Industry Process Validation: General Principles and 
Practices, January 2011 -  Current Good Manufacturing Practices (CGMP), 
Revision 1

• http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/
Guidances/default.htm 

• Continuous Verification – Providing an Alternative Approach to Process 
Validation Pharmaceutical Engineering January/February 2011

• Process Validation Topics - Pharmaceutical Engineering Sept/Oct 2012
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Apêndices

APÊNDICE A - Modelo de Protocolo para Validação de Processos

Protocolo de Validação de Processo

Número do Protocolo
Nome do Produto

Autores: 

_______________________________________________          ___/___/___

Nome do Autor

Cargo: _________________________________________          ___/___/___

Aprovadores:

_______________________________________________          ___/___/___

Nome do aprovador

Responsável pela área de Validação

_______________________________________________          ___/___/___

Nome do aprovador

Responsável pela área de Fabricação

_______________________________________________          ___/___/___

Nome do aprovador

Gerente de Produção

_______________________________________________          ___/___/___

Nome do aprovador

Gerente da Garantia da Qualidade
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Objetivos

Descrever o nome do produto, forma farmacêutica e etapas que serão vali-
dadas. Aqui também deve ser descrito se o estudo em questão se trata de 
uma validação concorrente ou prospectiva. Em casos de revalidação, o moti-
vo dela também deve ser descrito nesse item.

Planejamento do estudo de validação

Descrição detalhada do planejamento do estudo de validação para demons-
trar que as etapas individuais do processo serão reprodutíveis dentro das 
faixas predeterminadas. 

Além disso, recomenda-se descrever o local/planta onde será conduzido o 
estudo de validação, tamanho de lote, número de acompanhamentos conse-
cutivos a serem produzidos, ficha de fabricação, métodos de análise e outras 
informações que sejam relevantes ao processo.

Responsabilidades

Descrever as atividades relacionadas à validação (elaboração de protocolo, 
aprovação, realização das análises etc) e as áreas responsáveis (Garantia da 
Qualidade, Controle de Qualidade, Produção etc).

Exemplo: Realização das análises físicas, químicas e microbiológicas – Con-
trole de Qualidade.

Equipamentos utilizados no processo

Neste item deve-se relacionar todos os equipamentos utilizados no proces-
so, bem como o status de calibração, qualificação e  seu procedimento de 
limpeza. 

Materiais utilizados no processo

Descrever as matérias-primas e materiais de embalagem, quando aplicável, 
utilizados no processo, suas especificações, fornecedores e fabricantes.

Fluxograma do processo

Elaborar um fluxograma do processo para demonstrar as etapas individuais 
do processo e seus parâmetros de operação e controle.

Análise de risco

Realizar uma análise de risco, descrevendo os pontos críticos do processo e 
como devem ser controlados/monitorados. A análise de risco pode ser apre-
sentada com um anexo ao protocolo ou um documento à parte. 

Procedimentos operacionais padrão 

Listar os procedimentos operacionais padrão relacionados aos equipamentos e 
operações envolvidas no estudo em questão.
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Treinamento de pessoal

Referenciar ou anexar uma cópia da lista de treinamento dos colaboradores 
envolvidos no processo de validação do produto em questão.

Amostragem 

Descrever o plano de amostragem, incluindo o método, o número e tamanho 
de amostras, recipientes e pontos de amostragem. A amostragem deve ser 
representativa da etapa e para isso deve-se seguir critérios mais rigorosos 
que o controle em processo de rotina.

Incluir descrição do teste de controle em processo e dos testes adicionais de 
liberação.

Critérios de aceitação 

Citar os critérios de aceitação referentes ao estudo em questão. 

Histórico

Deve existir histórico descrevendo as mudanças que geraram a necessidade 
das novas versões do protocolo.

Anexos

Incluir os anexos pertinentes ao protocolo de validação. 
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APÊNDICE B - Modelo de Relatório para Validação de Processos 

Protocolo de Validação de Processo

Número do Protocolo
Nome do Produto

Autores: 

_______________________________________________          ___/___/___

Nome do Autor

Cargo: _________________________________________          ___/___/___

Aprovadores:

_______________________________________________          ___/___/___

Nome do aprovador

Responsável pela área de Validação

_______________________________________________          ___/___/___

Nome do aprovador

Responsável pela área de Fabricação

_______________________________________________          ___/___/___

Nome do aprovador

Gerente de Produção

_______________________________________________          ___/___/___

Nome do aprovador

Gerente da Garantia da Qualidade
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Objetivos

Descrever o nome do produto, forma farmacêutica e as etapas que foram 
propostas no estudo de validação. Aqui também deve ser descrito se o es-
tudo em questão se trata de uma validação concorrente ou prospectiva. Em 
casos de revalidação, o seu motivo também deve ser descrito nesse item.

Deve ser referenciado o número do protocolo de validação correspondente. 

Descrição do estudo de validação

Descrição detalhada de como foi realizado o estudo de validação.

Citar o local/planta onde foi conduzido o estudo de validação, tamanho de 
lote, número dos lotes acompanhados consecutivamente, indexação da ficha 
de fabricação utilizada em todos os processos, códigos dos materiais utiliza-
dos e outras informações que sejam relevantes ao processo.

Resultados obtidos

Descrever e avaliar os resultados obtidos referentes às análises realizadas, 
comparando-os com os critérios de aceitação preestabelecidos.

Suportar os dados através de análises estatísticas (análise descritiva básica, 
normalidade, gráficos de controle e gráfico de capacidade com os critérios de 
aceitação propostos no protocolo de validação), quando aplicável.

Citar as avaliações de rendimentos e recomendações dos limites e critérios a 
serem utilizados futuramente.

Desvios

Devem ser explicados e resolvidos os desvios, falhas e resultados fora de 
especificações que ocorreram durante a execução da validação.

Conclusão

Avaliação final da validação do processo de acordo com os dados obtidos 
para definir se o processo pode ou não ser considerado validado.

Histórico

Deve existir histórico que assegure a rastreabilidade documental da valida-
ção do processo. 

Anexos

Incluir os anexos pertinentes ao estudo de validação (solicitações de análise, 
plano de amostragem preenchido etc).
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Validação de 
Limpeza
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Parte I

PRÉ-VALIDAÇÃO

1. Introdução

Os produtos farmacêuticos e os ingredientes farmacêuticos ativos (IFA) 
podem ser contaminados por outros produtos farmacêuticos ou IFAs, por 
agentes de limpeza, por solventes, por produtos de degradação, por micro-
organismos ou outros materiais (partículas, poeira, lubrificantes, produtos 
intermediários, excipientes, dentre outros). Para se evitar tais contaminações, 
processos de limpeza robustos e validáveis de equipamentos e utensílios são 
essenciais para se garantir a segurança dos medicamentos produzidos.

A validação de limpeza é um aspecto fundamental das Boas Práticas de Fabrica-
ção, exigido por organismos regulatórios locais e internacionais. 

A validação de limpeza na indústria farmacêutica teve início no final dos anos 80, 
quando o processo passou a ser comparado aos processos de fabricação e, por 
similaridade conceitual, necessitava também ser validado. Devido à maior preo-
cupação do ponto de vista de cumprimento de exigência regulatória, os esforços 
foram concentrados na validação do processo de limpeza em si, sem o devido 
questionamento se os procedimentos de limpeza existentes eram os mais eficien-
tes e otimizados para garantir a remoção dos contaminantes em questão. Assim, 
os processos de limpeza validados poderiam não ser os mais adequados. 

Esse cenário levou a um índice significativo de reprovações no exercício da 
validação de limpeza, transformando-a num processo moroso, complexo e de 
alto custo, devido aos investimentos em pessoas e outros recursos necessários 
para o cumprimento dos planos de execução. Para se evitar tais reprovações na 
validação, os processos de limpeza tornaram-se excessivamente robustos, re-
sultando em maior consumo de energia, agentes de limpeza, água, geração de 
efluentes e reduzindo a capacidade produtiva dos equipamentos.

A abordagem tradicional das validações, incluindo os processos de limpeza, pre-
coniza a realização de no mínimo três corridas. A execução da validação em 
três corridas não está baseada em qualquer fundamento estatístico, sendo uma 
definição resultante de acordos entre as indústrias e o setor regulador. No en-
tanto, a prática tem demonstrado que resultados satisfatórios de três corridas 
somente, não são suficientes para garantir a consistência dos processos. As 
atividades de pré-validação, que incluem desenvolvimento do processo, estudos 
laboratoriais e de scale up e outras atividades de monitoramento, são essenciais 
para dar sustentação à validação. 

A nova abordagem da FDA, atualmente também em revisão na Comunidade 
Europeia, alinha as atividades de validação com um conceito de ciclo de vida do 
processo. Inclui conceitos das diretrizes do ICH sobre Desenvolvimento Farma-
cêutico (ICHQ8), Gerenciamento de Risco da Qualidade (ICHQ9) e Sistemas da 
Qualidade(ICHQ10). Tanto o desenvolvimento do processo quanto a validação 
devem ser baseados na avaliação de risco sob todos os aspectos.
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O ciclo de vida abrange 3 fases:

Fase 1: Desenvolvimento e definição do processo de limpeza

Nesta fase se define o processo de limpeza através da avaliação dos dados dis-
poníveis, realização de estudos e testes. São desenvolvidos conhecimentos e 
compreensão de entrada e saída de cada etapa do processo, assim como a sua 
variabilidade. Devem ser aplicados os conceitos de:

• Desenho de experimentos.

• Interações multifatoriais.

• Análise de risco para se avaliar os aspectos críticos de cada etapa do 
processo e sua potencial variabilidade.

Fase 2: Qualificação/Validação do processo de limpeza

O objetivo desta fase é atestar que o processo desenvolvido é capaz de produzir 
resultados consistentes de acordo com as especificações estabelecidas. O nú-
mero de amostras deve ser adequado para proporcionar confiança estatística na 
avaliação de dados e demonstrar a qualidade do processo.

Fase 3: Verificação e melhoria contínua

O objetivo desta fase é garantir que o processo permaneça sob controle na 
rotina. Dados de monitoramento periódico ou resultados oriundos de utilização 
de tecnologias como PAT (Process Analytical Technology) devem ser tratados 
estatisticamente para se verificar as tendências, prevenir falhas e detectar opor-
tunidades de melhorias.

Figura 1: Ciclo de vida do processo
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Fase 3: 
Verificação 
e melhoria 

contínua

Fase 1: 
Desenvolvimento 
e definição do 
processo de 
limpeza

Fase 2:
Validação do 
processo de 

limpeza

Um ciclo de vida apropriado de um processo de limpeza deve estar baseado em 
fundamentos científicos e no desenvolvimento de  procedimentos de limpeza 
totalmente racionais e lógicos, capazes de assegurar consistentemente a quali-
dade predefinida. Princípios e conhecimentos científicos incluem:

• Proporcionar o conhecimento e compreensão do processo.

• Identificar, definir, analisar, avaliar, controlar e gerenciar as fontes de 
variações e riscos. 

• Definir, desenhar, desenvolver, otimizar, controlar e verificar os procedi-
mentos de limpeza e as metodologias de avaliação da limpeza.

• Desenhar e implementar PAT (Process Analytical Technology)

• Descrever, analisar, manusear, interpretar e avaliar informações e dados 
obtidos no desenvolvimento da limpeza e estudos de validação.

2. Objetivo

Apresentar as atividades fundamentais prévias à realização da validação, in-
cluindo os princípios de limpeza, importantes para a definição dos processos a 
serem validados.

Abordar conceitos e parâmetros usualmente considerados no estabelecimento 
da estratégia de validação de limpeza.

Descrever as principais etapas e documentações envolvidas na validação de 
limpeza. 

3. Escopo

O escopo desse manual é fornecer aos leitores as principais diretrizes sobre 
validação de limpeza aplicada na indústria farmacêutica. Apesar de ser uma 
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exigência BPF (Boas Práticas de Fabricação) de todos os órgãos regulatórios 
locais e internacionais, a implementação das práticas pode variar muito entre 
as empresas. O manual apresenta questões que auxiliam os profissionais da 
indústria farmacêutica na tarefa de estabelecer estratégias e decisões com uma 
base racional científica que comprove a robustez dos processos de limpeza ga-
rantindo a qualidade dos medicamentos. 

É importante ressaltar que este manual não pretende abordar todas as técnicas 
às quais a validação de limpeza é aplicável, sendo responsabilidade da indústria 
farmacêutica ou do laboratório definir seu plano de validação. 

4. Glossário

• Água para injetáveis (WFI): água destilada com baixo nível de endotoxi-
nas e micro-organismos (USP);

• Água purificada (PW): água com as mesmas especificações químicas da 
água para injetáveis, mas com um limite um pouco maior de micro-organis-
mos e sem limites para endotoxinas (USP); 

• Calibração: conjunto de operações que estabelece, sob condições especifi-
cadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento ou sistema 
de medição ou valores representados por uma medida materializada ou um 
material de referência, e os valores correspondentes das grandezas estabe-
lecidos por padrões;

• Contaminação: a introdução não desejada de impurezas de natureza 
química ou microbiológica, ou de matéria estranha, em matéria-prima, 
produto intermediário e/ou produto terminado durante as etapas de 
amostragem, produção, embalagem ou reembalagem, armazenamento ou 
transporte;

• Contaminação cruzada: contaminação de determinada matéria-prima, 
produto intermediário, produto a granel ou produto terminado por outra 
matéria-prima, produto intermediário, produto a granel ou produto termi-
nado, durante o processo de produção;

• Controle em processo: verificações realizadas durante a produção de for-
ma a monitorar e, se necessário, ajustar o processo para garantir que o 
produto se mantenha conforme suas especificações. O controle do ambiente 
ou dos equipamentos também pode ser considerado como parte do controle 
em processo;

• Critério de aceitação: critério que estabelece os limites de aceitação de 
especificações de matérias-primas, produtos ou processos/sistemas;

• Desvio de qualidade: afastamento dos parâmetros de qualidade estabele-
cidos para um produto ou processo:

• Documentação de lote: todos os documentos associados à fabricação de 
um lote de produto a granel ou produto terminado. Fornecem um histórico 
de cada lote de produto e de todas as circunstâncias pertinentes à qualidade 
do produto final;
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• Especificação: documento que descreve em detalhes os requisitos que os 
materiais utilizados durante a fabricação, produtos intermediários ou pro-
dutos terminados devem cumprir. As especificações servem como base para 
a avaliação da qualidade;

• Fabricação: todas as operações envolvidas no preparo de determinado 
medicamento, incluindo a aquisição de materiais, produção, controle de 
qualidade, liberação, estocagem, expedição de produtos terminados e os 
controles relacionados;

• IFA - insumo farmacêutico ativo: qualquer substância introduzida na 
formulação de uma forma farmacêutica que, quando administrada em um 
paciente, atua como ingrediente ativo. Tais substâncias podem exercer ati-
vidade farmacológica ou outro efeito direto no diagnóstico, cura, tratamento 
ou prevenção de uma doença, podendo ainda afetar a estrutura e funciona-
mento do organismo humano; 

• Instalação: espaço físico delimitado acrescido das máquinas, aparelhos, 
equipamentos e sistemas auxiliares utilizados para executar os processos;

• Limpeza intermediária com agente de limpeza: operação de limpeza 
que visa diminuir o resíduo e/ou a carga microbiana de uma superfície antes 
da limpeza final. Exemplo: sanitização de linhas de embalagem primária.

• Limpeza intermediária sem agente de limpeza: realizada para limpar 
a superfície do equipamento, mas sem a utilização de agente de limpeza. 
Exemplo - raspagem da superfície. 

• Limpeza final ou completa: realizada ao final da manipulação de um lote 
ou ao final de uma campanha, com ou sem a utilização de agente de limpeza.

• Lote: quantidade definida de matéria-prima, material de embalagem ou 
produto processado em um ou mais processos, cuja característica essencial 
é a homogeneidade. Às vezes pode ser necessário dividir um lote em sub-
-lotes, que serão depois agrupados para formar um lote final homogêneo. 
Em fabricação contínua, o lote deve corresponder a uma fração definida da 
produção, caracterizada pela homogeneidade; 

• Matéria-prima: qualquer substância, seja ela ativa, seja ela inativa, com 
especificação definida, utilizada na produção de medicamentos. Exclui-se 
dessa definição os materiais de embalagem;

• Medicamento: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, 
com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico;

• Número de lote: combinação definida de números e/ou letras que identi-
fica de forma única um lote em seus rótulos, documentação de lote, certifi-
cados de análise correspondentes, entre outros;

• Pior caso: uma ou mais condições que apresentem as maiores possibili-
dades de defeito do produto ou do processo, quando comparadas com as 
condições ideais. Tais condições não necessariamente implicam em desvios 
no produto ou processo;
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• Plano Mestre de Validação (PMV): documento geral que estabelece as 
estratégias e diretrizes de validação adotadas pelo fabricante. Ele provê 
informação sobre o programa de trabalho de validação, define detalhes, 
responsabilidades e cronograma para o trabalho a ser realizado;

• Padrão de referência: são exemplares de fármacos, impurezas, produtos 
de degradação, reagentes, dentre outros, altamente caracterizados e da 
mais elevada pureza, cujo valor é aceito sem referência a outros padrões.

• Padrão secundário (padrão de trabalho): padrão utilizado na rotina la-
boratorial, cujo valor é estabelecido por comparação a um padrão de refe-
rência;

• Pré-limpeza: um tratamento inicial do equipamento ou utensílio para faci-
litar a limpeza. Exemplo: água quente no tanque de gelatina.

• Procedimento: Forma específica de executar uma atividade ou um pro-
cesso. 

• Procedimento Operacional Padrão (POP): procedimento escrito e auto-
rizado que fornece instruções para a realização de operações não necessa-
riamente específicas a um dado produto ou material, mas de natureza geral 
(por exemplo, operação, manutenção e limpeza de equipamentos; valida-
ção; limpeza de instalações e controle ambiental; amostragem e inspeção). 
Certos procedimentos podem ser usados para suplementar a documentação 
mestre de produção de lote de um produto específico;

• Produção: todas as operações envolvidas no preparo de determinado me-
dicamento, desde o recebimento dos materiais do almoxarifado, passando 
pelo processamento e embalagem, até a obtenção do produto terminado;

• Produto subsequente: produto fabricado num equipamento ou grupo de 
equipamentos após o procedimento de limpeza;

• Protocolo (ou Plano) de Validação (PV): documento que descreve as 
atividades a serem realizadas na validação de um projeto específico, in-
cluindo o cronograma, responsabilidades e os critérios de aceitação para 
a aprovação de um processo produtivo, procedimento de limpeza, método 
analítico, sistema computadorizado ou parte desses para uso na rotina;

• Qualificação: conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que 
quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente ins-
talados e/ou funcionam corretamente e levam aos resultados esperados. 
A qualificação é frequentemente uma parte da validação, mas as etapas 
individuais de qualificação não constituem, sozinhas, uma validação de pro-
cesso;

• Registro: Documento, testemunho ou prova que apresenta resultados ob-
tidos ou fornece evidências de atividades realizadas; 

• Relatório de Validação (RV): documento no qual os registros, resultados 
e avaliação de um programa de validação são consolidados e sumarizados. 
Pode também conter propostas de melhorias;
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• Revalidação: repetição parcial ou total das validações de processo, de lim-
peza ou de método analítico para assegurar que esses continuam cumprin-
do com os requisitos estabelecidos;

• Secagem: parte da operação de limpeza, na fase final, correspondente à 
etapa de remoção do solvente de enxágue; 

• Validação: ato documentado que atesta que qualquer procedimento, pro-
cesso, equipamento, material, atividade ou sistema realmente e consisten-
temente leva aos resultados esperados; 

• Validação de limpeza: evidência documentada que demonstre que os 
procedimentos de limpeza removem resíduos a níveis predeterminados de 
aceitação, levando em consideração fatores tais como tamanho do lote, do-
sagem, dados toxicológicos, solubilidade e área de contato do equipamento 
com o produto;

• Validação completa: validação de todas as etapas de um procedimento 
de limpeza;

• Validação parcial: validação de etapas pontuais de um procedimento de 
limpeza que sofreu alterações menores, com base numa análise de risco ou 
outro documento que suporte esta aplicação;

• Verificação de limpeza: processo similar à validação de limpeza, realizado 
em apenas uma corrida. Normalmente é utilizado durante o desenvolvimen-
to de procedimentos de limpeza, durante a verificação justificável e pontual 
de resíduos, por exemplo, na produção de lotes pilotos ou monitoramentos.

5. Desenvolvimento e definição do procedimento de limpeza

O desenvolvimento de um procedimento de limpeza se faz necessário em várias 
situações como a inclusão de um equipamento novo (novo design), fabricação de 
um novo produto ou formulação, alteração do agente de limpeza e outros fatores. 

O procedimento de limpeza é a receita que será desafiada pela validação. As-
sim, os testes protótipos desenvolvidos garantem que o processo de validação 
acontecerá de maneira robusta. Nesse sentido, a pré-validação deve propor as 
operações mais apropriadas para o procedimento de limpeza com base no crité-
rio de aceitação para o resíduo, método de limpeza, desenho do equipamento, 
agentes de limpeza e técnicas de avaliação de limpeza.

Portanto, a pré-validação é importante para conhecimento e avaliação do pro-
cedimento de limpeza novo ou existente. A concentração do agente de limpeza, 
características do material e processo e outros fatores limitantes são estudados 
nessa fase propiciando uma análise de risco consistente e minimizando a proba-
bilidade de falhas durante a execução da validação de limpeza. 

Uma política de validação de limpeza racional deve assegurar que a etapa de 
pré-validação seja desenvolvida e finalizada antes do estabelecimento do plano 
de validação, favorecendo dessa forma a racionalização e eficiência das ativida-
des relacionadas a esse tema. 
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5.1. Principais Aspectos

É muito importante que sejam considerados alguns pontos no estudo de 
pré-validação como:

• Pessoal

• Documentação

• Instalações e processos

• Equipamentos (material)

• Produto relacionado

5.1.1. Pessoal

Os operadores que participam efetivamente dos procedimentos de limpeza de-
vem ter conhecimentos adequados para garantir a execução das tarefas com 
eficiência e qualidade.  Deve-se considerar:

• O nível de treinamento, formação e experiência na limpeza dos equipa-
mentos envolvidos no processo; 

• Caso sejam identificados sistemas com maiores dificuldades de limpe-
za (por exemplo,  válvulas não sanitárias), é muito importante que os 
operadores estejam cientes e recebam um treinamento específico para 
tal atividade;

• É importante que o pessoal chave envolvido no processo de pré-va-
lidação também esteja treinado, trabalhe com estratégias racionais e 
elabore análises de riscos robustas para garantir que todos os riscos 
sejam avaliados (por exemplo, no caso de sistemas com muitas válvulas 
na linha). 

5.1.2. Documentação

Todos os procedimentos de limpeza devem ser muito bem documentados e fun-
damentados em princípios sólidos. Fazem parte dessa documentação os POP´s 
(Procedimento Operacional Padrão), Plano Mestre de Validação, Planos de estu-
do, entre outros.

Determinar de uma forma bem apropriada o procedimento de limpeza de cada 
equipamento, incluindo tempos de cada etapa, tipos e as concentrações de 
agentes de limpeza a serem utilizados, tempo de espera que o equipamento 
pode permanecer limpo e sujo, tempo que o produto pode permanecer em con-
tato com o equipamento. A definição de tais tempos deve estar relacionada a 
estudos comprobatórios. A dificuldade de remoção de resíduos tende a aumen-
tar se eles secarem na superfície dos equipamentos devido ao tempo decorrido 
entre o uso e a limpeza. 

O método de limpeza ideal será determinado a partir do processo, equipamento, 
agentes de limpeza e principalmente a partir de técnicas de limpeza disponíveis. 
Todos os aspectos dos procedimentos de limpeza devem estar claramente defi-
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nidos nos POP´s independentemente do processo em si, isto é, se a limpeza for 
manual ou automatizada por sistema CIP (Clean In Place).

Devem-se considerar os seguintes parâmetros para definição de uso dos agen-
tes de limpeza:

• Detergentes disponíveis (avaliar a necessidade real do uso de detergen-
te a não ser que seja absolutamente necessário);

• Solubilidade do resíduo no solvente utilizado;

• Impacto ao meio ambiente;

• Saúde e segurança dos colaboradores.

O objetivo da validação de limpeza é verificar a efetividade do procedimento de 
limpeza, isto é, se realmente o procedimento aplicado irá remover resíduo de 
produtos, degradação de produtos, excipientes, agentes de limpeza, bem como 
controle microbiológico. Para isso, os procedimentos de limpeza devem ser de-
finidos de forma racional e seguidos de forma absoluta.

Durante o desenvolvimento do procedimento de limpeza, bem como a elabo-
ração da documentação de validação, é muito importante lembrar que todas 
as partes dos equipamentos que entram em contato com o produto, incluindo 
máquinas de embalagem, devem possuir procedimentos de limpeza validados. 
Deve-se considerar também que contaminantes de partes que não entram em 
contato com o produto como selos, anéis de vedação, eixos de mistura, siste-
mas de resfriamento e aquecimento, dentre outros, podem migrar de alguma 
forma ocasionando a contaminação. 

Para que essa atividade seja efetiva, é importante conhecer o equipamento in-
cluindo procedimentos de desmontagem e montagem final para se determinar 
o método de limpeza ideal.

A documentação deve ainda considerar a elaboração de uma análise de risco 
consistente que garanta que o resultado satisfatório da validação de limpeza 
signifique ausência de risco associado à contaminação cruzada proveniente do 
processo de fabricação anterior ou procedimento de limpeza utilizado.

5.1.3. Instalações e Processo

Para o estudo de limpeza é importante ter conhecimentos da planta produtiva, 
com relação a:

• Número de resíduos presentes na planta (ativos, excipientes, agentes 
de limpeza);

• Equipamentos multiuso ou de uso dedicado;

• POP de limpeza de cada equipamento. Recomenda-se não implementar 
um único POP para limpar todos os equipamentos, uma vez que tal prá-
tica deve considerar a situação mais crítica, levando a excesso de robus-
tez no procedimento de limpeza na maioria das situações, inviabilizando 
economicamente sua implementação.
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É interessante que exista um fluxograma de cada processo juntamente com um 
diagrama da instalação de cada equipamento ou linha de transferência. Dessa 
forma torna-se mais clara a identificação de pontos críticos como válvulas  e 
tubulações, evitando-se práticas incorretas de limpeza por confusões e erros de 
identificação. Fotografias e etiquetas com sistemas de numeração são práticas 
que auxiliam o colaborador na identificação correta dos elementos a serem sub-
metidos a cada procedimento de limpeza.

5.1.4. Equipamento

Antes do início do estudo de limpeza, é necessário conhecer os equipamentos 
envolvidos no processo e identificar as partes de cada um que são difíceis de 
limpar.

É importante avaliar o tipo de material de cada equipamento, pois cada um pode 
reagir de forma diferenciada com o agente de limpeza escolhido. A definição do 
tipo de material normalmente ocorre na aquisição do equipamento, quando ele 
está sendo projetado.

Outros pontos devem ser considerados  no equipamento:

a) Desenho e funcionamento: Avaliar se o sistema de lavagem do equipamento 
é automático (CIP=Clean in Place), semiautomático (por exemplo WIP = 
Wash in Place)  ou limpeza manual. Independentemente do sistema apre-
sentar CIP ou não, o procedimento de limpeza deve ser validado para cada 
produto ou pior caso de escolha, avaliando-se o resíduo de IFA, agente de 
limpeza e  carga microbiológica.

 Alguns produtos tem alto potencial de contaminação microbiana, sendo re-
comendável que o equipamento seja limpo logo após a produção. Nesses 
casos, medidas preventivas contra proliferação microbiana são mais impor-
tantes que sistemas de remoção de contaminantes depois da sua ocorrência. 
O mecanismo de secagem utilizado no procedimento de limpeza é um fator 
importante a ser considerado e justificado, pois a presença da água residual 
é um grande agente de crescimento microbiano.

b) Facilidade de desmontagem: O procedimento de desmontagem antes da la-
vagem e montagem deve estar claro em documento escrito.

c) Se o equipamento é fixo ou móvel. 

d) Na avaliação do equipamento deve-se verificar também as utilidades que 
estão ligadas a ele (água PW ou WFI, vapor, ar comprimido etc). As utilida-
des são itens muito importantes, pois fazem parte da  validação de limpeza, 
devendo esses estarem qualificados antes da validação.

e) Documentação de qualificação (QI, QO) para assegurar que o equipamento 
trabalhe adequadamente.

Qualificação de Instalação

Deve-se avaliar se os equipamentos foram instalados corretamente. Es-
pecial atenção deve ser dada aos equipamentos relacionados ao sistema 
de limpeza (CIP, sprays, sistemas de monitoramento)
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Qualificação de Operação

Avaliar se os equipamentos do sistema de limpeza foram testados e ope-
ram corretamente: válvulas, bombas, sistemas de preparação automáti-
ca de detergentes, sequência do CIP, sprays.

f) Calibração que interfere diretamente no correto funcionamento do equipa-
mento para cumprir os parâmetros aprovados. Deve-se elaborar um plano 
de calibração para cada equipamento. A periodicidade a ser estabelecida de-
pende da criticidade de cada uma e deve ser definida com base num racional 
científico. 

g) Manutenção preventiva, para garantir a funcionalidade do equipamento con-
siderando as condições de rotina.

5.1.5. Produtos

Na validação de limpeza é interessante agrupar os produtos, de acordo com 
suas características, como por exemplo formas de dosagem (único ativo, multia-
tivo, forma farmacêutica), potencial de resíduos por grupos, quantidade de lotes 
produzidos em campanha. Essa avaliação é realizada através de uma matriz de 
produtos que facilita a visualização de todos os dados e a escolha do pior caso. 
Estratégias de agrupamento estão abordadas em capítulo específico. 

Cada processo possui sua particularidade. A extensão e profundidade do desafio 
da validação devem ser estabelecidas de acordo com a característica do proces-
so e propósito de utilização.

a) Produtos para pesquisa clínica:

• Menos caracterizados;

• Normalmente são produzidos uma única vez. Nesse caso pode-se con-
siderar o conceito de limpar o equipamento até que esteja comprovada-
mente limpo em substituição à validação de limpeza.

b) Forma farmacêutica:

• Um princípio ativo;

• Associações de mais de um princípio ativo;

• Geralmente são produtos bem caracterizados;

• Sólidos, líquidos, géis, cremes, aerossóis etc.

5.2. Potenciais Fontes de Contaminação

Na validação de limpeza devem ser consideradas as potenciais fontes de conta-
minação, que podem ser diretas e indiretas.

A limpeza tem por objetivo a remoção de resíduos e contaminantes, que podem 
afetar a qualidade dos produtos. Tais resíduos e contaminantes podem estar 
relacionados a resíduos do próprio produto aderidos ao equipamento ou resí-
duos provenientes do procedimento de limpeza (detergentes e sanitizantes) ou 
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produtos de degradação resultantes do próprio processo de limpeza.

Portanto, o conhecimento das variáveis do processo é fundamental para a iden-
tificação clara dos possíveis contaminantes e assim garantir a sua eliminação 
através de um procedimento de limpeza eficiente.  

a) Potenciais Indiretos de contaminação

• Operadores

• Ar

• Superfícies ambientais (piso, parede, teto)

• Equipamento de processo

b) Potenciais Diretos de contaminação

• Operadores

• Ar

• Componentes do produto anterior e os agentes de limpeza utilizados que 
podem ficar aderidos na superfície de contato com produto

Considerando os potenciais de contaminação (diretos e indiretos), alguns me-
canismos e estratégias como barreiras físicas são utilizados para se controlar a 
contaminação cruzada.

• Operadores: Paredes, cortinas, luvas, vestimenta;

• Ar: Fluxo de ar como fluido de barreira;

• Ambientais: Isoladores, cabines de biossegurança;

• Equipamentos: Filtros de barreira e outros aparatos de proteção.

É importante conhecer o histórico dos problemas, isto é, entender as relações 
de causas e efeitos dos incidentes de contaminação.

O ar condicionado tem um grande potencial de contaminação, pois alguns siste-
mas não promovem a renovação do ar. 

5.3. Princípios de Limpeza

A limpeza e desinfecção de equipamentos e áreas são elementos-chave para o 
controle da contaminação. Uma das formas de usar corretamente os desinfetan-
tes e antissépticos é promover o rodízio entre as substâncias ativas, garantindo, 
assim, a eficiência da desinfecção e evitando o aparecimento de cepas de micro-
-organismos resistentes.

É importante conhecer as características organolépticas, tanto do resíduo a ser 
removido quanto do detergente/agente de limpeza a ser utilizado, prevenindo 
as dificuldades que podem surgir na tentativa de remoção do resíduo.

O agente de limpeza não é parte do processo de fabricação e é adicionado du-
rante o processo de limpeza, portanto, deve ser facilmente removido no final 
do processo.
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Deve-se considerar a qualidade da água a ser utilizada para preparar os agentes 
de limpeza/ detergente (água WFI, água PW, água potável). A utilização de água 
potável para o preparo dessa solução não é usual.

A realização de análise de água de todos os pontos de distribuição utilizados no 
processo é um aspecto crítico, tanto para os processos de fabricação como para 
os processos de limpeza. Portanto, um monitoramento deve sempre existir.

Para se iniciar um processo de limpeza é necessário conhecer:

• O resíduo a ser removido e os tipos de contaminantes

• Tecnologia e mecanismos de limpeza

• Agentes de limpeza disponíveis

5.3.1. Resíduos

Cada resíduo tem uma forma diferenciada de interagir em contato com o ma-
terial da superfície do equipamento (inox, teflon etc.). Conhecer e estudar o 
resíduo a ser removido quanto às suas características físicas e químicas é fun-
damental para se definir o processo de limpeza mais eficiente dentre as várias 
possibilidades. A soma de conhecimentos de uma equipe multidisciplinar é a 
ideal para a condução dessas atividades.  

Os tipos de resíduos a serem eliminados durante um processo de lim-
peza usual são:

• Substâncias ativas: avaliar o efeito farmacológico do residual de ativo 
considerando: 
- Interação com o próximo produto a ser fabricado no mesmo equipa-
mento;
- Formação de produtos de degradação.

• Excipientes
• Resíduo microbiológico e/ou endotoxina (bactérias, fungos, pirogênio)
• Materiais suspensos no ar/ambiente

Alguns exemplos de contaminantes:

• Solventes orgânicos

• Gases

• Resíduos de agentes de limpeza (detergentes), desinfetantes, agentes 
esterilizantes

• Agentes de Passivação (ácido fosfórico, ácido nítrico)

• Agentes de Visualização (Fluoresceína e Riboflavina utilizados para vali-
dação de spray balls)

• Impurezas da água

• Endotoxina
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Procedimentos rotineiros de tratamento e manutenção dos equipamentos são 
importantes para se evitar a contaminação por materiais como metais, ferru-
gem, grafite, borrachas e elastômeros. O desgaste normal dos equipamentos 
pode interferir diretamente na estrutura do seu material impedindo a retira-
da completa dos contaminantes. Por outro lado, potenciais de contaminação 
também podem estar relacionados com os materiais utilizados na manutenção 
de peças do equipamento, como lubrificantes, selantes, tampões e agentes de 
passivação como ácido fosfórico e ácido nítrico. Portanto, é importante haver 
uma lista de todos os materiais/produtos utilizados nas manutenções com o uso 
justificado, aprovado e controlado na rotina.

5.3.2. Mecanismos de Limpeza

Os mecanismos básicos de limpeza  para a remoção de resíduos e contaminan-
tes são:

• Ação mecânica (remoção física)

• Dissolução

• Detergência

• Reação Química

• Ação antimicrobiana.

É importante ressaltar que o conhecimento do mecanismo de limpeza permite 
a seleção do agente de limpeza  mais adequado ao resíduo a ser removido. Tal 
definição  deve estar sempre baseada em uma justificativa científica resultante 
dos estudos realizados.  O entendimeno desses passos torna mais fácil e simpli-
ficada a definição de processos de limpeza adequados.

5.3.2.1. Ação mecânica (remoção física)

Existem várias formas de ação mecânica que podem ser empregadas para a 
remoção do contaminante, como a utilização de buchas e escovas (processo 
manual), água sob pressão, entre outros.

No processo manual não é possível estabelecer um mecanismo de controle e 
medição da força aplicada na limpeza do equipamento. Porém, pode-se  deter-
minar o tempo de aplicação. 

A remoção do resíduo em uma limpeza manual pode ser facilitada através de 
alguns procedimentos prévios:

• Pré enxágue para a remoção da sujidade mais grossa

• Uso de um surfactante na solução de limpeza, para umedecer o resíduo

• Utilização de solventes 

5.3.2.2. Dissolução

A dissolução promove a remoção do resíduo ou contaminante através da solubi-
lização em um solvente adequado.
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A água  é o solvente mais comum e prático por ser não tóxico, econômico,  não 
deixar qualquer resíduo e não agredir o meio ambiente. Solventes alcalinos e 
ácidos por vezes são mais utilizados, uma vez que aumentam a capacidade de 
dissolução dos resíduos mais difíceis de se remover.

5.3.2.3. Detergência

O detergente  pode agir de diferentes formas:

a) Aplicação direta na superfície (agentes umidificantes)

A utilização do detergente de forma direta em água, a uma temperatura 
elevada, facilita a remoção do resíduo, podendo-se fazer uso de menor quan-
tidade de  detergente.

b) Solubilizar

Consiste na solubilização do contaminante através da utilização de um aditi-
vo no solvente de limpeza. O conhecimento sobre a química do contaminante 
e detergente é importante para se evitar reação entre eles, o que pode difi-
cultar ou até mesmo impedir a remoção do resíduo.

Normalmente são utilizados aditivos como surfactantes para diminuir a ten-
são superficial da água, ácidos e bases para alteração de pH e solventes 
orgânicos miscíveis em água para se aumentar a solubilidade do resíduo. A 
utilização de um ácido para neutralizar o pH após a utilização de um deter-
gente alcalino deve ser observada com ressalva, pois o resíduo dissolvido no 
pH alcalino pode voltar a se depositar na superfície do equipamento. 

c) Emulsificar

A emulsificação é um processo de quebra de um líquido insolúvel (óleos 
minerais, silicone, derivados de petróleo dentre outros) através da aplicação 
de uma energia mecânica e posterior estabilização pela adição de um surfac-
tante aniônico ou não iônico à água. A energia mecânica pode ser aplicada 
na forma de agitação ou turbulência e precisa ser contínua até o descarte da 
solução de limpeza devido à instabilidade da emulsão formada. 

d) Dispersar

A dispersão é um processo muito semelhante à emulsificação, porém envol-
ve a desagregação de partículas sólidas. Portanto, a dispersão é a emulsão 
de partículas sólidas e é obtida pelo mesmo processo utilizado na obtenção 
da emulsão. 

Particularmente, quando se trata de detergente, pode-se citar algumas clas-
ses que as empresas utilizam de acordo com a necessidade e caratcterísticas 
do resíduo e/ou tipo de contaminante. A abordagem deste tópico consta logo 
a seguir no tópico Agentes de Limpeza. 

5.3.2.4. Reação química

Através da reação química os resíduos orgânicos e contaminantes são quimica-
mente quebrados para serem prontamente removidos dos equipamentos.
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• Oxidação: Envolve a quebra de várias ligações orgânicas, tais como car-
bono-carbono, pela ação de agentes oxidantes fortes como por exemplo, 
hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio e ácido peracetico. A quebra 
dessas ligações reduz o tamanho das moléculas e as torna mais polares, 
aumentando a solubilidade em água.

• Hidrólise: Envolve a quebra de várias ligações nas moléculas orgânicas, 
normalmente esteres e amidas em condições ácidas ou alcalinas nas solu-
ções aquosas. Por exemplo, a hidrólise de um éster sob condições alcalinas 
resulta em sal de ácido carboxilico e um álcool. Assim como na oxidação, 
a quebra destas ligações reduz o tamanho das moléculas e as torna mais 
polares, aumentando a solubilidade em água. No entanto, deve-se obser-
var que nem sempre os fragmentos tornam-se mais solúveis em água ou 
na solução de limpeza. Nesse caso a hidrólise não é mecanismo adequado.

5.4. Agentes de Limpeza

Os detergentes utilizados na validação de limpeza devem ter pelo menos grau 
alimentício. O fabricante deve informar a sua composição básica e o valor de 
DL50 do material.

5.4.1. Detergentes Ácidos

Os detergentes ácidos mostram-se mais efetivos na remoção de depósitos mi-
nerais que podem ser formados pela reação entre o agente alcalino e os sais de 
cálcio e magnésio comumente encontrados na água dura, ou ainda esses depó-
sitos são decorrentes da precipitação da água pela ação do calor. Os detergentes 
ácidos dividem-se em: ácidos inorgânicos e ácidos orgânicos.

a) Ácidos inorgânicos: são agentes corrosivos, mas alguns são empregados 
para remover incrustações, resultante da dureza da água, e pela precipitação 
de partículas em função da ação do calor. Os detergentes inorgânicos apre-
sentam na sua formulação ácidos como sulfúrico (H

2
S0

4
), clorídrico (HCl) e 

fosfórico (H
3
 PO

4
) dentre outros.

b) Ácidos orgânicos: os detergentes à base de ácido orgânico são bacteriostá-
ticos, podendo ser associados com outras substâncias. Nesse grupo enqua-
dram-se o ácido glucôneo, ácido levulínico e o ácido hidroacético.

Características de um detergente ácido:

• Concentração ao redor de 0,5%;

• pH aproximadamente 2,5 ou menor;

• Ação corrosiva

Exemplos:

• Base de ácido sulfúrico e fosfórico (Excelente desincrustante de inorgâ-
nicos) 

• Base de ácido nítrico (Excelente desincrustante de inorgânicos) 

• Aditivos ricos em tensoativos e sequestrantes



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

579

5.4.2. Detergentes Alcalinos

Os detergentes alcalinos são eficazes na remoção de materiais orgânicos, in-
cluindo proteínas e lipídeos, porém não são adequados para remoção de resídu-
os minerais. Os agentes alcalinos dividem-se em forte e fraco.

Os álcalis fortes são hidróxido de sódio (NaOH), o metassilicato de sódio (Na-
2SiO3 5H2O), e o ortossilicato de sódio (2Na2O SiO2 (5,5 H2O)) entre outros. Os 
álcalis fortes caracterizam-se pelo efeito corrosivo.

Os álcalis fracos são carbonato de sódio (Na2CO3), o bicarbonato de sódio 
(NaHCO3), e o pirofosfato tetrassódico (NaP2O7) e outros. Os álcalis fracos tam-
bém removem resíduos orgânicos. Esses álcalis apresentam-se mais eficazes 
que os detergentes neutros, pois melhoram a dispersão e suspensão.

Exemplos: 

• Base cáustica (Desincrustante alcalino) 

• Base cáustica anti-espuma (Alcalino com tensoativos)                

5.4.3. Detergentes Enzimáticos Líquidos

Variações na formulação dos detergentes líquidos influenciam as suas caracte-
rísticas. Os compostos multienzimáticos requerem cuidados para manutenção 
da estabilidade. 

Pode-se recorrer à diminuição do percentual de água na formulação para obter 
melhor estabilidade do produto. Alguns agentes como monopropilenoglicol, 
glicerol ou sorbitol são empregados para reduzir o percentual de água. O em-
prego de monopropilenoglicol em proporções de 20 a 50% contribui para inibir 
o crescimento microbiano. A opção pelo glicerol ou sorbitol implica na adição 
de agente antimicrobiano à formulação no intuito de coibir o crescimento de 
fungos.

Uma questão preocupante em formulações multienzimáticas refere-se à estabi-
lização e/ou inibição da atividade da protease. A associação de borato e propi-
lenoglicol inibe a atividade proteolítica da protease no detergente concentrado.

Com relação à lipase, comprovou-se na década de oitenta que estas enzimas 
permanecem ativas em solventes orgânicos. A adição de surfactantes melhora 
a permeabilidade celular, facilitando a ação da lípase.

A enzima mais comum na formulação de detergentes é a protease. Esta enzima 
tem por característica hidrolisar proteínas em peptídeos menores, facilitando a 
sua dispersão. O segundo grupo de enzimas mais utilizado em detergentes é 
a amilase, esta responde pela hidrolise de óleos e gorduras que são de difícil 
remoção com o emprego de apenas surfactantes.

A formulação de um detergente é dividida em dois grupos, a saber: substâncias 
principais e substâncias coadjuvantes. As substâncias principais de um deter-
gente enzimático são os tensoativos e as enzimas. A diferença entre as enzimas 
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está na atividade enzimática de cada uma, ou seja, entre 3 tipos de protease o 
que irá diferir uma da outra é a atividade enzimática individual.

Com relação ao coadjuvante, há vários elementos. O importante é deixar evi-
dente que o percentual (%) de uma enzima em uma formulação não garante a 
qualidade do produto. Todos os elementos que constituem o produto precisam 
estar em equilíbrio para que a enzima mantenha sua atividade. 

5.5. Escolha do Detergente

O detergente é um material essencial para se garantir a eficiência da limpeza. 
Portanto, vários procedimentos usuais para o controle, armazenamento e uso 
devem ser similares aos aplicados para as matérias-primas utilizadas na fabri-
cação dos produtos. Algumas práticas recomendadas são:

• É necessário que haja um procedimento para avaliação e aprovação de todos 
os agentes de limpeza e seus fornecedores. Uma lista de agentes de limpeza 
permitidos na empresa deve ser elaborada e mantida sempre atualizada.

• A qualidade do material adquirido deve ser verificada a cada entrada.
• O armazenamento deve ser realizado em condições que garanta a integri-

dade e qualidade de cada recipiente recebido. 
• A rastreabilidade do uso deve ser mantida para permitir uma boa investi-

gação no caso de ocorrência de algum desvio de qualidade no momento do 
estudo de validação ou na rotina.  

Algumas informações são importantes para a identificação do material:
• Nome do produto e sua finalidade;
• Instruções e precauções de uso;
• Composição qualitativa do produto;
• Princípio ativo;
• Informações de toxicidade;
• Nome do técnico responsável e seu registro no Conselho Regional;
• Prazo de Validade;
• Conteúdo da embalagem;
• Nome, endereço e CNPJ do fabricante;
Informações quanto à característica química do detergente devem ser supridas 
pelo fornecedor:
• Matéria ativa total do tensoativo em porcentagem (%);
• pH do produto puro e pH da solução;
• Alcalinidade livre e total se o produto for alcalino;
• Diluição de uso;
O detergente deve ser selecionado de acordo com o método de limpeza.
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5.5.1. Fatores que Influenciam na Escolha do Detergente
Para a escolha do agente ideal, é importante conhecer quais micro-organismos 
estão associados ao tipo de produto processado e o nível de contaminação. No 
geral os fatores relacionados a seguir devem ser considerados:

• Tipo de material da superfície do equipamento;

• Tempo disponível para a realização da limpeza;

• Nível de sujidade residual;

• Método de aplicação;

• Qualidade da água de enxágue;

• Odor residual;

• Corrosividade do produto; 

• Recomendações gerais do fornecedor de detergente;

• Quantidade de micro-organismos e pontos mais suscetíveis à contaminação;

• Concentração e potência do agente de limpeza;

• Propriedades físico-químicas;

• Substâncias incompatíveis;

• Metodologia para detecção.

Em processos menos automatizados, a presença de maior número de operado-
res pode ser considerada um fator crítico. Soluções degermantes antissépticas 
com soluções alcoólicas podem ser usadas para minimizar eventual contamina-
ção proveniente de higienização inadequada das mãos por parte dos colabora-
dores.

As propriedades dos desinfetantes variam de acordo com o seu princípio ativo e 
a eficiência vai depender principalmente:

• Tempo de contato: Quanto maior a contaminação, maior deverá ser o tem-
po de contato.

• Temperatura: Em alguns casos a ação é melhor em temperaturas superiores 
à temperatura ambiente, porém, deve-se levar em consideração a volatili-
dade dos compostos.

• Concentração: Quanto mais concentrado, mais forte será sua ação.

• pH: Cada desinfetante tem um pH ideal para estabilidade e atuação.

• Limpeza anterior à desinfecção: Superfícies sujas reduzem a eficiência dos 
sanitizantes.

• Dureza da água: Dureza em excesso, pode reduzir a eficiência de desinfe-
tantes à base de amônio quaternário e também pode proporcionar a forma-
ção de incrustações na superfície.
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• Tipo e quantidade de resíduos a ser removidos.

• Natureza da superfície a ser limpa.

• Qualidade da água.

• Método de aplicação do agente de limpeza.

• Rentabilidade do produto por litro.

É necessário conhecer a natureza da superfície a ser limpa. A sua constituição 
limita a escolha do detergente em função do nível de corrosividade frente a de-
terminadas formulações. Os agentes fortemente alcalinos têm efeito corrosivo 
em vidro, alumínio e alguns aços inoxidáveis.

Outro ponto importante a se considerar na escolha do detergente diz respeito 
à qualidade da água, especialmente a presença de sais levando a formação de 
depósitos na superfície. Águas que apresentam índice de dureza de 100ppm 
de CaCO3 requerem detergentes que contenham na sua formulação agentes 
sequestrantes ou quelantes. O método de limpeza a ser empregado é outro 
aspecto a ser considerado antes da escolha do detergente. Alguns deles, em 
função da quantidade e tipo de tensoativo, produzem muita espuma, que podem 
interferir, por exemplo, na bomba do jato de lavagem, no caso de limpeza auto-
matizada. O excesso de espuma implica ainda no aumento de consumo de água 
e energia para a total remoção do resíduo de detergente que poderá cristalizar, 
permanecendo aderido nas reentrâncias do material. Este resíduo assume ca-
racterísticas de matéria estranha.

Atualmente, existe uma ampla quantidade de agentes de limpeza disponíveis 
para utilização. No entanto, recomenda-se que para facilitar a logística interna 
de análises, compras, controle de estoque entre outros, as empresas optem por 
utilizar no máximo 3 tipos de agentes de limpeza, isso já considerando o rodízio 
que deve ser realizado.

Sanitizante

Um rodízio semanal e mensal de agentes de limpeza para parede e piso é obri-
gatório em áreas limpas, visando evitar resistência de micro-organismos. Se for 
considerada essa situação, temos alguns exemplos de sanitizantes de ambiente 
como:

• P3 Oxônia

• Hipoclorito

• Glutaraldeído

• Composto fenólico

As tabelas abaixo demonstram a atividade de cada princípio ativo e os princi-
pais agentes desinfetantes, o que pode auxiliar na escolha do melhor agente de 
limpeza:
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Tabela 1: Princípio ativo do desinfetante e sua atividade antimicrobiana

Ativos

Atividade Antimicrobiana

Atividade Bactericida
Virucida Esporicida Fungicida

Gram + Gram -

Cloro ++ ++ ++ + +

Ácido peracético ++ ++ ++ + +

Iodo ++ ++ ++ + +

Amônio quaternário ++ + - - +

Biguanida ++ + - - ++

++ Muito Eficaz

+ Eficaz

- Não Eficaz

Fonte: Revista Contaminação - ano 15 nº 165 (janeiro/2013)

Tabela 2: Principais agentes desinfetantes

Ativos Cloro Iodo

QAC
(Composto 
Quaternário 
de Amônia)

PAA
Ácido Pe-
racético)

Biguanida Álcool 70%

Forma de 
ação

Destrói os 
sistemas 
enzimáticos 
essenciais 
à vida da 
célula

Penetra 
a parede 
celular oca-
sionando 
destruição 
da estrutura 
proteica

Desnaturação 
das proteínas 
celulares e 
ruptura da 
membrana 
celular

Oxida os 
componen-
tes celu-
lares dos 
micro-or-
ganismos

Rompe a 
integri-
dade da 
membrana 
citoplasmá-
tica

Rompe a 
membrana 
celular e 
desnatura 
rapidamente 
as proteínas

Eficiência 
contra or-
ganismos 
não espo-
rulados

Alta mesmo 
em baixas 
concentra-
ções

Alta mesmo 
em baixas 
concentra-
ções

Requer altas 
concentrações 
ou tempo de 
contato

Alta mesmo 
em baixas 
concentra-
ções

Efetivo 
em baixas 
concentra-
ções

Alta
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Ativos Cloro Iodo

QAC
(Composto 
Quaternário 
de Amônia)

PAA
Ácido Pe-
racético)

Biguanida Álcool 70%

Eficiência 
contra 
esporos

Média Alta Baixa Alta Baixa Nenhuma

pH Dependente Atua em 
meio ácido, 
efetivo em 
pH < 3,0

Independente pH < 4,0 Efetivo em 
pH entre 
4,0 e 10,0

Indepen-
dente

Reativi-
dade

Reage com 
ácidos libe-
rando gás 
cloro que é 
venenoso 
com material 
orgânico

Reage com 
material 
orgânico em 
menor nível 
que o cloro

Altamente 
estável

Reage com 
material 
orgânico

Altamente 
estável

Inativo na 
presença 
de matéria 
orgânica

Tempe-
ratura 
(Devem-
-se evitar 
tempera-
turas ex-
tremas)

Sensível a 
temperatu-
ras elevadas

Sensível a 
temperatu-
ras elevadas. 
Torna-se 
corrosivo 
e sublima 
acima de 
40 ºC

Independente Efetivo 
em baixas 
tempera-
turas

Efetivo 
em baixas 
tempera-
turas

Efetivo em 
temperatura 
ambiente e a 
baixas tem-
peraturas

Caracte-
rísticas 
chaves

Alcalinos Ácido. Não 
forma espu-
ma. Indicado 
para CIP

Catiônico 
Altamente 
espumante

Não forma 
espuma. 
Indicado 
para CIP. 
Não pode 
ser contro-
lado por 
condutivi-
dade

Catiônico 
Indicado 
para CIP

Não necessi-
ta enxágue

Fonte: Revista Contaminação - ano 15 nº 165 (janeiro/2013)
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5.6. Tipos de Limpeza

Dois aspectos são importantes serem considerados para a eleição do melhor tipo 
de limpeza a ser empregado para cada situação. 

Nível e extensão de desmontagem necessária de partes do equipamento para 
a limpeza.

Mecanismo de ação do agente de limpeza utilizado.

5.6.1. Limpeza Manual

É entendida como ação mecânica, pois emprega o uso da força manual.

Pode ser utilizada para a limpeza de uma série de utensílios, equipamentos ou 
partes deles com formatos e tipos de materiais de construção muito variados. 
Pode-se esfregar a superfície do material a ser limpo diretamente ou mergulha-
do dentro de alguma solução de limpeza. 

A limpeza manual é recomendada para materiais delicados, de desenho comple-
xo e motores acionados através de ar ou gases. O cuidado no manuseio desses 
materiais deve ser observado para se evitar danificá-los. O uso de escovas com 
cerdas muito duras e o emprego da força manual também precisam ser consi-
derados. As buchas e outros materiais empregados na limpeza devem ser feitos 
de material que não liberam fibras ou resíduos que possam aderir na superfície a 
ser limpa. Devido ao contato direto do operador com o processo, os detergentes 
agressivos e temperaturas muito altas devem ser evitados. 

Um aspecto fundamental para uma boa limpeza manual é assegurar que 100% 
da superfície a ser limpa no equipamento seja esfregada pelo operador. Adicio-
nalmente um enxágue com um volume, tempo e número de vezes adequados 
para garantir a retirada de todo o agente de limpeza aplicado é outro cuidado 
importante para a eficácia desta técnica. 

As recomendações para o processo de limpeza manual preconizam que o pri-
meiro passo é lavar o material com água morna ou então submetê-lo à solução 
detergente por 10 minutos, por exemplo, preferencialmente até que toda a suji-
dade sobre o instrumento seja “amolecida”. A impregnação da sujidade depen-
de do tempo decorrido entre o término do uso do material no processo produtivo 
e o início do processo de limpeza. Toda sujidade aderida torna-se mais difícil de 
ser removida e, portanto, o tempo necessário para obtenção do material limpo 
será maior. O tempo de espera será tratado num capítulo específico.

O processo de validação de uma limpeza manual é mais crítica devido a dificul-
dades de controles de tempo, força empregada e quantidade de água e agente 
de limpeza utilizados, que dependem diretamente das “mãos” do operador. Uma 
prática na validação de um processo manual é a participação de pelo menos três 
operadores diferentes para cada limpeza, visando a inclusão da variabilidade 
humana no processo de avaliação. 

O processo de limpeza manual pode ser agilizado com o uso de detergente 
enzimático. Deve-se lembrar sempre de consultar as instruções de uso do de-
tergente enzimático, bem como o fabricante do material a fim de garantir a 
compatibilidade do produto e o material a ser limpo.
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5.6.2. CIP – Clean in Place – Limpeza Automatizada

O CIP é o método usado em plantas de processamento automatizado para lim-
par tanques, tubulações, equipamentos e áreas de trabalho entre os lotes de 
produção, recirculando-se automaticamente o detergente e as soluções de en-
xágue. 

O sistema é constituído de:

• Uma unidade de CIP com um ou mais tanques, bomba de recirculação e 
unidade de controle do processo.

• Um recipiente de estocagem do agente de limpeza concentrado.

• Um tanque utilizado para a preparação e armazenagem da solução dilu-
ída do agente de limpeza durante a recirculação.

O processo de lavagem consiste em diversos ciclos de passagem das soluções de 
agentes de limpeza que são recirculados através dos tanques, bombas, válvulas e 
de outros equipamentos no fluxo do processo. Normalmente utilizam-se soluções 
aquosas para a limpeza, que são distribuídas sobre toda a superfície a ser limpa 
através de sistemas de sprays. Um sistema de tubulações fornece a solução de 
limpeza para o equipamento que, por recirculação, retorna ao tanque. Alguns 
sistemas são desenhados para descartar a solução de lavagem após a passagem 
pelas superfícies a serem limpas, sem retorno ao tanque CIP. Existe geralmente 
um pré enxágue e um último enxágue no tanque, com água purificada.

Geralmente o sistema é controlado por uma rede lógica ou computador, depen-
dendo pouco do operador. O sistema de controle regula os ciclos de limpeza, 
além de regular os agentes de limpeza, temperatura, tempo e outros parâme-
tros críticos da limpeza.  A dosagem do detergente e a preparação da solução 
ocorrem também de forma automatizada.

Sensores de detecção de TOC e condutividade são instalados tipicamente no 
retorno do CIP, possibilitando medir com exatidão a limpidez/qualidade da água 
antes e após o enxágue final. Além de ser um requisito regulatório, a validação 
do procedimento de limpeza é da maior importância para as indústrias farma-
cêuticas, quando a otimização do uso dos agentes de limpeza oferece economia 
significativa de custos. 

Quando o CIP é utilizado, existem algumas vantagens a serem consideradas como:

• Maior controle, padronização e reprodutibilidade dos processos de limpeza.

• Redução da emissão de efluentes.

• Uso reduzido da água.

• Melhora da eficiência: redução dos tempos dos ciclos de limpeza.

• Redução dos custos operacionais.

• Aumento da disponibilidade de tempos para processamento com aumen-
to da capacidade produtiva do equipamento.

• Diminuição do consumo de agentes de limpeza.

• Rápido retorno de Investimento.
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O sensor no retorno do CIP pode ser configurado para permitir um único ponto 
comum para monitoramento da limpidez da água de enxágue final em tempo 
real. Baseado nos dados do sensor na saída, pode-se desviar o fluxo para os 
tanques de recuperação ou ao dreno, possibilitando a reutilização da última 
água de enxágue, de boa qualidade, como pré enxágue para o CIP posterior, 
economizando grandes volumes da água. No entanto, a reutilização da água de 
enxágue no sistema CIP deve ser avaliada com muitas ressalvas, pois a água ar-
mazenada em tanque, mesmo por curto período de tempo, pode  ser facilmente 
contaminado por micro-organismos e comprometer o produto a ser fabricado 
posteriormente no referido equipamento. 

5.6.3. Imersão com Agitação

Consiste no enchimento do recipiente a ser limpo e suas tubulações com a so-
lução de limpeza e posterior agitação com um agitador mecânico instalado no 
próprio recipiente. A solução de limpeza pode ser um solvente orgânico ou um 
agente de limpeza aquoso.

Após a limpeza, a solução detergente é drenada e o recipiente é enxaguado vá-
rias vezes com água ou um solvente adequado para remover os resíduos. Essa 
etapa de enxágue também é realizada com agitação. 

O controle da agitação é uma limitação para que a solução de limpeza alcance 
toda a superfície do recipiente com a mesma intensidade. Portanto, a ação do 
agente de limpeza é importante para a efetividade desse tipo de limpeza.

Adicionalmente a agitação é importante para:

• Colocar a solução de limpeza em contato com o resíduo a ser removido 
da superfície.

• Remover os contaminantes solubilizados, suspensos ou emulsificados da 
superfície do equipamento. 

• Promover o contato da solução de limpeza por toda a superfície do equi-
pamento.

A imersão com agitação é um tipo de limpeza bastante simples, que requer baixo 
investimento. Por outro lado o processo é mais demorado, com maior consumo de 
água e agentes de limpeza, além de maiores riscos de não remoção de resíduos 
aderidos nas partes superiores dos recipientes devido à agitação inadequada.

5.6.4. Imersão Estática

Consiste no mesmo processo descrito anteriormente sem a agitação. 

O recipiente a ser limpo é preenchido com a solução de limpeza orgânica ou 
aquosa até o topo e os resíduos são removidos, exclusivamente, por ação do 
detergente. 

No decorrer do processo de limpeza a concentração do agente de limpeza nas regi-
ões próximas à superfície do equipamento tende a se reduzir devido à reação com 
os resíduos e as substâncias solubilizadas, emulsificadas ou suspensas, retardando 
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o processo de limpeza. Em algumas situações o processo de limpeza pode gastar 
um tempo superior em relação à imersão com agitação em mais de 50%.

A limpeza por imersão estática requer baixo custo de investimento e, após a 
seleção do agente de limpeza e temperatura, a única variável a ser controlada é 
o tempo. No entanto é importante considerar outros aspectos menos vantajosos 
quando comparar a imersão estática e a imersão com agitação na escolha desse 
tipo de limpeza:

• O tempo do processo de limpeza é mais longo

• O volume de água e quantidade de agente de limpeza é maior

• Dependendo do tipo do equipamento o enchimento com a solução de 
limpeza até o topo pode ser mais difícil

5.6.5. Lavagem Automática de Pequenas Peças

Alguns utensílios e partes de equipamentos desmontadas para limpeza, podem 
ser lavadas em lavadoras automáticas. Existem dois tipos:

• Cabines: as partes a serem limpas são colocadas no interior de uma cabi-
ne de lavagem em posições fixas onde são lavadas, enxaguadas e secas. 

• Túneis: as partes a serem limpas são colocadas em dispositivos que se 
movimentam através de um túnel de lavagem. A lavagem, enxágue e 
secagem ocorrem em locais diferentes ao longo do túnel.

A eficácia da lavagem em máquina automática depende de alguns fatores:

• A aplicação da solução de limpeza através do sistema de spray 

• A ação química do agente de limpeza a ser usado

Diferentemente dos tipos de limpeza por imersão, a mecânica de aplicação do 
agente de limpeza é muito mais impactante na lavagem automática. Adicional-
mente o detergente tende a formar mais espuma devido à pressão de aplicação, 
dificultando a sua remoção durante o enxágue, o que aumenta o risco de resí-
duo de agente de limpeza. 

A lavagem automática apresenta uma série de vantagens, como a padronização 
e uniformidade do processo de limpeza e menor tempo gasto. No entanto, pode 
ser inadequado para a limpeza de peças de maior fragilidade.

5.6.6. Limpeza por Ultrassom

Os objetos a serem limpos são imersos na solução de limpeza dentro de um 
tanque equipado com um sistema ultrassônico. Ondas de alta frequência atra-
vessam a solução de limpeza promovendo a retirada dos resíduos. 

Esse tipo de limpeza é mais indicado para peças delicadas que não podem ser 
submetidas a limpezas, onde pressões são aplicadas e para objetos com peque-
nos orifícios ou reentrâncias de difícil limpeza.

O agente de limpeza auxilia no umedecimento dos resíduos, mantendo-os sus-
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pensos ou emulsificados. Normalmente a limpeza ocorre em temperaturas infe-
riores a 55 ˚C. 

No processo de limpeza por ultrassom deve-se lembrar que os transdutores per-
dem potência ao longo do tempo. Essa alteração gradativa deve ser considerada 
no monitoramento do procedimento de limpeza após a validação.

5.6.7. Spray com alta pressão

Envolve a aplicação contínua de água ou agente de limpeza sob alta pressão 
nos objetos ou partes internas dos equipamentos a serem limpos, utilizando 
dispositivos de spray com fluxo direcionado, controlados manualmente ou inse-
ridos nos equipamentos com controle robótico de direção e sentido previamente 
estabelecidos em procedimento, visando a limpeza de toda a superfície.

A energia mecânica aplicada é bastante significativa para a remoção do resíduo, 
sendo o detergente mais responsável por molhar e resuspendê-lo, garantindo 
que não se deposite em outras partes do sistema. A temperatura superior a 50 
˚C e a alta pressão na aplicação da solução de limpeza requerem medidas de 
segurança e proteção dos operadores. 

Este tipo de limpeza é utilizado para remoção de resíduos de partes do equipa-
mento que estão ao alcance do dispositivo de spray. No entanto, é um processo 
que utiliza grandes quantidades de água e apresenta a variabilidade de um 
sistema manual. 

5.7. Parâmetros de Limpeza 

O procedimento de limpeza a ser definido deve ser reprodutível e validável. 
Além da seleção do agente de limpeza já apresentado em capítulo anterior, os 
principais parâmetros que afetam a qualidade do processo de limpeza são:

• Tempo

• Ação

• Concentração do agente de limpeza

• Temperatura

5.7.1. Tempo

Três aspectos são importantes serem considerados em relação ao parâmetro 
tempo:

• Tempo de contato entre o agente de limpeza e a superfície a ser limpa

• Tempo de espera entre o final da utilização do equipamento/acessório na 
produção e início do procedimento de limpeza

• Tempo de espera entre a conclusão do procedimento de limpeza e nova 
utilização do equipamento/acessório na produção.



590

SINDUSFARMA

Geralmente, quanto maior o tempo de contato do agente de limpeza com a su-
jeira a ser removida, maior a eficiência da limpeza. Conforme apresentado mais 
detalhadamente no capítulo específico sobre tempos de espera, a demora na 
limpeza do equipamento após sua utilização pode causar um ressecamento do 
resíduo, dificultando a penetração do agente de limpeza e, consequentemente, 
a sua remoção, além de um aumento da quantidade de micro-organismos au-
mentando os riscos de contaminação.

5.7.2. Ação

A ação está relacionada à força ou pressão com que as soluções de limpeza são 
aplicadas nas superfícies a serem limpas. Quanto maior a força, mais facilmente 
os resíduos serão removidos das superfícies. No caso de resíduos solúveis na 
solução de limpeza, o impacto da remoção aumenta a dissolução, facilitando a 
sua eliminação. Se o resíduo for insolúvel, a remoção será física e sua elimina-
ção depende do sistema e fluxo da solução de limpeza no equipamento a ser 
limpo. Cuidados a fim de se evitar a reposição do resíduo em outro ponto do 
equipamento devem ser observados.

A uniformidade na aplicação da solução de limpeza em toda a superfície a ser 
limpa é um aspecto fundamental para se garantir a eficiência do processo de 
limpeza. Os processos de aplicação manual por spray sob alta pressão podem 
ser razoavelmente controlados. Por outro lado, sprays de sistemas CIP fixados 
dentro de equipamentos fechados normalmente direcionam a aplicação para o 
topo do equipamento e a solução que escorre através das paredes age na remo-
ção dos resíduos nessa área e na superfície da parte inferior.  Nos casos em que 
a parte superior do equipamento é a área mais difícil de limpar, este sistema de 
spray fixo pode facilitar e acelerar o processo de remoção do resíduo. No en-
tanto, se os contaminantes estiverem uniformemente distribuídos por toda su-
perfície do equipamento, mecanismos adicionais como mistura e agitação para 
remoção do resíduo de outras partes são necessários. 

5.7.3. Concentração do agente de limpeza

A qualidade do processo de limpeza depende também da concentração do 
agente de limpeza na solução. Geralmente, quanto maior a concentração, mais 
efetivo é o processo de limpeza. Entretanto, normalmente são utilizadas con-
centrações de 1 a 5% de agentes de limpeza em soluções aquosas. Não há ne-
cessidade de utilização de soluções muito concentradas. Adicionalmente, a utili-
zação de detergentes puros dificultam a sua remoção no enxágue, aumentando 
os riscos de contaminação por resíduos de agentes de limpeza. A concentração 
ideal depende ainda de outros parâmetros como tempo, temperatura e compa-
tibilidade do material do equipamento com o agente de limpeza. O aumento do 
tempo de contato e a temperatura favorecem a eficiência da limpeza, mesmo 
com soluções em concentrações mais baixas.  Materiais muito corrosivos não 
permitem uma concentração muito alta devido ao risco de danificar a superfície 
do equipamento, além de constituírem um cuidado adicional para neutralização 
e descarte. 
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5.7.4. Temperatura

A temperatura da solução de limpeza e enxágue é importante para a eficácia 
do processo de limpeza. Como regra geral, quanto maior a temperatura, mais 
efetiva e rápida é a limpeza. A remoção de materiais proteicos em fábricas de 
biotecnologia é uma exceção a essa regra.

Apesar dessa regra geral, no estabelecimento dos procedimentos de limpeza é 
recomendável que a primeira remoção seja realizada com água fria. Na sequên-
cia, a solução de agente de limpeza pode ser aplicada a uma temperatura mais 
elevada. 

Plantas de processos de fabricação a temperaturas mais baixas (0 a 10 ºC) 
também são limitações para a utilização de temperaturas mais altas no proce-
dimento de limpeza. 

Deve-se lembrar também que a temperatura exerce muita influência no meca-
nismo de limpeza, conforme já mencionado em capítulo específico. Por exemplo, 
a hidrólise de um éster em agente de limpeza alcalino pode ocorrer somente 
em temperaturas mais elevadas. O mesmo aspecto pode ser observado para a 
remoção de excipientes a base de ceras, formulações típicas na fabricação de 
cremes e pomadas. A temperatura deve ser elevada a um nível próximo ao pon-
to de fusão da cera para propiciar a sua emulsificação com o agente de limpeza. 

A manutenção de temperatura constante durante todo o procedimento de lim-
peza pode requerer uma fonte de calor e um sistema de controle eficiente. 
Normalmente é aceito uma variação de ±5 ºC na temperatura estabelecida. Nos 
casos em que a temperatura não pode ser mantida constante devido ao longo 
tempo do processo de limpeza, o declínio deve ser documentado. Todos esses 
parâmetros devem ser validados. 

5.8. Estudos Laboratoriais

Muitas vezes o desenvolvimento de um procedimento de limpeza necessita de 
testes realizados em laboratório para a avaliação e definição dos parâmetros e 
agentes de limpeza. Os testes consistem em simular a limpeza aplicando-se os 
produtos a serem removidos em uma superfície com características semelhan-
tes aos dos equipamentos produtivos (aço-inoxidável, teflon por exemplo). Pos-
teriormente os testes de limpeza são realizados considerando-se as diferentes 
condições como temperatura da água, tempos de ação de escovas e buchas, 
tempo de enxágue, tipo e concentração do agente de limpeza. Ao final do expe-
rimento define-se com mais facilidade os parâmetros e a capacidade de limpeza 
do procedimento. 

A frequência de limpeza a ser estabelecida é baseada também nos resultados 
obtidos durante o estudo para desenvolvimento do processo de limpeza. 

No desenho dos testes protótipos a serem efetuados deve-se considerar vários 
aspectos na definição das situações de pior caso a serem desafiadas. 

5.8.1. Tipo e Qualidade da Superfície a Ser Limpa

O tipo de material que constitui a superfície a ser limpa num procedimento de 
limpeza deve estar bem identificado: aço-inox, vidro e vários tipos de plásticos. 
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O aspecto mais importante a ser observado é se existe alguma evidência de 
aderência do contaminante na superfície que necessite de um esforço maior 
para ser removido. Caso positivo, deve ser considerado o pior caso e esse deve 
ser o foco do desenvolvimento do processo de limpeza. 

Devido a sua superfície ser mais lisa, normalmente recipientes de vidro são mais 
fáceis de limpar que aqueles construídos de aço-inox. Vários tipos de plásticos 
também são fáceis de limpar, exceto nos casos em que a superfície esteja ar-
ranhada pelo uso ao longo do tempo. Tais ranhuras tornam os contaminantes 
mais difíceis de serem removidos. Outro aspecto importante relativo a materiais 
plásticos é a adsorção do contaminante pelas paredes do equipamento, o que 
impossibilita sua remoção total no processo de limpeza. Com o tempo tal con-
taminante pode migrar lentamente para a superfície, contaminando produtos 
fabricados posteriormente no mesmo equipamento. Nesses casos deve-se evitar 
a utilização desse tipo de material na construção dos equipamentos onde são 
manipulados esses produtos. 

Além do tipo de material, a qualidade do acabamento da superfície também 
deve ser observada. Quanto mais áspera e rugosa a superfície do equipamento, 
mais difícil se torna a remoção de resíduos. Áreas do equipamento onde estão 
localizadas as junções de diferentes partes também favorecem o acúmulo de 
resíduos, dificultando a sua remoção. Essas são as situações a serem considera-
das pior caso nos testes de desafios do procedimento de limpeza. 

5.8.2. Nível de Contaminantes

Trata-se da quantidade de contaminantes que podem estar presentes na super-
fície a ser limpa. Devido aos processos de fabricação e a diferenças nos tipos,  
formatos e localizações, os contaminantes podem não estar uniformemente dis-
tribuídos pela superfície do equipamento no momento da limpeza. Normalmen-
te, superfícies nas posições horizontais tem um nível de contaminação maior 
que superfícies na posição vertical. Geralmente, superfícies mais contaminadas 
requerem maior período de tempo para que a limpeza seja efetiva.  Adicio-
nalmente a concentração da solução do agente de limpeza tende a se reduzir 
rapidamente nesses pontos, dificultando o controle desse parâmetro durante 
o processo de limpeza. Portanto, nos testes laboratoriais devem-se considerar 
como piores casos os níveis de contaminantes mais altos, que podem ser en-
contrados nos processos de limpeza na rotina, além de áreas no equipamento 
de difícil acesso ao agente de limpeza e amostragem. 

5.8.3. Condições do Contaminante

A característica do contaminante no momento da limpeza impacta significativa-
mente a definição do procedimento de limpeza. Normalmente pode ser encon-
trado em uma das seguintes condições:

• Úmido 

• Seco

• Dessecados

• Compactados
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Geralmente, resíduos úmidos são os mais fáceis de serem removidos. Resíduos 
secos, devido a um tempo de espera entre a utilização e a limpeza ou prove-
nientes de secagem durante o processo de manipulação, podem ser mais difíceis 
de serem removidos. Produtos contendo carboximetilcelulose, como excipiente 
apresenta tipicamente este tipo de resíduo. A diferença entre o resíduo seco e 
dessecado é que o processo de dessecação pode causar uma alteração química, 
tornando o resíduo mais difícil ainda de ser eliminado. Esse tipo de resíduo pode 
exigir uma pressão maior na aplicação da solução de limpeza para garantir sua 
remoção. A compactação pode retardar a penetração do agente de limpeza no 
contaminante, aumentando o tempo necessário para a limpeza.

Outro aspecto importante a ser lembrado é o nível de contaminação microbiana 
no momento da limpeza devido ao tempo de espera. A demora na execução da 
limpeza, após a utilização do equipamento, pode aumentar consideravelmente 
a carga microbiana a ser eliminada, impactando diretamente na definição dos 
parâmetros para garantir a sua eficácia. 

5.8.4. Agitação

Está relacionada com o processo de mistura, importante na manutenção da 
uniformidade do contato da solução de lavagem ou enxágue através do sistema 
sob limpeza. Sem a agitação, o contato da solução de limpeza é maior no nível 
da superfície do equipamento, gerando um gradiente de concentração de con-
taminante. Através da agitação, a dissolução ou emulsificação do resíduo pode 
ser maximizada, facilitando a sua remoção.

5.8.5. Qualidade da Água

Nos processos de limpeza com água a qualidade deste solvente pode ser crítica. 
Podem ser utilizados:

• Água para injetáveis (WFI): água destilada com baixo nível de endo-
toxinas e micro-organismos (USP).

• Água purificada (PW): água com as mesmas especificações químicas 
da água para injetáveis, mas com um limite um pouco maior de micro-
-organismos e sem limites para endotoxinas (USP). 

• Água deionizada: água com redução significativa do nível de íons, ob-
tida por vários processos. Não atende necessariamente a especificações 
da Farmacopeia.

• Água abrandada: Água com remoção de íons que causam a dureza 
(cálcio e magnésio). 

• Água potável: atende a especificações de água para consumo, sem 
restrições de dureza.  

As observações sobre o tipo de água a ser utilizado é diferente nas etapas de 
lavagem e enxágue. O principal cuidado na etapa de lavagem é em relação à 
presença de dureza na água, que pode afetar o desempenho dos agentes de 
limpeza do tipo surfactante. Detergentes alcalinos também podem precipitar na 



594

SINDUSFARMA

presença de cálcio na forma de carbonato de cálcio, o que é indesejável no pro-
cesso de limpeza. O ideal é a utilização de água purificada ou água para injetá-
veis mesmo na etapa de lavagem do equipamento. Caso a empresa decida pela 
utilização de água potável na etapa de lavagem, o monitoramento da qualidade 
dessa água deve ser feito rigorosamente. A concentração de íons presentes na 
água varia consideravelmente em diferentes períodos do ano. Para se minimi-
zar o efeito da precipitação do carbonato de cálcio, pode-se utilizar substâncias 
quelantes como EDTA e, imediatamente após a etapa de lavagem com o deter-
gente alcalino, aplicar um agente de limpeza ácido com o objetivo de dissolver 
e remover o precipitado. 

Para a etapa de enxágue, o conceito aplicado é que a qualidade da água do 
enxágue final deve ser a mesma da água utilizada no processo de fabricação do 
próximo produto. 

5.8.6. Enxágue

Trata-se da capacidade da solução de enxágue de arrastar e eliminar o resíduo 
dissolvido, solubilizado, emulsificado ou suspendido na solução de limpeza. Nor-
malmente a água é a solução mais utilizada para esse fim. As observações sobre 
a qualidade da água, apresentadas no tópico anterior, são aplicáveis também para 
o enxágue. Outro aspecto importante é que a temperatura da água nas primeiras 
etapas do enxágue seja similar à temperatura da solução de lavagem, para evitar 
um choque térmico com provável reprecipitação do resíduo dissolvido. 

O processo de enxágue deve garantir a remoção total do agente de limpeza uti-
lizado. Portanto, o desenho do equipamento e sistema de distribuição da solução 
de enxágue devem ser adequados para garantir a eficácia dessa etapa. Deve-se 
também lembrar que eventuais precipitações posteriores podem comprometer 
o sistema de drenagem e sprays. Portanto, cuidados na limpeza dessas partes 
também devem ser considerados, por exemplo, através de um programa de 
manutenção periódica. 

A formação de espuma durante o processo de lavagem é outro aspecto que pode 
dificultar a etapa de enxágue. 

O processo de enxágue não é facilmente definido com base nos testes labo-
ratoriais.  O ideal é que seja realizado na etapa de testes de scale up. Alguns 
mecanismos podem ser utilizados para auxiliar na avaliação do desempenho 
dos processos testados. A medição de condutividade e TOC para avaliação da 
qualidade da água de enxágue em comparação com a água antes da alimenta-
ção é um ótimo recurso para definição do número de ciclos necessários para a 
remoção completa de todos os resíduos. 

5.8.7. Fatores ambientais

Condições ambientais como umidade e qualidade do ar podem impactar na ma-
nutenção do equipamento após sua limpeza. A umidade favorece o crescimento 
microbiano e a qualidade do ar pode favorecer o depósito de pó no equipamen-
to. Portanto, as condições do armazenamento do equipamento limpo são im-
portantes para que seja garantida a ausência de contaminação até sua próxima 
utilização.
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Concluindo, o processo de limpeza dos equipamentos pode variar muito na de-
finição de parâmetros para garantir a remoção dos resíduos e evitar a contami-
nação cruzada dos produtos.

Os testes devem desafiar a receita estudada e estressá-la além das condições 
que serão inseridas no processo de manufatura, como passivação com piores 
contaminantes e secagem da formulação sobre a superfície.

O protocolo de testes deve propor condições que podem tornar as operações de 
limpezas deficientes. É interessante considerar a capacidade mínima e máxima 
do equipamento, coletar dados dos operadores de produção em relação à difi-
culdade de limpeza, examinar a complexidade estrutural dos equipamentos e a 
adequação quanto às normas regulatórias. 

No final, o relatório de desenvolvimento deve conter a conclusão clara em re-
lação à receita que melhor atende aos requisitos para gerar menor risco de 
contaminação cruzada de ativo e agente de limpeza. Caso a conclusão não seja 
assertiva na utilização de uma receita de limpeza, as ações devem ser direciona-
das para alteração do procedimento e um novo estudo deve ser iniciado.

Outra possibilidade é o procedimento de limpeza ser estabelecido por similari-
dade com outros produtos e processos de fabricação existentes. Nesse caso os 
dados que sustentam este racional devem estar registrados em documentação 
de forma clara e consistente. 
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Parte II

VALIDAÇÃO DE LIMPEZA

1. Introdução

Geralmente os processos farmacêuticos ocorrem em unidades de fabricação 
multipropósito, isto é, na mesma área utilizam um conjunto de equipamentos 
para a produção de vários medicamentos. A validação deve garantir por meio 
de estudos experimentais que cada procedimento de limpeza é consistente e 
garante a não contaminação dos produtos produzidos.

Como todo processo de validação, existe mais que uma forma de se validar um 
procedimento de limpeza. Qualquer que seja a forma, ela deve estar baseada 
em racionais científicos que comprovem que o sistema produz consistentemente 
os resultados de acordo com as especificações predeterminadas.

Uma das características principais da validação de limpeza é que ela envolve tanto 
o produto finalizado quanto o próximo produto a ser fabricado no equipamento 
após a limpeza. Logo, a sequência de fabricação dos produtos numa unidade 
multipropósito tem impacto na definição da estratégia da validação de limpeza. 

Conforme já abordado na introdução do tema, conceitualmente não existe um 
número exato da quantidade de corridas necessárias na validação de limpeza. 
Porém, a legislação Brasileira (ANVISA) é clara quanto à utilização de no míni-
mo três corridas consecutivas para efetivar a validação de limpeza. A FDA por 
exemplo, não menciona a quantidade de lotes. Isso significa que se houver 
justificativa bem documentada e descrita, com base em dados científicos e his-
tóricos, a validação pode ser conduzida em apenas um lote. 

Considerando todos os aspectos apresentados em relação à pré-validação, é pos-
sível resumir os principais passos a serem seguidos para facilitar esse processo:

• Passo 1: Definir os objetivos do processo de validação;

• Passo 2: Responder às questões para avaliar o processo de limpeza refe-
renciado no Plano Mestre de Validação:

- qual o ponto ou parte do equipamento que precisa ser  limpo?

- a limpeza do equipamento deve ser manual ou automatizada (CIP)?

- pode ser utilizado um solvente para se facilitar a limpeza manual?

- quais as variáveis dos processos manuais de limpeza de lote para lote e 
de produto para produto?

• Passo 3: Avaliar e classificar os resíduos, substratos e requerimentos de 
limpeza/Avaliar o desenho do equipamento, métodos de limpeza, tempo e 
restrições;

• Passo 4: Definir a limpeza química e grupos de processo;

• Passo 5: Determinar estratégia de processo e desenvolver o plano de teste;
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• Passo 6: Revisar o histórico de resultados e identificar o resíduo que cor-
responde ao pior caso para o grupo de processo;

• Passo 7: Determinar como a avaliação de efetividade será realizada. É co-
mum as empresas realizarem amostragens extensas e programas de testes 
após o processo de limpeza real, sem qualquer avaliação prévia da eficácia 
das medidas e parâmetros usados para limpar o equipamento.

Em algumas situações, nas quais são requeridos conhecimentos específicos, 
pode ser necessária a contratação de um especialista externo para o desenvol-
vimento do procedimento de limpeza. Mesmo quando as atividades são terceiri-
zadas é necessário garantir que as determinações do plano de teste e/ou plano 
de validação efetivo serão cumpridas e os treinamentos e o entendimento geral 
do processo pelo profissional que vai executar as atividades estão assegurados. 
Após a amostragem da validação de limpeza, normalmente o equipamento deve 
ser limpo novamente antes da sua utilização numa próxima fabricação.
Os procedimentos de limpeza devem ser executados por pessoal treinado, es-
tritamente de acordo com os métodos estabelecidos e validados. O processo 
de limpeza é parte integrante do processo de fabricação e deve ser definido de 
forma a reduzir as contaminações a níveis aceitáveis.

2. Pré-requisitos da validação de limpeza
A validação de limpeza é um requisito regulatório e deve estar prevista no Plano 
Mestre de Validação. Deve ser planejada e executada após a definição de cada 
procedimento de limpeza que deve conter instruções claras, objetivas e com-
pletas, a fim de que este seja reprodutível, independente de quem o execute. 
Após a definição do procedimento a ser validado, o protocolo de validação de-
verá ser elaborado contemplando quais os parâmetros, critérios de aceitação e 
métodos de avaliação. 
É importante ressaltar, para que a validação de um procedimento de limpeza 
seja alcançada, uma série de pré-requisitos deve ser atendida:

• Procedimento de limpeza definido, escrito e aprovado.
• Equipamentos e instrumentos calibrados e/ou qualificados
• Instalações, utilidades e sistemas informatizados qualificados.
• Processos de fabricação dos produtos que utilizam o(s) equipamento(s) 

objeto(s) da limpeza definidos.
• Método analítico desenvolvido e validado (incluindo testes de recuperação)
• Pessoal treinado e qualificado

Resumidamente, para execução da validação, um planejamento deve ser ela-
borado e seguido. Numa validação de limpeza, as etapas desse planejamento e 
execução são:

1. Avaliação do procedimento de limpeza: verificação do racional das ope-
rações.

2. Definição dos itens que farão parte do escopo: equipamentos e utensí-
lios abrangidos no procedimento. 

3. Agrupamento dos equipamentos e/ou produtos de acordo com seme-
lhanças.
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4. Eleição do equipamento e/ou produto do pior caso de acordo com crité-
rios predefinidos.

5. Estabelecimento do limite residual de ativo e agente de limpeza: cálculos 
com base na área dos itens e dados farmacotoxicológicos das substân-
cias.

6. Elaboração da metodologia: o menor limite a ser pesquisado deve ser 
informado.

7. Realização dos estudos de recuperação e validação da metodologia ana-
lítica.

8. Elaboração do protocolo de validação de limpeza: o procedimento a ser 
estudado deve ser apresentado, incluindo os itens abrangidos pelo es-
tudo, os planos de amostragens, os critérios de aceitação e as metodo-
logias.

9. Aprovação do protocolo.
10. Execução das corridas de validação.
11. Execução das análises das amostras coletadas.
12. Avaliação dos resultados obtidos.
13. Elaboração e aprovação do relatório de validação.
14. Revalidações e monitoramentos.

Fluxograma 1: Fluxograma geral da validação de limpeza
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3. Estratégias da Validação

3.1. Estratégias de Agrupamento

Na validação de limpeza pode ser adotado o conceito de agrupamento, o qual 
consiste na criação de grupos com características semelhantes para a execução 
dos estudos de validação. 

Essa abordagem viabiliza e torna o estudo mais rápido e econômico, pois, se 
bem documentado, essa estratégia possibilita a seleção de um único produto 
que representa o pior caso para a execução da validação de limpeza. Os resulta-
dos satisfatórios obtidos na validação com esse produto demonstram que o pro-
cedimento de limpeza em questão é robusto o suficiente para garantir a limpeza 
de todos os demais produtos pertencentes a esse agrupamento. 

Para a elaboração de um racional de qualquer agrupamento, o requisito mais 
importante a ser considerado é a premissa de que o procedimento de limpeza a 
ser validado é o mesmo. Agrupamentos de diferentes procedimentos de limpeza 
não são permitidos. 

Geralmente dois métodos de agrupamentos são aplicados na indústria farma-
cêutica: 

• Agrupamento por produtos

• Agrupamento por equipamentos

3.1.1. Agrupamento por Produtos

Devem-se verificar as possibilidades de agrupamento dos produtos fabricados 
avaliando suas semelhanças: 

• Produtos similares com a mesma rota de fabricação, isto é, fabricados nos 
mesmos equipamentos:

- Produtos similares com os mesmos excipientes e diferentes concentra-
ções de ativo; (Ex: Produto A 250mg comprimido revestido e Produto A 
500mg comprimido revestido);

- Produtos com excipientes similares e ativos diferentes.

• Produtos devem ser semelhantes na forma farmacêutica, ou seja, ao agru-
par deve-se considerar um agrupamento para líquidos, cremes ou compri-
midos.

Observação: fases intermediárias de processos podem ser formas farma-
cêuticas comuns antes de se tornarem formas farmacêuticas diferentes do 
produto final. (Ex: o mesmo granulado pode se tornar um comprimido ou 
uma cápsula; uma solução pode se tornar creme ou continuar solução até 
o final).

• Produtos produzidos no mesmo equipamento ou equipamentos similares.

- Mesmas partes de equipamentos; 
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- Mesma construção;

- Mesmo tipo de material.

Um cuidado a ser observado ao elaborar um racional para agrupamento é o 
quanto são diferentes os produtos do grupo em criação, pois ficará mais difícil 
selecionar um pior caso que seja o representativo do grupo. Em algumas situ-
ações pode ser necessário eleger mais que um produto como pior caso para a 
comprovação da robustez do procedimento de limpeza sob todos os aspectos. 

3.1.2. Agrupamento por Equipamentos/Utensílios

Assim como no agrupamento por produtos, o agrupamento por equipamentos 
deve estar baseado num racional científico robusto. Geralmente não é aceitável 
reunir diferentes tipos de equipamentos num mesmo grupo. Deve-se observar a 
similaridade nos seguintes itens:

• Material de construção;

• Design de equipamento;

• Tamanhos/capacidade produtiva;

• Funcionalidade;

• Complexidade;

• Se o uso do equipamento/utensílio é dedicado ou não.

Dependendo das características selecionadas, pode-se separar os grupos docu-
mentando  os racionais que justifiquem tal agrupamento. Um relatório técnico 
de qualificação ou de engenharia, por exemplo, pode respaldar tal semelhança 
e ser utilizado  como referência para comprovar a similaridade de equipamentos 
e assim fornecer consistência ao agrupamento realizado. 

Pode-se agrupar equipamentos com a mesma estrutura de engenharia, por 
exemplo, compressoras, misturadores, agitadores, tanques de armazenamen-
tos, desde que tenham o mesmo procedimento de limpeza. Aspectos de enge-
nharia diferentes exigem um plano de amostragem diferente para os equipa-
mentos, logo requerem uma validação separada. 

Para a seleção do pior caso de um agrupamento por equipamentos deve-se 
considerar a existência de alguma evidência de que um equipamento do grupo 
possui alguma parte  mais difícil de limpar, justificando a escolha deste equipa-
mento para a execução do estudo. 

Nos casos de equipamentos de diferentes tamanhos pertencentes ao mesmo 
grupo, deve-se buscar a evidência de que o maior ou o menor tamanho apre-
senta maior dificuldade de limpeza, elegendo-se, desta forma, o equipamento 
que representa o pior caso e será utilizado para a execução da validação de lim-
peza. Essa justificativa deve ser documentada no plano de validação. Se não for 
possível obter a evidência para se definir qual tamanho é o pior caso, pode-se 
optar por uma das seguintes alternativas:

a) Realizar a validação de limpeza garantindo que pelo menos uma das corridas  
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seja executada no equipamento de maior capacidade e pelo menos uma 
outra no de menor capacidade. A terceira corrida pode ser repetida em um 
deles ou realizada num terceiro equipamento. Exemplo: tanques de armaze-
namento de 1000L e 5000L, ou utensílios como concha de inox e 1L e 3L. 

b) Uma outra alternativa, mais conservadora, é realizar três corridas no equi-
pamento de tamanho maior e outras três  corridas no equipamento de tama-
nho menor. Neste caso, os extremos das capacidades dos equipamentos são 
validados separadamente e assume-se que, qualquer tamanho entre eles 
também estão validados. 

A justificativa de escolha de uma das alternativas deve ser documentada.

Itens menores dos equipamentos e/ou utensílios lavados separadamente e de 
acordo com o mesmo procedimento de limpeza também podem ser agrupados. 
Os contaminantes ou tipos de resíduos devem ser similares para este agrupa-
mento.  A peça de mais complexidade para a limpeza deve ser eleita com base 
em justificativa racional (por exemplo, a geometria da peça) para a execução 
das três corridas de validação. 

Muitas vezes esses pequenos itens podem também ser submetidos à lavagem 
automática. A máquina de lavagem deve estar qualificada e a validação do pro-
cedimento de limpeza deve considerar também as posições das peças dentro do 
equipamento e, com base numa análise de risco, selecionar a localização mais 
difícil para a definição do pior caso. 

A máquina de lavagem, por sua vez, pode reter resíduos provenientes das peças 
submetidas à limpeza ou dos agentes de limpeza. Portanto, também requerem 
uma validação do seu procedimento de limpeza como os demais equipamentos 
de produção. Nesse caso, deve-se eleger o produto do pior caso como contami-
nante e executar as três corridas de validação, coletando amostras de partes da 
lavadora ou da água de rinsagem, após os ciclos de limpeza. 

3.2. Seleção do Pior Caso 

Conforme já mencionado anteriormente o agrupamento de produtos e/ou equi-
pamentos e posterior seleção de um “pior caso” para representar esse grupo é 
uma estratégia prevista nas Boas Práticas de Fabricação. Os resultados satis-
fatórios obtidos na validação do “pior caso” significam a aprovação de todos os 
demais produtos e/ou equipamentos do mesmo grupo. Tal estratégia simplifica 
muito a validação de limpeza na indústria farmacêutica. 

Os critérios e metodologia para o agrupamento e a eleição do pior caso podem 
variar consideravelmente entre as empresas. Entretanto, o racional aplicado em 
qualquer situação deve ter embasamento científico, devendo ser justificado e 
documentado em formas de planos ou protocolos de estudo.

A seleção do produto pior caso de cada agrupamento para a realização das três 
corridas da validação de limpeza geralmente considera pelo menos os seguintes 
parâmetros: Solubilidade, Toxicidade, Dificuldade de Limpeza.

Alguns outros critérios podem ser adotados para auxiliar na eleição do pior caso 
ou priorização, muitas vezes como critérios de desempate: dose terapêutica, 
ação farmacológica/forma farmacêutica e concentração do ativo. 
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3.2.1. Solubilidade do Ativo do Produto no Solvente de Limpeza (Inso-
lúvel ou Menos Solúvel)

O pior caso a ser considerado é o produto que contém a substância ativa de 
menor solubilidade. Frequentemente os excipientes da formulação do produto 
tornam o processo de limpeza mais difícil. Portanto, a simples comparação de 
solubilidade de substâncias ativas se torna possível somente nos agrupamentos 
de produtos com a mesma composição de excipientes ou muito similar. 

É importante lembrar que a solubilidade das substâncias pode ser consideravel-
mente alterada de acordo com o pH. Assim, a comparação de solubilidade deve 
ser realizada no mesmo pH da solução do agente de limpeza a ser utilizada. Por 
exemplo, se for utilizado um agente de limpeza alcalino, a comparação deve ser 
realizada com as solubilidades no pH mais elevado do agente de limpeza. 

A temperatura também é outro fator que deve ser considerado na avaliação de 
solubilidade. Temperaturas mais altas tendem a aumentar a solubilidade das 
substâncias ativas. No entanto, no caso de ceras o aumento da temperatura 
pode causar uma maior aderência e espalhamento do material na superfície com 
consequente aumento da dificuldade de remoção.  

Procedimento:

• Verificar o grau de solubilidade de cada princípio ativo da matriz de va-
lidação de limpeza no solvente a ser utilizado no processo de limpeza.

• Para a definição da solubilidade de cada princípio ativo, selecionar e 
identificar sua solubilidade no solvente de enxágue de maior volume.

• Quando não for possível a obtenção de dados de solubilidade em litera-
turas oficiais, deve-se realizar testes em laboratório para a determina-
ção de solubilidade, considerando o solvente, pH e outros parâmetros 
importantes do procedimento de limpeza.  

• Caso o solvente de limpeza seja a água, a tabela abaixo pode ser utiliza-
da para facilitar a avaliação.

Tabela 3: Solubilidade

Solubilidade

Classificação Volume aproximado de solvente em mL/g de soluto

Muito Solúvel < 1

Facilmente Solúvel 1 – 10

Solúvel 11 – 30

Ligeiramente Solúvel 31 – 100

Pouco Solúvel 101 – 1.000

Muito Pouco Solúvel 1.001 – 10.000

Insolúvel > 10.000

Referência: Farmacopeia Brasileira, 5ª edição, página 57.
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3.2.2. Toxicidade (Mais Tóxico)

A toxicidade é um critério geralmente considerado na definição de um produto 
pior caso. O parâmetro é avaliado através de dados de DL50 disponíveis em lite-
raturas: 

Procedimento:

• Verificar o grau de toxicidade, com base na DL50, de cada princípio ativo 
da matriz de validação de limpeza. O produto com menor DL50 é o mais 
tóxico, portanto o mais crítico segundo esse critério. 

• Para referência de DL50 podem ser utilizados valores pesquisados para 
ratos, camundongos e coelhos, pois as pesquisas em sua maioria são 
feitas nestes animais. Caso não seja encontrado, pode ser referenciado 
testes de toxicidade, realizados em outros animais. Para efeito de com-
paração de toxicidade entre as substâncias é importante que a via de 
administração do produto em estudo seja a mesma da DL50 pesquisada. 
Caso não seja encontrado, seguir essa sequência de prioridade: parente-
ral, intraperitonial, oral e tópica. Utilizar o menor valor encontrado entre 
os animais na via de administração estudada.

Tabela 4: Toxicidade

 Toxicidade (mais tóxico)

LD 50 (dose letal) em mg/Kg Substância

> 15.000 Praticamente atóxica

5.001 – 15.000 Ligeiramente tóxica

501 – 5.000 Moderadamente tóxica

51 – 500 Muito tóxica

5 – 50 Extremamente tóxica

< 5 Super tóxica

Com base na referência: HODGES & HAGGARD

3.2.3. Dificuldade de Limpeza

Verifica-se o grau da dificuldade da limpeza de cada produto da matriz de valida-
ção de limpeza, preferencialmente através da prevalidação já apresentada ante-
riormente. Os testes laboratoriais dessa fase fornecem informações importantes 
para a definição do produto mais difícil de ser limpo. Algumas considerações são 
importantes para a realização de testes específicos para a definição do produto 
crítico em termos de limpeza:
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• Os testes devem ser realizados utilizando-se o agente de limpeza defi-
nido no procedimento e submetendo ao processo de limpeza com parâ-
metros mais severos (tempos de limpeza menores, temperaturas mais 
baixas ou concentrações menores das soluções dos agentes de limpeza). 
Tais condições serão mais propícias para segregação dos produtos de 
acordo com a facilidade de sua remoção.

• O produto que requisitar condições mais severas para ser removido é o 
mais difícil de ser limpo. Assim, é o mais crítico, segundo esse critério 
para o procedimento de limpeza específico. 

O objetivo das simulações é reunir informações e separar os produtos de acordo 
com a facilidade de limpeza. O produto que se destacar em maior dificuldade 
poderá ser considerado o pior caso para o procedimento de limpeza em desen-
volvimento ou já desenvolvido. 

Caso o procedimento de limpeza já seja utilizado ou já tenha sido validado 
anteriormente por outros critérios, a dificuldade da limpeza pode ser definida 
pelo histórico de limpeza do equipamento em conjunto com a visualização da 
presença de cantos e locais de difícil acesso para a limpeza. A avaliação, quan-
do não for realizada através da pré-validação, deverá ser conduzida através de 
formulários nos quais são registradas as entrevistas com os operadores, visando  
verificar qual produto apresenta a maior dificuldade de remoção e os pontos do 
equipamento que apresentam a maior dificuldade de limpeza.

No caso da introdução da fabricação de um novo produto num grupo utilizando 
o mesmo procedimento de limpeza, a experiência anterior com a limpeza de 
produtos similares pode ser utilizada como base para a definição da criticidade 
da limpeza do referido produto. Os testes realizados na fase de produção de 
lotes pilotos e scale up fornecem informações importantes quanto às caracterís-
ticas do produto que podem interferir na eficiência do procedimento de limpeza.  
Esses dados podem ser registrados em formulário específico, conforme modelo 
anexo 1. 

Uma tabela de classificação de dificuldade de limpeza pode ser utilizada:

Tabela 5: Dificuldade de Limpeza

Dificuldade de Limpeza

Classificação

Fácil de limpar

Dificuldade média de limpar

Difícil de limpar

Muito difícil de limpar
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3.2.4. Potência do Princípio Ativo

Uma classificação geral num agrupamento de produtos com princípios ativos 
diferentes também pode ser utilizada conforme tabela abaixo. 

Verificar a potência de cada princípio ativo da matriz de validação de limpeza, 
classificando em potente ou pouco potente. 

Tabela 6: Potência do Princípio Ativo

Potência do Princípio Ativo

Classificação
Potente Ação farmacológica com concentração ≤1 mg/dose
Pouco Potente Ação farmacológica com concentração >1 mg/dose

3.2.5. Concentração do Princípio Ativo

Uma comparação pode ser feita para medicamentos que contenham os mesmos 
insumos farmacêuticos ativos, mas em diferentes concentrações. Por exemplo, 
um medicamento pode ser fabricado nas concentrações de 200mg, 350mg e 
500mg por 5mL. Neste caso o medicamento com mais alto nível de ativo seria 
escolhido como o pior caso de um agrupamento desses produtos.

No entanto, deve-se observar que se os excipientes são os componentes da 
formulação que dificultam a limpeza e o ativo é prontamente solúvel em água, 
a concentração do ativo seria menos relevante. Portanto, uma posição mais 
conservadora seria validar separadamente o nível mais elevado e mais baixo de 
concentração de ativo. 

3.2.6. Forma Farmacêutica

A forma farmacêutica pode ter um aspecto mais relevante na eleição do pior 
caso em linhas de embalagem, onde formas farmacêuticas diferentes podem 
ser acondicionadas no mesmo tipo de embalagem. Conforme as suas caracte-
rísticas, algumas formas farmacêuticas tem maior predisposição para acumular 
resíduos devido à liberação de pós. Os comprimidos não revestidos e cápsulas 
geralmente desprendem mais pó durante o processo de blistagem, sendo consi-
derados mais críticos que os revestidos. 

3.2.7. Tabela para Definição do Produto “Pior Caso” - Conclusão

Para qualquer uma das três opções (solubilidade, toxicidade e dificuldade de 
limpeza) para justificar a escolha do produto “pior caso” para uma estratégia de 
agrupamento de produtos, uma documentação clara e bem justificada deve ser 
elaborada e aprovada.

Em muitos casos não será possível definir com segurança um único produto 
“pior caso” com base nos três parâmetros utilizados. Então a validação deve ser 
executada considerando três corridas em cada um dos critérios eleitos. 

É recomendável a elaboração de uma tabela resumindo o produto pior caso com 
base nos vários critérios avaliados.
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Tabela 7: Produtos por agrupamento

Área de Produção (Sólidos, Líquidos, Semi sólidos, embalagem etc.)
Tabela de Estudo do “Pior Caso”

Produto Princípio 
Ativo Toxicidade Solubilidade Dificuldade 

de Limpeza
Aspectos 
críticos

• Caso o Produto “Pior Caso”, eleito na tabela, possua em sua formulação 
mais de um insumo ativo, deve-se trabalhar com as características do 
ativo mais crítico. 

• Caso haja mais de um produto caracterizado como “Pior Caso” o estudo 
de validação deverá contemplar todos os produtos escolhidos e definidos 
como “Pior Caso”. Nessas situações, caso a empresa decida escolher um 
único produto para a execução das corridas de validação, um racional 
científico deve sustentar tal definição.

3.3. Determinação da Rota de Fabricação dos Produtos

A rota de fabricação dos produtos deve estar definida para que seja possível 
verificar os contaminantes de cada equipamento, e, dessa forma, estabelecer o 
produto considerado pior caso para cada um.

Para determinar as rotas de fabricação, agrupar os produtos conforme suas 
linhas de fabricação. Em seguida, estabelecer quais equipamentos e utensílios 
participam da rota de fabricação de cada produto. Para tal considerar da pesa-
gem até a embalagem primária, conforme instrução de fabricação do produto.

Para cada equipamento deve-se calcular a área (em cm2), que entra em contato 
com o produto e preencher, nas rotas de fabricação, cada um desses valores. Os 
dimensionamentos dos equipamentos deverão estar anexos ao plano mestre de 
validação ou outro documento específico, pois fazem parte dos cálculos utilizados 
para estabelecer os critérios de aceitação, isto é, o residual máximo permitido.

Quando existir dois equipamentos com o mesmo princípio de funcionamento, 
procedimento de limpeza semelhante e áreas dimensionais diferentes e que no 
processo os dois possam ser utilizados como alternativa do outro, considerar 
para o cálculo da rota aquele que possui a maior área.

Um modelo para avaliação da rota de fabricação está apresentado na tabela abai-
xo. Quando um produto passar por determinado equipamento, marcar com a letra 
(maiúscula) “X” e pintar essa área em amarelo. Se for o primeiro “X” marcado na 
coluna do equipamento, esse produto é o pior caso desse equipamento. A cor deve 
ser alterada para verde, indicando a relação, produto pior caso x equipamento.
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Tabela 8: Rota de Fabricação 

Exemplo: Rota de Fabricação de Produtos

Estabelecimento da rota de fabricação, conforme utilização de equipamentos 
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xxx cm xxx cm xxx cm xxx cm xxx cm xxx cm

Produto C
PA 1 X X X

PA 2 X X X

Produto A PA 3 X X X

Produto D PA 4 X X X X

Produto F PA 5 X X X X

Produto B PA 6 X X X

Indicação da relação de equipamento x produto pior caso

Equipa- 
mento

     

Produto

Pr
in

cí
pi

o 
A

ti
vo

Eq
ui

pa
m

en
to

 A

Eq
ui

pa
m

en
to

 B

Eq
ui

pa
m

en
to

 C

Eq
ui

pa
m

en
to

 D

Eq
ui

pa
m

en
to

 E

Eq
ui

pa
m

en
to

 F

Á
re

a 
da

 R
ot

a

xxx cm xxx cm xxx cm xxx cm xxx cm xxx cm

Produto C
PA 1 X X X

PA 2 X X X

Produto A PA 3 X X X

Produto D PA 4 X X X X

Produto F PA 5 X X X X

Produto B PA 6 X X X



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

609

É importante lembrar que os agrupamentos são possíveis somente para equipa-
mentos e produtos que são limpos utilizando o mesmo procedimento de limpeza. 

4. Limites de Aceitação

Conforme já mencionado, a validação deve demonstrar que o procedimento de 
limpeza remove resíduos do produto fabricado anteriormente (produto conta-
minante), em um certo equipamento e que os procedimentos de limpeza, por 
sua vez, não deixam substâncias residuais utilizados na limpeza, que podem 
contaminar o produto subsequente a ser fabricado, acima dos níveis aceitáveis.   

Um aspecto essencial na validação de limpeza é determinar o que é o nível 
aceitável. Os limites estabelecidos devem ser práticos, viáveis e cientificamente 
justificáveis. Os cálculos sempre envolvem o produto subsequente, além do pro-
duto objeto da limpeza. A escolha do produto subsequente deve sempre consi-
derar o menor tamanho de lote e a maior dose terapêutica possível. Portanto, o 
melhor candidato a produto subsequente é aquele que apresentar o menor valor 
para a razão tamanho de lote/dose terapêutica (produto pior contaminado).

Os critérios de aceitação normalmente utilizados nas indústrias farmacêuticas 
são: 

• Critério visual

• Critério 10 ppm

• Critério da dose

Os limites de aceitação podem ser expressos em relação ao produto subsequen-
te ou superfície de contaminação ou amostra analisada. Todas essas expressões 
são inter-relacionadas, no entanto não estão declaradas na mesma unidade 
ou magnitude, gerando às vezes situações complexas para interpretação dos 
dados. Por exemplo, como contaminante do produto subsequente a unidade 
tipicamente utilizada é ppm ou µg/g; para contaminação da superfície do equi-
pamento a unidade é µg/cm2; para a amostra analisada o limite é expresso em 
µg/mL ou µg/g. Portanto, um cuidado importante é sempre lembrar que os limi-
tes de aceitação não podem ser interpretados ou comparados sem informações 
complementares, como tamanho de lote do produto subsequente, área total da 
superfície do equipamento, área amostrada e fatores de recuperação. Por exem-
plo, um limite de aceitação de 4 ppm no produto subsequente e 4 ppm numa 
amostra obtida por swab podem não significar a mesma coisa. O entendimento 
destes conceitos e cálculos é importante para assegurar que os métodos analíti-
cos são desenvolvidos e validados considerando os limites de aceitação corretos 
para as amostras analisadas. 

4.1. Critério Visual

O equipamento deve estar visualmente limpo.

É o critério mínimo que deve ser considerado em toda validação de limpeza. An-
tes da retirada de amostras para a execução da validação de limpeza o equipa-
mento deve ser inspecionado quanto à presença de resíduos na sua superfície, 
através da observação direta.
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Os critérios e parâmetros para essa avaliação estão descritos em detalhes mais 
adiante, no capítulo amostragem direta da superfície. 

4.2. Critério 10 ppm

A substância ativa do produto contaminante após a limpeza pode estar presente 
em níveis máximos de 10 ppm ou 10 µg/g no produto subsequente.

4.3. Critério da Dose

Qualquer substância ativa do produto contaminante após a limpeza pode estar 
presente em níveis máximos de 1/1000 da dose mínima diária da substância ati-
va na dose máxima diária do produto subsequente. Para produtos tópicos o nível 
máximo é 1/100. Para parenterais ou produtos de alta potência o nível máximo 
é 1/10000 da dose mínima diária. 

Os cálculos de limites de aceitação devem levar em consideração os seguintes 
itens:

• Produto pior contaminante;
• Substância Ativa do produto pior contaminante;
• Dosagem (µg/dose) do produto pior contaminante;
• Peso Médio (mg/dose) do produto pior contaminante;
• Dose Mínima Diária do Ativo do produto pior contaminante em µg;
• Dose Máxima Diária do Produto subsequente (produto pior contamina-

do) em g;
• Tamanho do Lote (Kg) do produto subsequente (produto pior contaminado).

4.3.1. Cálculo para a Determinação do Limite Residual Teórico da Subs-
tância Ativa do Produto Contaminante no Produto Subsequente

LPP (µg/g)=(0,001) (***) X  Dose mínima diária de ativo no PRODUTO A(µg/dia)(*)

Dose máxima diária do PRODUTO B(g/dia) (**)

Onde:

Produto A= Produto pior contaminante

Produto B= Produto subsequente (produto pior contaminado) 

LPP =  Limite residual de substância ativa do produto contaminante que pode 
ser encontrado no produto subsequente.

(*) =  Concentração do ativo A por dose unitária (µg/g) X Quantidade de pro-
duto por dose (g/dose) X No mínimo de doses ao dia (dose/dia) – Produto con-
taminante. 

(**) =  Quantidade de produto por dose (g/dose) X No máximo de doses ao dia 
(dose/dia) - Produto subsequente.

(***) = Fator de Segurança. 
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Nota: O fator de segurança adotado pode variar de acordo com a via de admi-
nistração: Produtos Tópicos (0,01); Orais (0,001); Parenterais ou de elevada 
atividade 0,0001. 

4.3.2. Escolha do Limite Residual da Substância Ativa do Produto 
Contaminante no Produto Subsequente

Para definição de um único limite de aceitação quantitativo são realizadas avaliações 
com base no critério 10 ppm e critério da dose. O menor valor encontrado dentre os 
dois critérios é definido como o limite de aceitação. Portanto, 10 ppm sempre será a 
concentração máxima de contaminante permitida no produto subsequente. 

LPPm = menor valor entre LPP calculado ou 10 ppm 

4.3.3. Cálculo para a determinação do limite residual da substância ati-
va do produto por área superficial

LAS (µg/cm2) = LPPm(µg/g) X Tamanho do lote do produto subsequente (Kg) X 1000

                                                    Área total da superfície do equipamento (cm2)

Onde:

LAS = Limite residual da substância ativa do produto por área superficial do 
equipamento.

LPPm = imite residual de substância ativa do produto manipulado que pode ser 
encontrado no produto subsequente.

4.3.4. Cálculo para a Determinação do Limite Residual da Substância 
Ativa do Produto por Volume de Amostra pela Técnica Direta - Swab

LAA (µg/ml) = LAS X Área amostrada (cm2)

Total de solvente de imersão (ml)

Onde:

LAA = Limite residual da substância ativa do produto contaminante na solução 
amostra obtida pela técnica de amostragem direta - swab.

LAS = Limite residual da substância ativa do produto por área superficial do 
equipamento.

4.3.5. Cálculo para a Determinação do Limite Residual da Substância 
Ativa do Produto por Área Amostrada pela Técnica de Rinsagem

 LAE (µg/ml) = LAS X Área equipamento (cm2)

Total de volume utilizado no enxágue (ml)
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Onde:

LAE = Limite residual da substância ativa do produto manipulado na amostra 
obtida pela técnica de rinsagem.

LAS = Limite residual da substância ativa do produto por área superficial do 
equipamento.

OBS.: O resultado teórico deve ser expresso com a mesma unidade utilizada 
no LAE. 

4.3.6. Fórmulas para Cálculo do Limite Residual da Substância Ativa do 
Agente de Limpeza 

4.3.6.1. Cálculo para a Determinação do Limite Residual Teórico da 
Substância Ativa do Agente de Limpeza no Produto Subsequente

NOEL (mg/kg) = DL50(*) x 5 x 10-4(**)

Onde:
NOEL = Nível de efeito não observado
(*) = Dose letal (mg/kg)
(**) = Fator empírico

ADI (mg) = NOEL(*) x AAW(**) x (0,001) (***)

Onde:

ADI = Mínima dose do ativo do agente de limpeza que pode ser ingerida
(*) = Nível de efeito não observado
(**) = Peso médio de um adulto (70 kg)
(***) = Fator de segurança

LPP (µg/g)= ADI (mg)(*)    x   1000

Dose máxima diária do PRODUTO B (g/dia) (**)

Onde:

LPP = Limite residual de substância ativa do agente de limpeza que pode ser 
encontrado no produto subsequente.
ADI = Mínima dose do ativo do agente de limpeza.
(*) = Concentração do ativo do agente de limpeza.
(**) = Quantidade por dose (g/dose) X No máximo de doses ao dia (dose/dia) 
do produto subsequente.
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4.3.6.2. Escolha do Limite Residual da Substância Ativa do Agente de 
Limpeza no Produto Subsequente

LPPm = menor valor entre: LPP calculado ou 10 ppm (valor máximo a ser adotado)

4.3.6.3. Cálculo para a Determinação do Limite Residual da Substância 
Ativa do Agente de Limpeza por Área superficial

LAS (µg/cm2) = LPPm (µg/g) X Tamanho do lote do produto subsequente (Kg) X 1000

Área superficial do equipamento (cm2)

Onde:

LAS = Limite residual da substância ativa do agente de limpeza por área super-
ficial do equipamento (da rota de fabricação)

LPPm = Limite residual de substância ativa do agente de limpeza que pode ser 
encontrado no produto subsequente.

4.3.6.4. Cálculo para a Determinação do Limite Residual da Substância 
Ativa do Agente de Limpeza por Volume, pela Técnica Direta - Swab

LAA (µg/ml ou ppm) = LAS X Área amostrada (cm2) 

Total de solvente de imersão (ml)

Onde:

LAA = Limite residual da substância ativa do agente de limpeza na amostra 
obtida pela técnica de amostragem direta - swab.

LAS = Limite residual da substância ativa do agente de limpeza por área super-
ficial do equipamento.

4.3.6.5. Escolha do Limite Residual da Substância Ativa do Agente de 
Limpeza por Volume pela Técnica Direta - Swab

LAAm = menor valor entre os LAA e 10µg/mL.

OBS.: O resultado teórico deve ser dividido pelo fator de recuperação do swab e 
expresso com a mesma unidade utilizada na LAA.
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4.4. Exemplos de Cálculos de Limites Residuais

4.4.1. Cálculo de Limite Residual para Medicamento Sólido

Dados do pior contaminante: produto A

• Peso médio: 500mg/cápsula

• Forma farmacêutica: cápsula mole

• Via de administração: oral (Fator de segurança)

• Concentração teórica de ativo pior caso AX (mais tóxico) por dose uni-
tária: 20mg (20000µg)

• Quantidade de produto por dose: 1 cápsula (0,5g)

• Número mínimo de doses ao dia: 3 tomadas (8/8 horas)

Dados de amostragem e análise

• Amostragem: direta por swab

• Volume: 5ml de solvente 

• Área amostrada: 100cm2

• Área superficial do equipamento: 25000cm2

Dados do pior contaminado (produto subsequente com menor valor para 
a razão menor tamanho de lote/maior dose terapêutica): produto B

• Peso médio: 1000mg/cápsula

• Unidades produzidas no lote: 10000 cápsulas

• Quantidade de produto por dose: 3 cápsulas (3g)

• Número máximo de doses ao dia: 4 tomadas (6/6 horas)

Cálculo para a determinação do limite residual teórico da substância 
ativa do produto contaminante no produto subsequente:

5µg do ativo 
contaminante/g do 
produto subsequente

LPP Critério da dose (µg/g) =0,001*( 20000µg / 0,5g) * (0,5g / dose) * (3 doses /dia) =

    (3g / dose) * (4 doses/dia)   

   =    0,001 * 60.000  =

    12
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Escolha do limite residual da substância ativa do produto contaminante 
no produto subsequente:

Dado:

1 micrograma/grama = 0,000001/1 = 1/1000000 = 1 ppm, portanto 10 ppm = 10µg/g

Portanto, o limite residual baseado no critério da dose (5µg/g) é menor que o 
critério 10 ppm 

LPPm = 5µg/g

Cálculo para a determinação do limite residual da substância ativa do 
produto por área superficial:

Tamanho do lote subsequente: peso médio (1000mg) * unidades produzidas no 
lote (10000 cápsulas)= 10kg

LAS (µg/cm2) = (5µg / g) * 10kg * 1000 = 2 µg/cm2

25000 cm2

Cálculo para a determinação do limite residual da substância ativa do 
produto por volume de amostra pela técnica direta - swab:

LAA (µg/ml) = (2µg /cm2) * (100cm2) = 40µg/ml

5ml

4.4.2. Cálculo de Limite Residual para medicamento líquido

Dados do pior contaminante: produto A

Concentração do produto: 6 mg/mL

• Forma farmacêutica: Xarope

• Via de administração: oral (Fator de segurança)

• Concentração teórica de ativo pior caso AX (mais tóxico) por dose uni-
tária: 30mg (30000µg)

• Quantidade de produto por dose: 5mL

• Número mínimo de doses ao dia: 3 tomadas (8/8 horas)

Dados de amostragem e análise

• Amostragem: direta por swab

• Volume: 10mL de solvente 

• Área amostrada: 25cm2

• Área superficial do equipamento: 200.000cm2
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Dados do pior contaminado (produto subsequente com menor valor para 
a razão menor tamanho de lote/maior dose terapêutica): produto B

• Tamanho do lote: 2000L

• Quantidade de produto por dose: 10mL

• Número máximo de doses ao dia: 4 tomadas (6/6 horas)

Cálculo para a determinação do limite residual teórico da substância 
ativa do produto contaminante no produto subsequente:

LPP Critério da dose (µg/g) =0,001*( 30000µg / 5mL) * (5mL / dose) * (3 doses /dia) =

                   (10 mL / dose) * (4 doses/dia)   

          =    0,001 * 90.000  =

           40

2,25µg do ativo 
contaminante/mL do 
produto subsequente

Escolha do limite residual da substância ativa do produto contaminante 
no produto subsequente:

Dado:

1 micrograma/mL = 0,000001/1 = 1/1000000 = 1 ppm, portanto 10 ppm = 10µg/mL

Portanto, o limite residual baseado no critério da dose (2,25µg/mL) é 
menor que o critério 10 ppm 

LPPm = 2,25µg/mL

Cálculo para a determinação do limite residual da substância ativa do 
produto por área superficial:

Tamanho do lote subsequente: 2000 Litros

LAS (µg/cm2) = (2,25µg / mL) * 2000 L * 1000 = 22,5 µg/cm2

200000 cm2

Cálculo para a determinação do limite residual da substância ativa do 
produto por volume de amostra pela técnica direta - swab:

LAA (µg/ml) = (22,5µg / cm2) * (25cm2) = 56,25µg/ml

10ml
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5. Tempos de espera e campanhas de produção

5.1. Conceitos

A inclusão de tempos de equipamento sujo e limpo e estudos de campanha 
nos escopos da validação de limpeza de equipamentos é expectativa de todas 
as agências regulatórias. A realização de tais validações sob condições defini-
das e controladas elimina a necessidade de controles específicos nas rotinas de 
produção. No entanto, não dispensa a realização dos testes de monitoramento 
pós-validação.

Tempo de espera de equipamento limpo é o período de tempo decorrido entre a 
conclusão do procedimento de limpeza completa e o início da utilização do equi-
pamento no processo de fabricação. Um equipamento não permanece limpo por 
tempo indeterminado, mesmo armazenado em condições adequadas. 

Tempo de espera de equipamento sujo é o período de tempo entre o final da 
utilização na produção e o início do procedimento de limpeza. A demora na 
execução da limpeza de um equipamento, após sua utilização, pode dificultar a 
remoção dos resíduos, assim como favorecer a proliferação microbiana. 

Campanha de produção é o processamento em sequência de uma quantidade de 
lotes de um mesmo produto, em um mesmo equipamento ou grupo de equipa-
mentos. A avaliação do tempo entre o início de sua utilização para a fabricação 
do primeiro lote e o término na manufatura do último lote, é essencial para 
se garantir a qualidade dos lotes fabricados. Além dos riscos de ocorrência de 
decomposições das substâncias, o tempo estendido de uso de um equipamento 
pode dificultar a remoção dos resíduos ao final da produção da campanha, favo-
recendo a proliferação microbiana e o incremento residual de ativo. 

Na rotina de uma planta de fabricação sabe-se que o controle dos tempos nas 
condições ideais torna-se praticamente impossível. Portanto, independentemen-
te de requisitos regulatórios, os estudos de tempos de espera dos equipamentos 
e sua utilização em campanha são essenciais para se evitar os riscos de conta-
minação dos produtos decorrentes dos processos de limpeza. 

5.2. Tempo de Equipamento Sujo

Alguns aspectos importantes devem ser considerados ao se manter um equipa-
mento sujo por longo período de tempo:

• A secagem do resíduo devido à evaporação da água ou solvente pode 
tornar a penetração da solução de limpeza no contaminante mais difícil, 
portanto, mais difícil a sua remoção.

• Micro-organismos podem se proliferar aumentando significativamente a 
carga a ser reduzida durante o processo de limpeza.

• Variações de temperatura podem resultar em um endurecimento de ex-
cipientes a base de ceras e torná-los difíceis de serem removidos sem 
aquecimento.

No procedimento operacional de limpeza e outras instruções de trabalho deve 
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estar claro o período de tempo máximo que cada equipamento pode aguardar 
pelo processo de limpeza. Tais períodos devem ser estabelecidos com base em 
estudos de tempos de espera e devidamente considerados na realização das 
corridas de validação. Em casos de se exceder esses tempos nas operações de 
rotina, medidas específicas devem ser tomadas:

Alternativa 1:

Limpar o equipamento de acordo com o procedimento operacional existente 
e realizar os mesmos testes aplicando os mesmos parâmetros e critérios de 
aceitação das corridas de validação de limpeza.

Se os resultados forem satisfatórios, o equipamento pode ser liberado para 
utilização e, se houver dados suficientemente representativos em relação 
às corridas anteriores da validação, o procedimento operacional pode ser 
atualizado contemplando este novo tempo de espera para equipamento sujo.

Alternativa 2:

Caso os resultados obtidos nos testes realizados na alternativa 1 não sejam 
satisfatórios, limpar novamente o equipamento utilizando parâmetros mais 
extensos que o procedimento original (aumentar o tempo de limpeza ou 
proceder mais uma limpeza completa). Realizar a verificação da limpeza apli-
cando os mesmos testes com os mesmos parâmetros e critérios utilizados 
nas corridas de validação de limpeza. Se os resultados forem satisfatórios, o 
equipamento pode ser liberado para uso. Caso negativo, o procedimento de 
limpeza mais extenso deve ser executado até que os resultados sejam acei-
táveis. O procedimento operacional não pode ser alterado após a aplicação 
dos conceitos desta alternativa 2.

Observação: 

Nos dois casos, um desvio deve ser aberto para se avaliar o impacto do 
descumprimento do tempo sujo estabelecido em procedimento e registrar as 
ações, os resultados obtidos nas análises e a conclusão dos testes de valida-
ção em relação à condição original. 

5.3. Campanha

A utilização de um equipamento no processo para a manufatura de vários lotes 
em sequência, sem que uma limpeza completa ou final seja realizada, é uma 
prática que otimiza tempo em planejamento e reduz custos com as opera-
ções. Contudo, deve-se garantir que tal rotina não prejudique o desempenho 
do procedimento de limpeza por meio de testes que desafiam tal condição. 
Nesse sentido os estudos de campanha devem ser realizados para se eviden-
ciar os impactos dessa prática reduzindo os riscos à qualidade do produto e 
à segurança do paciente num nível aceitável ou eliminando-os. Se ocorrerem 
limpezas intermediárias (como raspagens), essas também devem ser avalia-
das e consideradas nas corridas de validação da limpeza. Orienta-se o teste 
microbiológico.
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Alguns aspectos importantes devem ser considerados ao se manter um equipa-
mento em utilização por longo período de tempo:

• As limpezas intermediárias de resíduo de produto devido ao acumulo, 
principalmente nos pontos críticos, podem tornar o processo de limpeza 
mais difícil.

• Micro-organismos podem ter a oportunidade de se proliferar aumentan-
do a carga a ser reduzida no processo de limpeza.

• Variações de temperatura entre as utilizações podem contribuir para um 
endurecimento de excipientes e dificultar a remoção do resíduo.

No procedimento operacional de limpeza deve estar claro o período de tempo 
máximo de utilização em campanha ou o número máximo de lotes que cada 
equipamento pode processar antes da execução do processo de limpeza final. 
Tais períodos devem ser estabelecidos com base em estudos de campanha e 
devidamente considerados na realização das corridas de validação. Em casos de 
se exceder o período estabelecido nas operações de rotina devem ser tomadas 
as mesmas medidas específicas descritas para os casos de se exceder tempo 
de equipamento sujo. Em casos de paradas e intervenções no processo para 
manutenção, a produção em campanha deve ser interrompida e uma limpeza 
completa deve ser realizada.

5.4. Tempo de Equipamento Limpo

Para se determinar quanto tempo um equipamento permanece limpo até sua 
utilização, deve-se considerar que micro-organismos se proliferam facilmente 
onde resíduos de água de enxágue podem permanecer após a limpeza. Por-
tanto, é fundamental que os equipamentos sejam mantidos secos durante sua 
armazenagem:

• Mangueiras e outras tubulações flexíveis devem ser armazenadas de 
forma a não favorecer o acúmulo de água (penduradas e de boca para 
baixo)

• Secar os equipamentos e utensílios utilizando álcool e posterior evapora-
ção ou secagem com ar quente ou purga de nitrogênio.

O tempo de estocagem do equipamento limpo depende de vários fatores que 
afetam as probabilidades de recontaminação:

• Frequência de uso do equipamento.

• Condições de estocagem, incluindo as proteções e barreiras para a en-
trada dos contaminantes e qualidade do ar ambiente.

• Local de estocagem.

• Rotas de contaminação (proximidade com sala de lavagem, fluxo de 
pessoas, por exemplo).

• Natureza dos contaminantes e resíduos.

Dependendo das condições de estocagem do equipamento podem ocorrer outros 
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riscos de contaminações além da microbiana. Portanto, os estudos de tempos 
de espera de equipamentos limpos devem considerar vários aspectos diferentes 
daqueles aplicados nas três corridas da validação de limpeza. Normalmente o 
equipamento é armazenado nas condições de pior caso por um período de tem-
po definido e posteriormente avaliado quanto a uma possível recontaminação. 
Tal verificação deve considerar uma avaliação visual, testes de contaminação 
microbiana, e, eventualmente, testes de resíduos químicos e partículas.

Os tempos de estocagem de equipamentos limpos também devem estar clara-
mente definidos em procedimentos operacionais padrão. Caso esses tempos se-
jam excedidos nas operações de rotina, medidas específicas devem ser tomadas:

Alternativa 1:

Repetir o procedimento de limpeza de acordo com o procedimento operacio-
nal padrão. Essa alternativa é bastante viável se a probabilidade de contami-
nação for mais por partículas e o processo de limpeza utilizar água e algum 
detergente.

Alternativa 2:

Em casos de recontaminação por agente microbiano a reaplicação do pro-
cedimento de limpeza é necessária. Além de se repetir o procedimento de 
limpeza original uma etapa de sanitização e posterior enxágue deve ser con-
siderado. Em casos de utilização de equipamentos para produção de produ-
tos parenterais devem-se aplicar adicionalmente medidas para a redução de 
endotoxinas tais como aplicação de vapor. 

5.5. Escopo e Abrangência dos Estudos de Validação de Limpeza 

Os estudos de campanha, de tempo de espera limpo e tempo de espera sujo 
devem ser considerados para os itens que processam lotes em sequência, que 
podem ficar parados limpos ou que podem ficar parados sujos durante o pro-
cesso. Tais estudos devem ocorrer para todos os procedimentos de limpeza de 
equipamentos e utensílios, considerando-se sempre a realização com base na 
eleição do pior caso de cada agrupamento. 

Testes de verificação de limpeza, isto é, verificação considerando-se apenas um 
lote, são aceitos em casos de produção de lotes pilotos, durante o desenvolvi-
mento de um procedimento de limpeza e para os estudos de tempo sujo, limpo 
e campanha, desde que tenha um racional aceitável descrito no protocolo de 
validação que justifique o número de testes.

Os itens que não possuem estudos de campanha, tempo limpo e/ou tempo sujo 
devem processar um lote por vez  e ser lavado antes e depois de ser utilizado 
num lote. Tal condição deve ser cumprida pelo usuário do equipamento/uten-
sílio,  garantida pelo responsável da área e verificado em auditorias internas.

5.6. Estratégias para Realização de Estudos de Tempos de Espera e 
Campanha

Os estudos de campanha, tempo limpo e tempo sujo podem ser aplicados no 
mesmo protocolo de validação corrida ou em protocolos separados. Orienta-se 
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aplicar tais estudos juntamente com a validação corrida ou para itens que já 
tenham sido validados para que os resultados possam ser comparados à vali-
dação inicial.

Em geral tais estudos devem cumprir com os seguintes aspectos:

• O número de corridas deve ser justificável para o estudo pretendido.

• Deve-se utilizar os maiores tempos de espera e/ou o número de lotes.

• As corridas devem ser comparáveis entre si em relação ao limite acei-
tável e quanto menor o resíduo encontrado, maior a robustez do pro-
cedimento de limpeza, portanto testes adicionais podem não ser neces-
sários. Exemplo: caso um equipamento gere um resultado no limite de 
detecção e tenha lavagem automática, talvez apenas uma amostragem 
seja suficiente se a mesma se apoiar num racional justificável.

• Verificações de limpeza, isto é, avaliação com base em apenas um lote, 
podem ser realizadas desde que sejam comparáveis com outros resul-
tados. Exemplo: comparação do resultado da verificação de um item 
com os resultados da validação inicial realizada com três testes para o 
mesmo item.

• Mais de uma verificação pode ser necessária de acordo com o racional 
adotado.

5.6.1. Campanha (Em Número de Lotes)

Os estudos de campanha são aplicados quando houver mais de um lote sendo 
processado em sequência num equipamento ou utensílio. Deve ser realizada 
com o maior número de lotes possível, considerando-se a segurança em relação 
ao limite máximo permitido de ativo e microbiologia.

Os testes devem ocorrer após a limpeza completa do item que teve contato 
com o pior caso (pior contaminante) e os pontos críticos devem ser definidos e 
amostrados. Tais pontos geralmente são definidos com base numa análise de 
risco, conforme mencionado no capítulo amostragem. 

Orienta-se definir um parâmetro de avaliação para as limpezas intermediárias. 

Os resultados fora do limite devem ser tratados como resultados fora de espe-
cificação e uma investigação deve ser realizada.

5.6.2. Tempo limpo (Em Dias ou Horas)

Deve-se realizar o estudo com o maior tempo possível após a limpeza completa, 
considerando-se as necessidades da rotina de produção e a segurança em rela-
ção ao limite máximo permitido para microbiologia. A área de armazenamento 
do equipamento limpo e o sistema de ar devem estar qualificados. Um programa 
de monitoramento ambiental para superfície, área e ar deve ser estabelecido. 

Geralmente os testes possuem tempo inicial e tempo final, mas o ideal é que o 
tempo limpo seja aplicado a cada 24 horas da primeira coleta em tempo zero 
para verificar a taxa de crescimento/mortalidade dos micro-organismos. 
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As reamostragens nos tempos estabelecidos devem garantir que não haja cres-
cimento falso positivo, ou seja, contaminação cruzada por material particulado 
ou operação. 

O plano amostral pode se basear no monitoramento ambiental de superfície, 
mas deve levar em consideração os pontos da validação inicial e os pontos crí-
ticos definidos em procedimento. As amostragens podem ocorrer nos itens que 
já foram lavados no máximo até 24 horas, desde que haja todas as informações 
de limpeza e as condições de acondicionamento e armazenamento estejam ga-
rantidas.

As limpezas intermediárias devem ter amostragem microbiológica de tempo lim-
po, caso permaneçam paradas por um tempo considerável, de acordo com a 
disposição do item, contato com o ar, com os operadores, fluxos de passagem 
de pessoas, frequência de limpeza da sala, entre outros fatores.

Orienta-se considerar como limite em validação o limite de alerta para a super-
fície.

Materiais estéreis podem ter apenas amostragem final, por conta das condições 
iniciais a que foi submetido. O estudo de tempo de espera limpo para produtos 
estéreis está relacionado com a avaliação da carga microbiana dos equipamen-
tos/utensílios/materiais pelo período de tempo compreendido entre a finalização 
do processo de esterilização até seu uso. Esse estudo auxiliará na determinação 
do prazo de validade do tempo limpo dos equipamentos/utensílios e materiais 
utilizados no processo após a esterilização. 

Para produtos estéreis, é interessante que seja realizado o estudo de carga 
microbiana dos equipamentos, utensílios e materiais antes da sua esterilização, 
isto é, após lavagem. Um tempo prolongado entre a limpeza e o processo de es-
terilização pode aumentar a carga microbiana inicial a ser eliminada, portanto, 
este parâmetro deve ser controlado para garantir o desempenho do processo 
de esterilização.  

Os resultados fora do limite devem ser tratados como resultados fora de espe-
cificação e uma investigação deve ser realizada.

5.6.3. Tempo Sujo (em Dias ou Horas)

O estudo deve ser realizado considerando-se as necessidades da rotina de fa-
bricação e considerando-se a segurança em relação ao limite máximo permitido 
para ativo e microbiologia.

O equipamento deve permanecer sujo por um período de tempo definido e os 
testes devem ocorrer após a limpeza completa do item que teve contato com 
o pior caso e os pontos críticos devem ser definidos e amostrados. Tais pontos 
geralmente são definidos com base em análise de risco e descritos no protocolo.

Os resultados fora do limite devem ser tratados como resultados fora de espe-
cificação e uma investigação deve ser realizada.
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6. Métodos de amostragem e fator de recuperação

6.1. Conceito

O procedimento de amostragem é o método utilizado para coletar os possíveis 
contaminantes da superfície após o procedimento de limpeza, para serem anali-
sados através de técnicas analíticas apresentadas adiante em capítulo específico.   

A combinação da amostragem adequada e método analítico compatível resul-
tam em confiabilidade e segurança dos resultados para uma avaliação conclusi-
va da efetividade de um procedimento de limpeza. 

Muitas vezes a extração e solubilização do resíduo sofrem várias interferências, 
resultando em valores abaixo do real de contaminação, A capacidade do pro-
cedimento de amostragem e preparação da amostra em fornecer resultados 
próximos do valor real é avaliada nos estudos de recuperação abordada também 
adiante em capítulo específico.

6.2. Tipos de Amostragem 

Basicamente são utilizados quatro tipos de amostragem:

• Amostragem direta da superfície

• Amostragem por swab

• Amostragem por Rinsagem 

• Amostragem por Placebo

6.2.1. Amostragem Direta da Superfície

A amostragem direta da superfície envolve visualizar diretamente a superfície 
limpa com ou sem o auxílio de instrumentos específicos. É a técnica utilizada 
para avaliação pelo critério visual. Nesse caso, o olho é o meio utilizado para 
análise e amostragem.

Alguns cuidados importantes devem ser observados na realização da amostra-
gem visual:

• O analisador deve ter visão adequada ou a mesma deve ser corrigida por 
óculos ou lentes de contato. 

• Deve haver iluminação adequada para visualização da superfície interna 
do equipamento. Uma fonte de iluminação externa pode ser introduzida. 
Para a visualização de resíduos fluorescentes sob luz UV, pode-se utilizar 
uma fonte de luz negra.

• A distância entre o analisador e a superfície a ser avaliada deve ser 
adequada para garantir uma boa visualização. Geralmente quanto mais 
afastado o analisador estiver da superfície menos sensível é o seu poder 
de visualização. Uma superfície que parece limpa a três metros de dis-
tância pode ser observada como suja a trinta centímetros. 
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• O ângulo da luz e do analisador em relação à superfície em avaliação 
também pode afetar a visualização adequada. 

• Algumas superfícies não são facilmente acessíveis para visualização.  As 
partes internas de spray balls, válvulas requerem a desmontagem para 
serem examinadas. Tubulações podem ser visualizadas através de fibras 
ópticas que permitem o exame visual de longas porções internas dos 
tubos. 

A quantidade mínima real de um resíduo para que seja detectável numa avalia-
ção visual não é fixa. Um número encontrado em literaturas como linha divisória 
entre visualmente limpo e visualmente sujo é 4 micrograma por cm2. No entan-
to, este número pode variar dependendo da natureza do resíduo e da superfície 
em avaliação.  

Para a obtenção de um valor mais real e confiável pode-ser realizar um estudo 
experimental aplicando em uma determinada superfície uma série de quantida-
des de contaminante (por exemplo, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 µg/cm2) e submetendo 
ao teste de visualização por um grupo de analistas. A série deve ser randomiza-
da e os analistas devem realizar a avaliação individualmente, indicando se cada 
superfície está visualmente suja ou limpa. A maior quantidade que for indicada 
como limpa por todos os analistas será considerada limite para diferenciação 
entre um equipamento sujo e limpo. 

Natureza do resíduo

A natureza do resíduo influencia diretamente no teste visual. Materiais particu-
lados como pós são consideravelmente detectáveis em concentrações abaixo de 
4 µg/cm2. Não é raro encontrar resíduos visualmente detectados numa super-
fície de aço-inox apresentando resultados analíticos de amostragem por swab 
da ordem de 1 µg/cm2. Mesmo que o resultado analítico demonstre dados de 
acordo com limites de aceitação estabelecidos, um equipamento visualmente 
sujo não deve ter seu procedimento de limpeza considerado eficaz.

Natureza da superfície

A natureza da superfície é outro fator que impacta diretamente na eficiência 
de uma avaliação visual. O material de construção, a textura e/ou rugosidade 
da superfície podem dificultar a visualização. Por exemplo, um pó facilmente 
observado numa superfície de aço-inox pode não ser visível na mesma quan-
tidade numa superfície plástica branca, levando a uma conclusão errônea de 
visualmente limpo. Um outro resíduo facilmente observado numa superfície de 
aço-inox polido pode ser considerado ausente numa superfície mais desgastada 
do mesmo material. 

O estado de conservação da superfície também pode levar a interpretações er-
rôneas. Superfícies de vidro ou aço-inox mais desgastadas podem levar a uma 
falsa conclusão de presença de sujeira residual. Em alguns casos o metal pode 
se apresentar com uma descoloração devido a soldas. Tal descoloração não pode 
ser removida por processos de limpeza convencionais, pois são alterações nas 
camadas internas e não na superfície. 
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Para minimizar o impacto dessas alterações da superfície na avaliação pode-se 
utilizar fotografias das superfícies limpas como padrão de comparação.

Uma outra técnica para auxiliar na avaliação visual é esfregar a superfície com 
um swab ou material similar e compará-lo com um branco (material de amos-
tragem sem utilização). Essa técnica deve ser utilizada com ressalvas e sua 
aplicação é bastante útil no monitoramento do procedimento de limpeza devido 
à simplicidade e rapidez. 

Na maioria dos casos somente o critério do visualmente limpo não é aceito para 
a realização da validação de limpeza. O teste não é conclusivo, necessitando da 
complementação com resultados quantitativos de análises laboratoriais para a 
comprovação da eficácia do procedimento de limpeza. 

6.2.2. Amostragem por Swab

A técnica de amostragem por swab consiste em remover o resíduo de uma su-
perfície em avaliação com a utilização de um swab e posterior ressuspensão e 
determinação quantitativa por uma técnica analítica.

O swab é um dispositivo composto por uma haste com uma das extremidades 
envolvida por material têxtil. Ambos os materiais não devem interferir na amos-
tra coletada.  

Figura 2: Swabs para amostragem microbiológica e química

Geralmente mais utilizado para amostragem 
microbiológica

Geralmente mais utilizado para amostragem de 
resíduos para análise química

6.2.2.1. Execução da Amostragem

A ponta da haste (a porção têxtil) é normalmente umedecida com a água, um 
solvente orgânico ou uma mistura de solventes. Retira-se o excesso de solvente 
e esfrega-se a ponta do swab na área de amostragem selecionada, aplicando 
movimentos definidos na metodologia. Posteriormente o resíduo é extraído do 
swab por um solvente adequado e analisado por métodos validados. 

Geralmente essa técnica é bem utilizada em superfícies lisas de equipamento 
e utensílios em que as áreas a serem amostradas sejam de fácil acesso e vi-
sualização. Também pode ser utilizada em peças desmontadas na execução no 
procedimento de limpeza.  
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Quando as amostragens para análise de resíduos químicos (detergente e subs-
tâncias ativas) e microbiológicos estão definidas no mesmo ponto do equipa-
mento é recomendável que sejam realizadas em áreas distintas.

O tipo e quantidade de swab, assim como o tamanho da área a ser amostrada, 
devem ser definidos juntamente com o desenvolvimento do método analítico 
de acordo com o limite de quantificação e o critério de aceitação. Essas infor-
mações devem ser registradas juntamente com demais dados do estudo e uma 
vez validado o método, a utilização de determinado tipo de swab passa a ser 
obrigatória na rotina dos estudos de validação desse produto. A validade e lote 
do swab em uso na amostragem do estudo de validação de limpeza também 
devem ser controlados.  

Os swabs devem ser manuseados com cuidado no momento da amostragem, 
evitando-se movimentos desnecessários eliminando a possibilidade de resulta-
dos incorretos.

Para a realização das amostragens o treinamento do pessoal em relação ao 
procedimento correto é essencial. A técnica de amostragem validada deve ser 
reproduzida durante a validação de limpeza, ou seja, deve ser executada a se-
quência correta de movimentos do swab na superfície amostrada, resultando 
em maior confiabilidade nos resultados. 

Os aspectos mais importantes para a técnica de amostragem por swab são:

• A composição do material do swab / haste,

• O uso de solventes adequados para a extração do resíduo;

• O tipo de área da superfície esfregada.

6.2.2.2. Tipo de Material para o Swab

A definição do tipo de swab a ser utilizado em qualquer amostragem depende 
do resíduo a ser amostrado. 

Amostragem microbiológica:

• Geralmente utiliza-se swab com fibras de algodão (não tecido ou fios 
entrelaçados). 

• Em alguns casos a extremidade do swab pode ser constituída de fibras 
de alginato de cálcio. 

• Certamente os swabs devem sempre ser esterilizados antes do uso. 

Amostragem química:

• Os swabs utilizados para amostragem de resíduos químicos podem va-
riar consideravelmente. O mais comum é feito de tecido de poliéster 
aderido a uma haste plástica. O adesivo que fixa o tecido pode interferir 
na análise, o que pode ser avaliado através de um branco. 
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• Os swabs não devem liberar facilmente os componentes do seu material, 
pois podem interferir na realização da análise.

• Para amostras analisadas por TOC o cuidado em relação à interferên-
cia do swab deve ser ainda maior. Normalmente pequenas quantidades 
extraídas dos componentes dos swabs podem significar grande contri-
buição de carbono, tornando crítica a qualidade e consistência dos re-
sultados. 

6.2.2.3. Solvente para Extração

O solvente utilizado deve ser apropriado para a remoção do resíduo da superfí-
cie e compatível com a técnica analítica a ser utilizada posteriormente na quan-
tificação. Normalmente se utiliza no mínimo grau analítico e a estabilidade em 
relação ao contaminante em avaliação também deve ser observada. 

Uma opção além da utilização de solventes orgânicos é a água com ou sem o 
ajuste de pH, dependendo da solubilidade do resíduo nesses diferentes meios. 
Se a determinação for realizada por TOC, o uso de solventes orgânicos não é 
adequado devido à interferência do carbono. 

A quantidade de solvente utilizada na extração do contaminante do swab tam-
bém pode ser crítica. Deve-se utilizar a quantidade mínima necessária e compa-
tível com os limites de quantificação do método analítico.

6.2.2.4. Quantidade de Swabs 

Geralmente somente um ou dois swabs são utilizados na amostragem da área 
definida. O objetivo da utilização de mais de um swab é aumentar a recupera-
ção. O conceito é que um swab pode não remover todo o resíduo presente na 
área de amostragem. A pequena quantidade de solvente que pode restar na 
superfície após o primeiro swab pode conter algum resíduo dissolvido. A utili-
zação de um segundo swab, na maioria das vezes seco, removeria essa quan-
tidade remanescente aumentando a recuperação.  No entanto, estudos devem 
ser realizados para se verificar os benefícios da utilização de mais de um swab. 
Conforme já comentado anteriormente os swabs podem interferir nos métodos 
analíticos, portanto o aumento da recuperação deve ocorrer num nível bem 
maior que o aumento da interferência. 

6.2.2.5. Área Amostrada

O tamanho da área a ser amostrada, que normalmente varia entre 25 a 100 
cm2, deve considerar também os dados do estudo de recuperação e a viabilidade 
de amostragem do ponto ou local específico do equipamento definido no proto-
colo de validação de limpeza.  

Para se amostrar exatamente a área definida, geralmente utilizam-se gabari-
tos/moldes, no tamanho determinado, colocando-os sobre a superfície a ser 
amostrada.  Esse gabarito deve ser de material quimicamente inerte (PTFE, por 
exemplo) e deve evitar a contaminação da amostra e do ponto de amostragem 
selecionado.
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6.2.2.6. Padronização do Procedimento de Swab

A padronização do procedimento de swab é importante para a reprodutibilidade 
e confiabilidade dos resultados. Deve ser definido durante o estudo de recupe-
ração e posteriormente reproduzido na determinação do fator de recuperação, 
validação do método analítico e realização da amostragem na validação de lim-
peza.

O procedimento deve ser descrito detalhadamente, de preferência através de 
um esquema visual além do texto. Entre outras informações devem constar 
detalhes sobre o ângulo de aplicação do swab e a direção e sentido dos movi-
mentos, incluindo o número de repetições.

Figura 3: Técnica de amostragem por swab

6.2.2.7. Manuseio e Transporte do Swab

Os cuidados para não contaminar os materiais antes, durante e após a amos-
tragem devem estar claros e escritos, evitando interferências na amostra e ga-
rantindo a qualidade dos resultados obtidos. Os cuidados específicos dependem 
do procedimento analítico utilizado. Em geral os seguintes cuidados especiais 
devem ser considerados: 

• Utilização de luvas para o manuseio do swab e outros materiais.

• A colocação do swab no recipiente para extração após a amostragem da su-
perfície deve ser feita de forma a evitar ao máximo qualquer contaminação.

• Movimentos do swab devem ser minimizados, pois em contato com o ar 
pode haver absorção de carbono, que interfere na análise por TOC.

O tempo e condições de transporte do swab embebido no solvente de extração 
podem interferir nos resultados analíticos. Devido à extração de carbono do ma-
terial do swab ,estes parâmetros podem ser mais críticos para análises por TOC. 
A temperatura durante o transporte também deve ser controlada.
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6.2.2.8. Controles

Para qualquer método analítico utilizado na análise de validação de limpeza 
deve-se identificar as fontes de interferências não provenientes da amostra. 
A avaliação de interferências da amostragem deve considerar a preparação de 
controles utilizando o mesmo tipo de swab, solvente de extração e tipo de reci-
piente onde é realizada a extração do resíduo. A preparação e análise dos con-
troles devem ser realizadas juntamente com as análises experimentais. 

6.2.2.9. Vantagens e Desvantagens na Escolha do Método de Amostra-
gem por Swab

Ao escolher um método de amostragem é necessário avaliar a sua aplicação e as 
vantagens/desvantagens envolvidas nesta escolha. Seguem alguns itens para 
serem observados:

Vantagens Desvantagens

• Adaptável a vários tipos 
de superfícies (aço inox, 
borracha, epóxi, acrílico 
dentre outros).

• Aplicável a resíduos de 
substâncias ativas, agentes 
de limpeza e contaminantes 
microbiológicos.

• Resíduos secos e insolúveis 
podem ser retirados por 
remoção física. 

• Permite o estabelecimento 
do nível de contaminação 
por área, indicando onde o 
procedimento precisa ser 
melhorado e se realmente os 
pontos críticos correspondem 
às expectativas.

• Permite a recuperação 
do contaminante a partir 
de áreas onde a água de 
rinsagem teve contato 
deficiente.

• A área a ser amostrada deve 
permitir livre acesso ao operador, 
o que é impraticável em muitos 
equipamentos.

• O solvente e o material do 
swab não devem ser fonte de 
contaminação adicional ou 
interferir na metodologia analítica.

• A porcentagem de recuperação do 
ativo por parte do swab deve ser 
estabelecida.

• Utilizando-se um estudo de 
recuperação que mimetiza 
exatamente o procedimento 
utilizado na prática (mesmo swab, 
placa com o mesmo tipo de aço do 
equipamento, definição da área).

• Possível interferência do material 
do swab deve ser avaliada 
durante o estudo de validação da 
metodologia analítica.

6.2.3. Amostragem por Rinsagem

A amostragem por rinsagem envolve a utilização de um líquido para cobrir a 
superfície a ser amostrada. Essa técnica permite remover o resíduo de áreas 
onde o swab não é aplicável, ou seja, não há espaço/acesso para essa técnica. 
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Geralmente emprega-se a amostragem por rinsagem em tubulações, peças com 
pequena área para amostragens como bicos de envase.

A amostragem por rinsagem é menos utilizada na validação de limpeza devido 
a restrições e incertezas em relação à amostragem por swab. Muitas vezes a 
avaliação da água de rinsagem apresenta resultados de acordo com as especifi-
cações, por exemplo, de água purificada, mas pode conter níveis inaceitáveis de 
resíduos de produtos, principalmente aqueles de alta potência. Adicionalmente a 
amostragem por rinsagem só pode ser utilizada após estudos que demonstrem 
que qualquer resíduo localizado na superfície da parte superior de reatores e 
tanques é removido pelo procedimento de enxágue. Outros aspectos críticos 
devem ser observados nessa técnica:

• Deve-se assegurar que o conteúdo que está sendo determinado na 
amostra está diretamente relacionado com o resíduo em avaliação.

• Deve-se assegurar a realização de estudos de recuperação que demons-
trem que o procedimento de rinsagem é eficaz na remoção dos resíduos 
das superfícies em níveis satisfatórios. 

• Deve-se observar a solubilidade do contaminante no solvente eleito e 
também a sua compatibilidade com o material do equipamento.

• O volume de solvente deve ser suficiente para garantir o contato com 
toda a superfície do equipamento e também o mínimo possível para ser 
compatível com a sensibilidade do método analítico.

6.2.3.1. Execução da Amostragem

Existem duas formas de se executar uma amostragem por rinsagem:

• Amostragem em único ponto da última solução de enxágue. 

• Amostragem separada e distinta do último enxágue.

a) Amostragem em único ponto da última solução de enxágue. 

A amostra é coletada do enxágue final de um procedimento normal 
de limpeza.

O volume de amostra retirado depende da análise a ser executada, 
mas normalmente varia entre 500 e 1000mL. O ponto de amostra-
gem localiza-se na saída do circuito de limpeza, por onde a solução 
de enxágue é descartada. É uma técnica extremamente simples e 
proporciona uma determinação geral do contaminante em todo o sis-
tema em avaliação. Caso seja possível assumir que a contaminação 
esteja dispersa de forma homogênea em toda a superfície, pode-se 
determinar o potencial de contaminação do produto subsequente. O 
racional científico deve ser documentado para justificar tal abordagem 
quando aplicada. 

b) Amostragem separada e distinta do último enxágue.

Nesta amostragem a solução de rinsagem é diferente do enxágue final 
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do procedimento de limpeza. Um requisito para essa técnica é garan-
tir que a solução entre em contato com toda a superfície do equipa-
mento. É aplicável em situações em que a substância em avaliação 
é pouco solúvel em água, o solvente geralmente utilizado no último 
enxágue do procedimento de limpeza. Podem-se utilizar soluções áci-
das ou alcalinas ou outros solventes visando melhorar a solubilidade 
e, consequentemente a recuperação.

6.2.3.2. Vantagens e Desvantagens na escolha da técnica da Rinsagem 

Vantagens Desvantagens

• Não invasiva;

• Permite amostragem de peças de 
formato irregular (punções, conexões, 
válvulas) com dificuldades para 
amostragem com swab;

• Permite a amostragem de áreas 
de difícil acesso, para amostragem 
tais como tubulações, peças da 
envasadora, elementos de filtração 
dentre outros;

• Sensibilidade reduzida;

• Incapaz de detectar a 
localização exata do 
resíduo;

• Volume de rinsagem é 
crítico;

• Resíduos podem não 
estar homogeneamente 
distribuídos;

6.2.4. Amostragem por Placebo 

A amostragem por placebo envolve a fabricação de um placebo como produto 
subsequente, após a limpeza do equipamento onde foi fabricado o produto con-
siderado pior caso. Posteriormente uma amostra dele é analisada para se avaliar 
o resíduo do princípio ativo do produto crítico.

Entende-se que o nível de resíduo encontrado na análise do placebo é o nível de 
contaminação no produto subsequente. Se esse nível de resíduo estiver abaixo 
do limite permitido, considera-se que a superfície do equipamento está adequa-
damente limpa.

A determinação de uma substância ativa em níveis muito baixos na presença dos 
componentes do placebo representa uma dificuldade no desenvolvimento e vali-
dação de método. Adicionalmente um estudo de recuperação é importante para 
se demonstrar que a técnica de amostragem é eficiente na remoção do resíduo da 
superfície. Frente a tantas dificuldades esta técnica é raramente utilizada.

Assim como as demais técnicas de amostragem apresentadas anteriormente, 
a técnica de amostragem por placebo também deve considerar que o resíduo 
contaminante não está uniformemente disperso em toda superfície do equipa-
mento. Dessa forma o lote de placebo pode apresentar variações de concentra-
ção de contaminante, o que pode comprometer a representatividade da amostra 
coletada e analisada caso não haja um processo de homogeneização prévia. 
Em outras situações em que a coleta de amostras pode ser controlada, esta 
técnica de amostragem por placebo pode apresentar vantagens. Por exemplo, 
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num processo de enchimento contínuo os resíduos remanescentes em partes do 
equipamento e bicos de enchimento serão removidos pelas primeiras porções 
do produto subsequente que entrar em contato com essas superfícies. Portanto, 
os primeiros frascos terão um nível de contaminação mais elevado no seu con-
teúdo, com uma redução gradual nos frascos subsequentes. Caso o resultado 
obtido nesses primeiros frascos, que representam o pior caso estejam de acordo 
com o critério de aceitação, a limpeza é considerada satisfatória. Se estiver aci-
ma, deve-se validar a quantidade de frascos iniciais que devem ser descartados 
até que o nível de contaminação seja reduzido a níveis aceitáveis. 

Essa mesma técnica pode ser aplicada para a verificação de limpeza de equi-
pamentos de produtos sólidos. Por exemplo, nas compressoras os primeiros 
comprimidos terão a maior concentração de contaminantes.   

6.2.5. Definição de Plano de Amostragem

O plano de amostragem deve ser estabelecido com base em uma análise de 
risco. A seleção dos pontos críticos de amostragem numa validação de limpeza 
deve ser definida através de uma avaliação completa do procedimento e do 
equipamento envolvidos na validação. A avaliação deve ser realizada por uma 
equipe multidisciplinar, com profundo conhecimento da rotina de fabricação e 
limpeza, assim como dos equipamentos/utensílios, podendo ser utilizadas fer-
ramentas como FMEA, APPCC para as definições dos racionais da escolha dos 
pontos mais representativos e que devem ser analisados.    

Nessa avaliação, algumas características devem ser consideradas:

• Locais e superfícies de difícil acesso à limpeza;

• Locais de maior exposição (maior quantidade e maior tempo de contato) 
do princípio ativo/agente de limpeza no equipamento;

• Locais com área aberta de exposição do equipamento ao ambiente;

• Locais que, pelo desenho do equipamento, são mais difíceis de limpar e 
secar, consequentemente, com maior probabilidade de reter partículas 
e umidade.

• Locais que representam os diferentes tipos de materiais de construção 
do equipamento (aço-inox, vidro, materiais de selos dentre outros) e as 
localizações que conferem as diferentes funcionalidades (paredes late-
rais, teto, válvulas, bombas, hélices de agitadores, pontos de drenagem 
dentre outros)

• Áreas críticas que utilizam sistemas semiautomáticos ou sistemas com-
pletamente automatizados (CIP) devem também ser identificadas (por 
exemplo a posição do spray Ball). 

Os pontos de amostragem selecionados devem constar no plano de amostragem 
descrito no protocolo de validação. Adicionalmente devem-se ter informações 
como a quantidade, o momento, a frequência, a localização, a metodologia de-
talhada e o tamanho da amostragem. Diagramas dos equipamentos e fotos 
destacando os pontos selecionados são importantes para a compressão e a 
execução correta da amostragem.  Quando for aplicado o método por rinsagem, 
o volume de enxágue e amostragem deve ser especificado.
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O método de amostragem escolhido deve ser adequado para demonstrar a lim-
peza do equipamento. Caso seja necessária alguma preparação especial do ma-
terial de amostragem, devido ao método analítico, a informação deve estar clara 
no plano de amostragem. Independente do método, as amostras devem ser 
manuseadas de acordo com a sua estabilidade antes da execução da sua análi-
se. (Por exemplo, protegidas da luz, gaseificadas com nitrogênio, congeladas ou 
analisadas imediatamente.) 

O procedimento de amostragem deve estar detalhado por escrito num procedi-
mento operacional padrão.

6.3. Fator de Recuperação

6.3.1. Conceitos

O método analítico deve ser desafiado em combinação com o método de amos-
tragem para demonstrar que os contaminantes podem ser quantitativamente 
removidos da superfície dos equipamentos e extraídos com perdas mínimas 
pelos solventes na preparação das soluções a serem submetidas aos testes ana-
líticos. Isso é demonstrado através dos estudos de recuperação. 

O estudo de recuperação consiste na contaminação de uma superfície similar 
àquela a ser avaliada em relação à limpeza com uma quantidade conhecida de 
contaminante. A referida superfície contaminada é amostrada de acordo com 
um procedimento padrão e a amostra é analisada por um método analítico es-
pecífico para o contaminante.

A razão da quantidade encontrada de resíduo do contaminante e a quantida-
de real contaminada multiplicada por cem define o percentual de recuperação, 
também conhecido como fator de recuperação. Esse valor é utilizado para se 
ajustar os valores obtidos nos resultados analíticos das amostras de validação 
de limpeza, refletindo os valores reais dos níveis de contaminação encontrados.

Fator de recuperação = Quantidade de resíduo encontrada 
x 100

Quantidade real de resíduo

Quantidade de resíduo = Quantidade de resíduo encontrada
 x 100

Fator de recuperação

Os estudos de recuperação são realizados normalmente no laboratório analítico 
e os procedimentos para a definição do fator podem ser executados simulta-
neamente aos testes de precisão e exatidão da validação do método analítico. 

Os estudos de recuperação devem ser realizados para as amostragens por swab, 
enxágue e placebo e para cada tipo de material envolvido no procedimento de 
limpeza (por exemplo, aço-inox 316, vidro, plástico). O nível de recuperação 
e consistência tem de ser demonstrados para todos. A supressão do estudo é 
possível desde que haja um racional documentado que suporte tal decisão, no 
entanto, para a amostragem por swab o teste é mandatório.
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Os solventes utilizados na amostragem devem propiciar a remoção das substân-
cias das superfícies do equipamento num nível aceitável e ser compatível com a 
superfície do equipamento e o método analítico.  

A estabilidade do contaminante no solvente deve ser demonstrada. 

O estudo de recuperação deve comprovar e demonstrar o “nível” de recuperação 
e sua “consistência”. 

• Por “nível” entende-se a porcentagem do resíduo que pode ser recupe-
rada no meio em que está aderido. Corresponde à exatidão do método 
analítico.

• Por “consistência” entende-se a dispersão dos valores encontrados 
para amostragens repetidas feitas sob a mesma condição. Corresponde 
à precisão intermediária do método analítico.

Os seguintes valores são normalmente utilizados como critérios para a definição 
da qualidade da recuperação:

Nível de recuperação: É desejável obter valores acima de 80%, mas mí-
nimo de 70% é aceito internacionalmente.  A ANVISA define como critério 
mínimo 75%. Em algumas situações, valores de mínimo 50% podem ser 
aceitos, desde que haja documentação do racional que suporte a impossibi-
lidade de obtenção de valores maiores.

Consistência: Normalmente se aceita valores de ± 5 a 10% dependendo da 
faixa de concentração.

Em casos de possibilidade de variação do fator de recuperação devido à concen-
tração do contaminante, uma série de determinações em pelo menos três faixas 
diferentes de concentração deve ser considerada.

O valor do nível de recuperação deve ser considerado no cálculo final do resíduo 
encontrado no exercício da validação, portanto, assim como o desenvolvimento 
e validação do método analítico, é uma atividade que antecede o início da vali-
dação de limpeza.

Alguns aspectos são essenciais para o sucesso do estudo de recuperação (swab):

a. Superfície

A superfície utilizada no estudo de recuperação deve refletir as condições 
reais dos equipamentos da produção, isto é, mesmo tipo de material. Se 
a superfície do equipamento a ser amostrada é aço-inox 316 deve-se uti-
lizar matrizes do mesmo material para serem contaminadas.

Tais matrizes devem ter tamanho suficiente para permitir que a área a 
ser amostrada seja a mesma especificada no procedimento padrão da 
validação de limpeza.

b. Quantidade do resíduo contaminante

A quantidade de contaminante em µg/cm2 deve ser equivalente ao nível 
de contaminação esperado na validação de limpeza, isto é, máximo o 
critério de aceitação. 
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Pode-se utilizar o menor percentual de recuperação ou uma série de per-
centuais de recuperação, dependendo dos resultados obtidos no estudo.

c. Natureza do resíduo

A natureza do resíduo deve ser igual ao do equipamento a ser limpo

Considerar aspectos como após secagem, após aquecimento etc. 

6.3.2. Procedimentos dos Estudos de Recuperação

6.3.2.1. Amostragem Direta da Superfície (Swab)

a. Pré-requisitos para o estudo de recuperação:

O Limite Máximo de Contaminante por área da rota de fabricação deve 
estar definido.

O cálculo do Limite de Aceitação na amostra a ser analisada deve estar 
estabelecido. 

A metodologia analítica deve estar desenvolvida e validada pelo menos 
em relação aos parâmetros seletividade/especificidade, limites de detec-
ção e quantificação e linearidade.

Devem ser utilizados swabs do mesmo tipo e material da amostragem da 
validação de limpeza propriamente dita.

Devem estar disponíveis placas do mesmo material dos pontos de amos-
tragem eleitos, com área igual a que será amostrada pelo swab. Geral-
mente são utilizadas placas de 25 a 100 cm2. Por mesmo material enten-
de-se, por exemplo, mesmo tipo de aço e grau de polimento.  Deve haver 
procedimentos para se garantir a ausência de resíduos interferentes nas 
placas a serem usadas nos estudos de recuperação.

b. Preparação das placas

Preparar uma solução do contaminante em um solvente de elevada pure-
za (grau analítico), sendo desejável também que seja volátil.

A concentração dessa solução deve ser tal que permita a aplicação da 
quantidade adequada de contaminante na área da placa. 

Se for utilizada uma solução de baixa concentração, o volume a ser 
inoculado na placa para se obter a quantidade permitida pode ser 
muito grande, dificultando a secagem e levando a perdas.

Se for utilizada uma solução de concentração muito alta, a quanti-
dade inoculada pode ser muito pequena, ocasionando concentração 
em determinados pontos da placa, prejudicando a homogeneidade da 
contaminação na sua superfície.

Um meio termo deve ser escolhido e utilizado

Contaminar um número de placas previamente limpas. Considerando-se 
a determinação simultânea da precisão, recomenda-se 6 placas a 100% 
da concentração esperada ou 3 placas de 3 concentrações diferentes. 
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Após a secagem cada uma delas deve ser amostrada. Deve-se garantir a 
integridade das placas durante o processo de secagem. 

c. Amostragem

Utilizar um solvente de extração que seja capaz de solubilizar o conta-
minante.

Pré tratar o swab com o solvente de extração 

Passar o swab na superfície da placa contaminada, por exemplo, com um 
dos lados na direção horizontal e com o outro lado na direção vertical, 
para cobrir toda a área. Esse procedimento pode variar dependendo do 
nível de concentração e tipo de contaminante, mas deve ser exatamente 
o mesmo a ser utilizado posteriormente na realização da validação de 
limpeza. Portanto, tal procedimento deve estar previamente definido em 
detalhes no protocolo de validação de limpeza ou outro documento es-
pecífico. 

Cortar o cabo do swab e extrair o contaminante com uma quantidade 
volumétrica do solvente de extração submetendo a banho de ultrassom 
ou outro tipo de agitação se necessário.

d. Análise 

Analisar as soluções contra um padrão de concentração conhecido.

O resultado de cada amostra (por placa) dividida pelo valor teórico ino-
culado na placa e multiplicada por 100 fornecerá o fator de recuperação 
de cada uma.

Pode ser necessário utilizar mais que um swab para obter valores de re-
cuperação satisfatórios.  Durante o estudo a comparação de resultados 
do uso de um swab em relação a dois swabs pode confirmar o benefício 
da utilização do swab adicional.

e. Recomendações

O procedimento deve ser repetido com as diferentes pessoas que exe-
cutarão a amostragem na prática para evidenciar possíveis falhas e va-
riações.

Em caso de resultados não satisfatórios, a causa da não conformidade 
deve ser investigada.

Revisar a técnica do swab 

Revisar o tipo de solvente utilizado na extração

Revisar a capacitação do pessoal

Sugere-se que os resultados da análise da validação de limpeza sejam 
corrigidos pelo menor valor encontrado para o fator de recuperação.
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6.3.2.2. Amostragem por Enxágue 

O procedimento segue os mesmos passos até a etapa de amostragem da placa 
contaminada. A partir daí existem duas formas:

Posicionamento vertical da placa contaminada no interior de um béquer, em 
seguida um volume definido da solução de extração é lançada sobre a placa 
com o auxílio de uma pipeta. Retira-se a placa e a solução é analisada conforme 
método analítico.

Imersão da placa numa quantidade apropriada de solvente de extração contido 
num béquer e agitação cuidadosa do conjunto por 30 segundos. A placa é reti-
rada e a solução é analisada pelo método. 

7. Métodos Analíticos

Essa seção aborda os meios mais utilizados de avaliação de superfícies limpas. 
Os métodos utilizados para a análise de amostras de validação de limpeza va-
riam dos mais simples aos mais complexos, assim como variam também o modo 
de preparo das amostras. Esses métodos possuem vantagens e desvantagens 
distintas e sua escolha depende da situação a ser avaliada. O aspecto funda-
mental é que o método analítico deve produzir resultados que tenham correla-
ção lógica e científica com os resíduos pesquisados. 

Os métodos analíticos existentes para a análise dos produtos normalmente não 
são apropriados para a avaliação de resíduos de limpeza que contenham o mes-
mo princípio ativo. Além dos ingredientes da formulação do produto, os resíduos 
em avaliação contêm vários outros componentes, como tampões, agentes de 
limpeza e solventes que foram adicionados ao processo durante a realização da 
limpeza, amostragem e preparação da solução amostra para avaliação. Adicio-
nalmente o produto pode sofrer degradações durante a limpeza devido à inte-
ração com o detergente e/ou as condições do processo como temperatura e pH, 
exigindo o desenvolvimento e validação de um método analítico específico para 
a realização da validação de limpeza. 

7.1. Relação do Método Analítico, Método de Amostragem e Limites de 
Resíduo 

A seleção de um método de avaliação para determinar se o equipamento está 
limpo, não está relacionada unicamente ao método analítico. O método de 
amostragem e os limites de aceitação do resíduo também devem ser considera-
dos. Portanto, a avaliação dessas relações deve abranger os métodos de amos-
tragem e analítico, o limite de aceitação do resíduo e a avaliação do processo, 
inclusive a eficiência de recuperação do swab ou outro dispositivo de amostra-
gem. Os resultados obtidos devem ser corrigidos para recuperações incompletas 
através do fator de recuperação  nos cálculos analíticos. Também é importante 
que o método analítico seja suficientemente sensível para ser compatível com 
os limites de aceitação estabelecidos para o resíduo. Adequar os parâmetros 
de amostragem, preparação de amostras e definir o método de determinação 
de maneira que os limites de aceitação fiquem acima dos limites de detecção e 
quantificação dos métodos analíticos constitui um dos maiores desafios na vali-
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dação de limpeza. Considerando a margem de segurança praticada nos sistemas 
da indústria farmacêutica é ideal que o limite de detecção de um método analí-
tico seja no máximo 25% do limite de aceitação para o referido contaminante.

7.2. Métodos Específicos versus Métodos não Específicos

Métodos específicos são aqueles que determinam cada substância de interesse 
isoladamente, eliminando a interferência de todos os demais componentes da 
amostra. Geralmente para a realização da validação de limpeza são preferidos 
tais métodos, que apresentam especificidade. Os métodos não específicos são 
aqueles cujos resultados analíticos representam a somatória de várias substân-
cias que compõem o resíduo avaliado. Para a aplicação desses métodos é ne-
cessário garantir a correlação direta dos resultados obtidos com o resíduo alvo 
da avaliação. Métodos não específicos são bastante úteis para o monitoramento 
da qualidade do processo de limpeza na rotina. Por exemplo, considere a análise 
de uma amostra de limpeza (ex.: água de enxágue) com uma combinação de 
métodos de pH, condutividade e TOC. A análise do pH da amostra seria para 
detectar qualquer resíduo de caráter ácido-base, a análise de  condutividade 
seria para detectar qualquer material iônico ou inorgânico, e a análise de TOC 
seria para detectar qualquer resíduo orgânico. Outra grande vantagem de não 
ser específico é que esses métodos são geralmente muito fáceis de se executar, 
são altamente sensíveis e não envolvem preparo da amostra.

A tabela abaixo indica uma lista de alguns métodos analíticos específicos e não 
específicos: 

Tabela 9: Métodos não específicos versus métodos específicos

Métodos não específicos Métodos específicos

• Condutividade

• pH

• Carbono Orgânico Total 
(TOC)

• Titulação

• Gravimétrico

• Cromatografia Líquida de Alta 
Performance (HPLC)

• Cromatografia Gasosa (CG)

• Espectrofotometria em ultravioleta 
(UV/VIS)

• Absorção Atômica (AA)

• Espectrofotometria em infravermelho 
Próximo (NIR)

• Espectrofotometria em infravermelho 
Médio (MIR)

• Eletroforese Capilar (CE)

• Ensaio imunoenzimático (ELISA)
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7.3. Métodos Não Específicos

7.3.1. Condutividade

A condutividade é normalmente medida através de uma unidade de probe. É 
altamente sensível a qualquer composto iônico solúvel ou à presença de conta-
minantes inorgânicos. A técnica é extremamente sensível e também bastante 
utilizada em sistemas de água para monitoramento em linha da qualidade da 
água grau farmacêutico.

Vantagens: 

• Rápido e baixo custo;

• Adaptável a monitoramento on-line;

Desvantagens: 

• Não específico; 

• Não é apropriado para experimentos de validação específica;

7.3.2. pH

Medir o pH pode ser um teste valioso, útil e sensível para a limpeza quando 
os resíduos possuem propriedades ácidas ou básicas. As principais vantagens 
desse método direto são a dispensa de qualquer tratamento nas amostras e a 
obtenção de leituras diretamente através da inserção de um probe de pH na 
solução da amostra. O probe de pH pode ser usado em linha em vários equi-
pamentos de produção e em sistemas de água. Uma vez que muitos agentes 
de limpeza comerciais têm características fortemente ácidas ou básicas, esta 
medida simples é um elemento adicional de comprovações de que o agente de 
limpeza foi removido conforme o procedimento de limpeza.

Vantagens: 

• Rápido, baixo custo;

• Adaptável a monitoramento on-line;

Desvantagens: 

• Não específico; 

• Não é apropriado para experimentos de validação específica;

• Aplicável para os materiais solúveis em água somente;

7.3.3. Carbono Orgânico Total (TOC)

Baseia-se na oxidação do carbono presente, medindo-se o dióxido de carbono 
produzido. O uso do equipamento de TOC para a determinação de resíduos em 
validação de limpeza tem crescido consideravelmente. Seu uso é possível, no 
entanto, a metodologia criada deve ser validada como qualquer outra, nos mes-
mos parâmetros, e o limite de aceitação estabelecido deve ser correlacionado a 
um valor determinado de TOC. Não são aceitáveis, portanto, valores empíricos 
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como 500 ppb, pois tais valores não podem por si só estabelecer uma correlação 
com a concentração do contaminante.

Uma forma de se aplicar o método de TOC na estratégia de testes de validação 
de limpeza é de presumir que todos os resíduos detectados são provenientes 
do mais tóxico ou potente contaminante em potencial, geralmente o fármaco 
ou princípio ativo. Caso os cálculos de TOC resultem em níveis menores que os 
limites estabelecidos para o produto pior caso, não seria necessário identificar 
especificamente o contaminante. Porém, se os resultados excederem os limites, 
métodos analíticos específicos, tais como HPLC ou outro método apropriado, 
devem ser usados para determinar se o resíduo é de um ativo, excipiente, ou 
agente de limpeza.

Uma limitação da análise por TOC é a necessidade de que os compostos sejam 
solúveis em água. Compostos solúveis em água são raros em validação de lim-
peza, pois um dos critérios de escolha para o pior caso geralmente é a insolubili-
dade em água.  Portanto, essa técnica geralmente é mais utilizada para resíduos 
de detergentes, que são plenamente solúveis em água.

Vantagens: 

• Largo espectro; 

• Detecção de baixos níveis (ppb); 

• Pode ser utilizado on-line; 

• Menor tempo de análise;

Desvantagens: 

• Não específico; 

• Apenas para amostras solúveis em água; 

7.3.4. Titulação

A titulação é um método analítico simples, que é muitas vezes esquecida. Esse 
método tem um bom potencial para aplicação na análise de resíduos de princípio 
ativo, bem como agentes de limpeza.

Vantagens: 

• Especificidade moderada, dependendo do tipo de titulação;

• Bastante rápido, baixo custo;

Desvantagens: 

• Sensibilidade moderada; 

• Mais aplicáveis para materiais solúveis em água;

7.3.5. Análise Gravimétrica

Análise gravimétrica pode ser útil nas circunstâncias apropriadas. No caso de 
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grandes equipamentos, dedicados à produção de um único fármaco, há apenas 
um resíduo em potencial. Nesse caso, pode ser bastante viável e prático consi-
derar-se o enxágue total do equipamento, evaporar-se o solvente até a secura, 
e pesar o resíduo seco.

Vantagens: 

• Largo espectro; 

• Simples, custo mínimo;

Desvantagens: 

• Não específico;

7.4. Métodos específicos

7.4.1. Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC) - Preferencial

Geralmente, o HPLC tem excelente sensibilidade com detectores ultravioleta 
(UV). Nos casos em que os resíduos não tenham resposta adequada para UV, 
outros tipos de detectores, como por exemplo, evaporativo de espalhamento de 
luz (ELSD), índice de refração e espectro de massa (MS) podem ser úteis. 

O HPLC tem a grande vantagem de ser altamente específico. Outra vantagem 
é que os solventes orgânicos podem ser utilizados para extração das amostras 
para técnica de swab, não interferindo na análise. Os ensaios por HPLC são 
geralmente automatizados e altamente reprodutíveis. Os resultados podem ser 
automaticamente calculados e impressos com a mínima intervenção do analista. 
Quando o método analítico é adequadamente desenvolvido o tempo de retenção 
diferenciado da eluição dos  componentes da amostra permite que a técnica seja 
considerada altamente específica.

Vantagens: 

• Altamente específico;

• Moderadamente a altamente sensível;

• Altamente quantitativo;

• Equipamentos e métodos amplamente disponíveis.

Desvantagens:

• Maior tempo de análise;

• Custo relativamente alto.

7.4.2. Cromatografia Gasosa (CG)

Mesmo princípio de separação da técnica HPLC, porém a fase móvel é um gás 
(inerte) ao invés de um líquido, que arrasta os componentes por uma coluna 
cromatográfica e são detectados por detectores específicos. Sua aplicação é 
bastante útil para determinação de resíduo de solventes que são eventualmente 
utilizados no processo da limpeza. 
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Vantagens:

• Método simples e prático;

Desvantagens:

• Restrição a componentes com baixo ponto de ebulição;

7.4.3. Espectrofotometria em Ultravioleta (UV/VIS)

Embora a espectrofotometria UV seja utilizada na análise de muitos produtos e 
matérias-primas,  recomenda-se a aplicação dessa metodologia para os casos 
em que os limites de aceitação de resíduos sejam altos o suficiente para que 
essa técnica analítica de sensibilidade moderada atenda.

Vantagens: 

• Método simples e prático;

Desvantagens:

• Sensibilidade moderada;

• Especificidade moderada;

7.4.4. Absorção Atômica (AA)

A Absorção Atômica é outra técnica bastante complexa, que tem sido aplicada, 
embora raramente, para análise de amostras de avaliação de limpeza. Tem a 
vantagem de ser muito sensível e específica, mas sofre a desvantagem de en-
volver um equipamento de alto custo. O potencial de aplicação da Absorção Atô-
mica na validação de limpeza é  estreita , no entanto, empresas que  já possuem 
esse equipamento podem  facilmente utilizá-lo  para a análise de resíduos de 
agentes de limpeza onde alguns metais são alvo de determinação.

Vantagens: 

• Muito específico;

• Sensível;

Desvantagens: 

• Geralmente útil apenas para metais, sais e complexos metálicos;

• Alto custo;

7.4.5. Eletroforese Capilar (CE)

Também conhecida como electroforese capilar de zona (CZE), esta téc-
nica tem sido aplicada principalmente para a indústria de biotecnologia e é 
útil na avaliação de resíduos de proteínas, aminoácidos e certos agen-
tes de limpeza. A técnica é altamente específica e bastante sensível. A 
desvantagem é que apenas uma amostra pode ser analisada de cada vez, por-
tanto, uma série de amostras exigiria longo tempo de análise. Adicionalmente a 
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existência desse equipamento nos laboratórios da indústria farmacêutica não é 
comum, o que exige gastos adicionais com análises por terceiros. CE funciona 
melhor para moléculas bipolares grandes.

Vantagens: 

• Altamente específico; 

• Altamente quantitativo;

• Sensível;

Desvantagens: 

• Alto custo;

7.4.6. Ensaio Imunoenzimático (ELISA)

A análise por ELISA é um tipo de reação antigéno-anticorpo que envol-
ve a utilização de produtos químicos específicos desenvolvidos especial-
mente para o resíduo envolvido. É muito específica. A análise de ELI-
SA é normalmente usada para avaliar os resíduos de proteína resultante 
da fabricação de produtos biotecnológicos. Embora esses ensaios se-
jam muito sensíveis, o desenvolvimento e a validação são muito custosos.  
Também deve ser observado que um método de ELISA desenvolvido para uma 
proteína não irá detectá-la na forma desnaturada. Muitas proteínas são facil-
mente desnaturadas pelo processo de limpeza e o método não seria suficiente 
para detectar quantidades significativas de proteína nessa  forma.

Vantagens: 

• Específico;

• Muito sensível;

Desvantagens: 

• Alto custo; 

• Difícil de desenvolver e validar; 

• Não pode proporcionar resultados precisos, se as proteínas estiverem 
desnaturadas;

7.4.7. Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)

A técnica é qualitativa e quantitativa. O metodo é adequado para resíduos de 
principio ativo, bem como de agentes de limpeza e tem boa sensibilidade. A 
maior desvantagem é que o equipamento tem um alto custo e é necessário de-
senvolver uma biblioteca de espectros para comparação.

Vantagens: 

• Específico;

• Qualitativo;

• Pode ser quantitativo;
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Desvantagens: 

• Alto custo; 

• Requer extensa biblioteca de espectros;

8. Validação do Método Analítico para validação de limpeza

Os métodos analíticos utilizados para a determinação de resíduos na validação 
de limpeza devem ser validados conforme os princípios de validação de métodos 
analíticos na indústria farmacêutica. Os resultados da validação dos métodos 
devem comprovar que eles são adequados para a verificação de resíduos:

• Assegurar que os ensaios executados forneçam resultados com confiabi-
lidade, precisão e exatidão adequados.

• Ser sensível para detectar baixos níveis de resíduo. 

Na validação de limpeza a amostragem é parte integrante da preparação da 
amostra. Portanto, o método deverá ser validado baseado na recuperação em 
materiais que simulem a superfície do equipamento que será amostrado. 

A validação de métodos analíticos na indústria farmacêutica foi apresentada 
num capítulo anterior específico neste livro.

8.1. Pré-requisitos para a Validação de Métodos Analíticos

Antes de se iniciar as atividades de validação de métodos analíticos de validação 
de limpeza, alguns pré-requisitos devem ser observados: 

a) Os métodos analíticos devem estar desenvolvidos e definidos. A preparação 
das amostras e as técnicas para determinação dos resíduos devem estar 
definidas, considerando: 

Seleção de Solventes: O principal objetivo do solvente é extrair comple-
tamente o resíduo da superfície do equipamento. Portanto, um fator im-
portante é a solubilidade do resíduo da substância alvo. Nessa fase temos 
duas avaliações importantes. Uma na seleção do solvente em extrair com-
pletamente o resíduo da superfície do equipamento. E outra do solvente em 
extrair completamente o resíduo do swab. É muito comum que o solvente 
adequado para extração da superfície não seja o mesmo para a extração do 
swab. Adicionalmente o solvente utilizado não pode interagir com o material 
de construção da superfície.

Seleção do Tipo de Swab: É importante escolher materiais de qualida-
de, para que o analito não fique retido na trama dos swabs, e dificulte sua 
recuperação. O material do swab deverá ser compatível com o solvente de 
escolha e não deverá desprender material.

Número de Swabs por área: Este teste tem como objetivo verificar o nú-
mero de swabs necessários para extrair quase que completamente ou com-
pletamente o resíduo (das placas contaminadas com a substância alvo). Os 
swabs são analisados individualmente, para verificar a presença do resíduo.  
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b) Equipamentos e procedimentos, substância ativa ou agente de limpeza e 
suas concentrações devem estar definidas. 

c) Estabelecer os critérios de aceitação da validação do método. As faixas de 
concentração a serem consideradas na validação do método devem ser ba-
seadas nos critérios de aceitação da validação de limpeza a ser realizada nos 
vários equipamentos que envolvam o mesmo produto. 

d) O método deverá ser validado baseado nos estudos de recuperação em ma-
teriais que simulem a superfície do equipamento que será amostrado, con-
forme já apresentado no capítulo estudos de recuperação.

e) Antes do início dos testes deve ser elaborado um protocolo estabelecendo a 
estratégia da validação analítica.

8.2. Validação

Normalmente os seguintes parâmetros são avaliados na validação de um méto-
do para avaliação de resíduo de limpeza:

• Especificidade e Seletividade

• Seletividade (para rinsagem)

• Linearidade

• Limite de Detecção

• Limite de Quantificação

• Repetibilidade

• Exatidão

• Exatidão (para rinsagem)

• Precisão

8.2.1. Especificidade e Seletividade

É a capacidade que o método possui de medir exatamente um composto em pre-
sença de outros.  No caso da avaliação de um resíduo de limpeza os interferentes 
podem ser produtos de degradação, agentes de limpeza, desinfetantes, excipien-
tes, as próprias substâncias ativas e materiais utilizados na amostragem. 

As seguintes avaliações devem ser consideradas: 

• Para avaliação de uma possível interferência do material para amostragem 
(swab e solvente), deve-se preparar a solução teste a partir de uma amos-
tragem de uma placa previamente limpa utilizando-se a mesma técnica 
definida para a amostragem na validação de limpeza. 

• Quando a substância alvo for uma substância ativa, deve-se avaliar a in-
terferência dos demais componentes da formulação, porém, caso o método 
analítico seja o mesmo utilizado para o produto final, pode-se considerar o 
teste de especificidade realizado na validação desse método.
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• Deve-se também avaliar a interferência dos agentes de limpeza quando se 
tratar de substância ativa e vice-versa.

8.2.2. Seletividade (para Rinsagem)

Este teste tem por objetivo avaliar a interferência da solução de rinsagem no 
método analítico para doseamento da substância alvo. Esse parâmetro é avalia-
do através da análise dessa solução antes do uso, sendo a mesma considerada 
normalmente como um branco.

Recomenda-se analisar o branco em paralelo com a amostra em todas as análi-
ses. A solução de rinsagem não pode interferir no método analítico.

8.2.3. Linearidade

É a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que os resultados 
obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, 
dentro de um intervalo especificado.

Recomenda-se que a linearidade seja determinada pela análise de, no mínimo, 
5 concentrações diferentes. A maior deve corresponder a um valor entre 120 a 
150% do maior limite de aceitação. A menor concentração deve considerar um 
valor de 50% ou menos do menor critério de aceitação. 

Se houver relação linear aparente após exame visual do gráfico, os resultados 
dos testes deverão ser tratados por métodos estatísticos apropriados para de-
terminação do coeficiente de correlação, intersecção com o eixo Y, coeficiente 
angular, soma residual dos quadrados mínimos da regressão linear e desvio pa-
drão relativo. Se não houver relação linear, realizar transformação matemática 
antes da análise de regressão. 

Normalmente o critério mínimo aceitável do coeficiente de correlação (r) deve 
ser = 0,99.

Deve-se apresentar no relatório as curvas obtidas (experimental e a resultante 
do tratamento matemático).

8.2.4. Limite de Detecção

Limite de detecção é a menor quantidade do analito presente em uma amostra 
que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado, sob as con-
dições experimentais estabelecidas.

O limite de detecção é estabelecido por meio da análise de soluções de con-
centrações conhecidas e decrescentes do analito, até o menor nível detectável.

No caso de métodos não instrumentais (CCD, titulação, comparação de cor), 
esta determinação pode ser feita visualmente, onde o limite de detecção é o 
menor valor de concentração capaz de produzir o efeito esperado (mudança de 
cor, turvação etc). 
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No caso de métodos instrumentais (HPLC, CG, absorção atômica), a estimativa 
do limite de detecção pode ser feita com base na relação de 3 vezes o ruído da 
linha de base. Pode ser determinado pela equação,

LD = DPa x 3
IC

Onde: DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo do Y de, no mínimo, 3 
curvas de calibração construídas contendo concentrações do fármaco próximas 
ao suposto limite de detecção. Este desvio padrão pode ainda ser obtido a par-
tir da curva de calibração proveniente da análise de um número apropriado de 
amostras do branco; IC é a inclinação da curva de calibração.

8.2.5. Limite de Quantificação

É a menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser determinada com 
precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas. 

O limite de quantificação é estabelecido por meio da análise de soluções conten-
do concentrações decrescentes do  analito até o menor nível determinável com 
precisão e exatidão aceitáveis. O valor da concentração base para a realização 
dos testes pode também ser calculada com base na relação de 10 vezes o ruído 
da linha de base. 

Pode ser expresso pela equação,

LD = DPa x 10
IC

Onde: DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo do Y de, no mínimo, 3 
curvas de calibração construídas contendo concentrações do fármaco próximas 
ao suposto limite de quantificação. Esse desvio padrão pode ainda ser obtido a 
partir da curva de calibração proveniente da análise de um apropriado número 
de amostras do branco; IC é a inclinação da curva de calibração.

Também pode ser determinado por meio do ruído. Nesse caso, determina-se o 
ruído da linha de base e considera-se como limite de quantificação aquela con-
centração que produza relação sinal-ruído superior a 10:1. 

8.2.6. Repetibilidade

Esse teste serve para verificar a repetibilidade do equipamento em relação ao 
método analítico. 

Repetibilidade (precisão intracorrida) é a concordância entre os resultados dentro 
de um curto período de tempo com o mesmo analista e mesma instrumentação. 

Geralmente a repetibilidade do método é verificada por, no mínimo, 9 (nove) 
determinações, contemplando o intervalo linear do método, ou seja, 3 (três) 
concentrações, baixa, média e alta, com 3 (três) réplicas cada ou mínimo de 
6 determinações a 100% da concentração do teste, que corresponde ao maior 
limite de aceitação. 
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8.2.7. Precisão 

O principal objetivo deste teste é garantir que os resultados da amostragem 
são reprodutíveis e que não variam mesmo quando executado por analistas 
diferentes.

Precisão intermediária (precisão intercorridas) é a concordância entre os re-
sultados do mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes, com analistas 
diferentes e/ou equipamentos diferentes.

Para a determinação da precisão intermediária recomenda-se um mínimo de 2 
dias diferentes com analistas diferentes.

A precisão de um método analítico pode ser expressa como o desvio padrão ou 
desvio padrão relativo (coeficiente de variação) de uma série de medidas.

A precisão pode ser expressa como desvio padrão relativo (DPR) ou coeficiente 
de variação (CV%), segundo a fórmula,

DPR = DP
CMD x 100

em que, DP é o desvio padrão e CMD, a concentração média determinada.

O valor máximo aceitável deve ser definido de acordo com a metodologia em-
pregada, a concentração do analito na amostra, a composição do resíduo em 
avaliação e a finalidade do método e principalmente o percentual de recupera-
ção. No geral não se admite valores superiores a 25%. 

8.2.8. Exatidão

A exatidão é o procedimento ou processo que expressa quanto os valores se 
encontram próximo do valor real, ou ainda, expressa a proximidade de concor-
dância do valor aceito como verdadeiro em relação ao valor obtido.

A exatidão é calculada como porcentagem de recuperação da quantidade conhe-
cida do analito adicionado à amostra, ou como a diferença porcentual entre as 
médias e o valor verdadeiro aceito, acrescida dos intervalos de confiança.

A exatidão do método deve ser determinada após o estabelecimento da linea-
ridade, do intervalo linear e da sua especificidade, sendo verificada a partir de, 
no mínimo, 9 (nove) determinações contemplando o intervalo linear do pro-
cedimento, ou seja, 3 (três) concentrações, baixa, média e alta, com 3 (três) 
réplicas cada. A exatidão é expressa pela relação entre a concentração média 
determinada experimentalmente e a concentração teórica correspondente:

Exatidão = Concentração média experimental
Concentração teórica x 100

No caso da validação de métodos para validação de limpeza, o objetivo da exa-
tidão é verificar se o método é capaz de extrair totalmente o resíduo contido na 
área amostrada.

Esta avaliação é feita através de testes de recuperação, onde as placas são con-
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taminadas com concentrações conhecidas da substância alvo e após amostra-
gem os swabs são analisados para verificar se os resultados encontrados estão 
próximos do valor teórico.

No caso de resultado insatisfatório podem ser criados fatores de correção para 
compensar a inabilidade do método de recuperar 100% do resíduo, conforme 
já apresentado anteriormente no capítulo métodos de amostragem e fator de 
recuperação. 

8.2.9. Exatidão (para Rinsagem)

Este teste tem por objetivo avaliar a capacidade de remoção do resíduo utilizan-
do o solvente preestabelecido.

Essa avaliação é feita através de testes de recuperação, onde as placas, agulhas 
de envase etc. são contaminadas com concentrações conhecidas da substância 
alvo e após amostragem a água de rinsagem é analisada para verificar se os 
resultados encontrados estão próximos do valor teórico.

No caso de resultado insatisfatório, podem ser criados fatores de correção para 
compensar a inabilidade do método de recuperar 100% do resíduo, conforme 
já apresentado anteriormente no capítulo métodos de amostragem e fator de 
recuperação.

Observação: Os testes de exatidão e precisão podem ser executados no labora-
tório simultaneamente aos estudos de recuperação e definição do fator.

9. Produtos de Degradação

Na validação do procedimento de limpeza deve-se também considerar a eficácia 
em relação à remoção dos produtos de degradação de modo a obedecer aos res-
pectivos limites e especificações. Esses produtos de degradação podem surgir 
durante o processo de limpeza devido à interação da formulação com os agentes 
de limpeza e/ou a fatores como temperaturas altas, água, solventes orgânicos, 
luz, a que são submetidos os resíduos. 

A pesquisa dos produtos de degradação é relevante, pois essa fração de subs-
tâncias que podem surgir durante a limpeza pode representar riscos devido a 
sua toxicidade. 

Num cenário ideal um potencial produto pior contaminante é identificado já 
na fase de desenvolvimento, de forma que os testes de pré-validação possam 
suportar as condições de estresse a que a formulação deverá ser estudada, 
definindo assim os produtos de degradação mais relevantes e potenciais que 
podem surgir durante o procedimento de limpeza. De qualquer forma o estudo 
dos potenciais produtos de degradação de um produto durante sua limpeza deve 
considerar os dados obtidos durante o desenvolvimento de sua formulação. 

Adicionalmente, dados de estabilidade também são eficazes quando se deseja 
conhecer possíveis produtos de degradação. Se esses se encontram presentes 
durante o ciclo de vida do produto, recomenda-se que a possibilidade de surgi-
mento na limpeza seja pesquisada durante o desenvolvimento do procedimento 
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de limpeza dos equipamentos que o processam. Caso a probabilidade seja real, 
os estudos de validação devem considerar a pesquisa de tais substâncias. 

Para complementar as fontes de informações, antes de se iniciar os estudos de 
estresse, orienta-se levantar dados de produtos de degradação em literaturas 
oficiais e técnicas, relatórios de desenvolvimento e em bancos de dados para 
facilitar o processo de definição dos produtos gerados que serão pesquisados.

Durante o desenvolvimento do método analítico para validação de limpeza, as 
condições como temperatura, meios ácidos e básicos, ingredientes do agente de 
limpeza, devem ser considerados, para se garantir que os produtos de degra-
dação não sejam gerados devido às condições de preparação e armazenamento 
das amostras. Esses aspectos devem ser incluídos nos estudos de robustez do 
método analítico. 

Orienta-se que os testes para produtos de degradação sejam realizados conco-
mitantemente aos testes de validação de limpeza, isto é, após a finalização do 
ciclo de lavagem ou a limpeza completa. Deve atender ao critério de visualmen-
te limpo antes da amostragem, uma vez que o teste deve ocorrer nas condições 
em que o equipamento estará liberado para uso.

10. Documentações

Os estudos de validação envolvem uma série de documentações que fazem 
parte do sistema de qualidade da empresa. O conteúdo de cada um deve ser 
definido de acordo com a hierarquia de documentações existente na empresa, 
garantindo dessa forma a coerência e robustez na condução das atividades. 

Figura 4: Hierarquia de documentos
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10.1. Plano Mestre de Validação 

Conforme abordado anteriormente em capítulo específico, a empresa deve ela-
borar um plano mestre de validação (PMV) onde estabelece as estratégias e 
diretrizes de validação adotadas. 

As estratégias e políticas de validação em uma empresa podem ser definidas de 
duas formas no Plano Mestre de Validação: 

a) PMV único: consiste em um único documento que compila as diretrizes ge-
rais da empresa e todas as validações nela existentes, juntamente com seus 
cronogramas.

b) PMV Geral e PMV específicos: PMV Geral é o documento que apresenta 
as diretrizes gerais da empresa e remete a diversos PMV específicos, em que 
cada área da empresa detalha o seu plano de validação juntamente com 
seus cronogramas. 

Um único PMV exige a inclusão de todos os aspectos gerais e específicos num 
único documento, tornando o conteúdo bastante extenso e complexo. A existên-
cia de um PMV geral e vários PMVs específicos permite um melhor detalhamento 
das políticas, tornando mais claras as diretrizes adotadas para cada caso. 

Num Plano Mestre de Validação de Limpeza os seguintes aspectos específicos 
devem ser considerados: 

• Estrutura organizacional e responsabilidades pelas atividades de valida-
ção de limpeza;

• Inventário dos procedimentos, equipamentos e sistemas que devem ser 
abrangidos pelo programa de validação de limpeza;

• Planejamento e programação da execução;

• O racional para o agrupamento de produtos e equipamentos; 

• Diretrizes para a elaboração da grade de produtos e procedimentos de 
limpeza a serem considerados;

• Parâmetros de criticidade considerados na política de validação de lim-
peza para a eleição do pior caso. 

O detalhamento de conteúdo de um Plano Mestre de Validação de Limpeza en-
contra-se no anexo 2. 

10.2. Procedimento Operacional de Validação de Limpeza

As descrições das atividades necessárias para a realização de uma validação 
de limpeza devem estar escritas num procedimento operacional padrão. Tais 
atividades devem ser definidas com base nas diretrizes do Plano Mestre de Va-
lidação. 

Um POP de validação de limpeza deve conter no mínimo:

• Tabelas e documentos utilizados para realização dos agrupamentos;
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• Critérios para definição de pior caso, incluindo tabelas a serem utilizadas 
para avaliação de dados e conclusões; 

• Fórmulas de cálculos para os limites de aceitação; 

• Definição de planos de amostragem;

• Procedimentos de cada tipo de amostragem e suas aplicações;

• Modelos de documentos utilizados na validação de limpeza (análise de 
risco, protocolos e relatórios);

• Sistemática para monitoramento e revalidação periódica.

O detalhamento de conteúdo de um Procedimento Operacional de Validação de 
Limpeza encontra-se no anexo 3.

10.3. Procedimentos Operacionais de Limpeza

Os estudos em validação de limpeza devem partir da avaliação dos procedi-
mentos de limpeza que fazem parte do escopo de validação, pois as operações 
devem apresentar um racional aplicável que garanta sua eficácia na rotina. Após 
essa ponderação, o limite residual será estabelecido, a metodologia de detecção 
de resíduo elaborada e os planos de amostragem definidos para ativo, deter-
gente e microbiologia.

Para a realização da validação de limpeza, o procedimento operacional de lim-
peza deve:

• Estar escrito e aprovado

• Os operadores devem estar treinados para a execução do procedimento 
de limpeza. Deve haver registro do treinamento.

• Um procedimento operacional de limpeza deve ser lógico e eficaz.  

10.3.1. Conteúdo sobre a Operação de Limpeza

Um Procedimento Operacional de Limpeza deve conter descrições detalhadas de 
todas as operações necessárias para se garantir a limpeza de um equipamento 
ou utensílio. 

a) Deve apresentar os pontos críticos do equipamento (preferencialmente com 
fotos) e as operações de limpeza devem estar claras. Codificações são ne-
cessárias quando houver vários pontos críticos. Devem estar descritos: 

• O processo de desmontagem do equipamento (se necessário); 

• Quais as partes que devem ser limpas; 

• Quais as técnicas a serem utilizadas (por exemplo, métodos de limpeza 
diferentes para partes dentro e fora do equipamento). 

b) Quando o procedimento for manual, deve haver maior detalhamento dos 
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tempos, quantidade de solvente utilizado, tipo de solventes, tipo de agentes 
de limpeza e os métodos empregados na limpeza, quantas vezes uma deter-
minada área ou parte deve ser esfregada e em que sentido. 

c) Procedimentos de limpeza para partes do equipamento que exijam conside-
rações especiais (por exemplo, superfícies de aço-inox e superfícies que não 
sejam de aço-inox) devem ser detalhados. 

d) Os materiais utilizados nas operações devem ser padronizados e o procedi-
mento deve referenciar a preparação do agente de limpeza e sua concentra-
ção deve ser conhecida. A concentração usual do agente de limpeza e sua 
marca não podem ser alteradas após a validação do procedimento de lim-
peza e qualquer mudança deve ser avaliada para verificação da necessidade 
de um novo estudo de validação ou análise de risco antes da utilização do 
procedimento na rotina.

e) Deve haver informações sobre os solventes de limpeza utilizados e condições 
de uso (por exemplo água, incluindo a temperatura)

f) Os utensílios e utilidades adicionais necessários (ar comprimido, escovas, 
luvas, roupas etc.) devem ser informados juntamente com o procedimento 
de utilização. 

g) A secagem também é uma etapa importante no procedimento de limpeza. 
Devem ser informadas as condições do processo de secagem, incluindo tem-
po e temperatura. Um equipamento não deve ser guardado com resíduo de 
água ou outro solvente utilizado na sua limpeza 

h) A sequência das etapas a serem executadas na limpeza de um equipamento 
deve estar bem definida no procedimento e seguida na rotina de execução.

i) As condições de armazenamento dos equipamentos após a limpeza também 
devem ser descritas (por exemplo, sacos plásticos com lacre para partes 
pequenas, área de armazenamento de um equipamento móvel etc.)

j) As instruções para a preparação do agente de limpeza também devem estar 
descritas em procedimento escrito.

10.3.2. Condições e Tipos de Limpeza

O procedimento de limpeza deve informar claramente que equipamento(s) e em 
que condição(ões) é(são) limpo(s) com determinado procedimento. Por exem-
plo, nas trocas de lotes em campanhas de produção do mesmo produto podem 
ser utilizadas operações de limpeza mais simplificadas do que aquelas utilizadas 
nas trocas de produtos. 

O procedimento de limpeza da área onde está localizado o equipamento tam-
bém deve ser detalhado em documento escrito.

10.3.3. Definição de Tempos de Espera, Campanha e Frequência de Lim-
peza

Conforme já mencionado, os estudos de validação devem considerar os tempos 
de espera de equipamento sujo, limpo e tempos de campanhas. As definições 
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dos tempos máximos de espera e campanha e frequência de limpeza compro-
vados nos estudos de validação devem ser inseridos nas documentações que 
orientam as atividades operacionais de rotina na empresa.  

10.3.4. Equipamentos Dedicados

Os equipamentos e utensílios dedicados também devem ter seus procedimen-
tos operacionais de limpeza definidos. Tais procedimentos devem ser validados, 
considerando resíduos de agentes de limpeza, contaminação microbiológica e 
produtos de degradação, quando aplicável.

10.3.5. Registros de Limpeza

Faz parte das Boas Práticas de Fabricação a definição de registros e procedimen-
tos para identificação de equipamentos limpos e não limpos. 

Os equipamentos devem ser identificados após a limpeza através de uma eti-
queta de identificação de limpeza que deve conter no mínimo:

• Nome do equipamento

• Produto, concentração e número de lote do último produto produzido

• Identificação do procedimento de limpeza (Número do POP, por ex:)

• Data de realização da limpeza

• Prazo de validade da limpeza

• Identificação do funcionário que executou a limpeza

• Identificação do funcionário que inspecionou a limpeza

Registro das limpezas realizadas: Os registros da limpeza realizada fazem par-
te das Boas Práticas de Fabricação e são fundamentais para a comprovação 
documental do cumprimento dos procedimentos de limpeza estabelecidos de 
forma a evitar a contaminação dos produtos. Tais registros devem manter a 
rastreabilidade das informações e podem ser feitos no próprio roteiro de pro-
dução, em formulários do procedimento de limpeza, em etiquetas de processo 
e logbooks. O status da limpeza deve estar claramente identificado durante 
todo o processo.

Os parâmetros registrados são:

• Dados do agente de limpeza: Nome, concentração, lote e validade. No 
caso de necessidade de diluição do agente de limpeza, os dados da 
preparação da solução também devem ser registrados (quantidade de 
agente de limpeza, quantidade total da solução etc).

• Nome e lote do último produto produzido no equipamento ou utensílio

• Prazo de validade da limpeza

• Identificação dos funcionários que executaram e supervisionaram a lim-
peza
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10.4. Protocolo de Validação de Limpeza

O protocolo de validação de limpeza é um documento que abrange todas as 
atividades envolvidas em cada validação de limpeza. São descritos os dados 
e racionais técnicos que fundamentam cada decisão e direcionamento para o 
desenho e execução do plano experimental que também deve estar descrito 
detalhadamente. Deve ter uma sistemática de numeração que identifica o 
documento e permite sua rastreabilidade de acordo com o sistema de qua-
lidade.

Esse documento geralmente contém: 

• O objetivo da validação; 

• As responsabilidades na execução da validação; 

• Descrição detalhada dos equipamentos envolvidos na validação (mode-
lo, número de série, localização etc); 

• Tempos de espera (antes e após a limpeza); 

• Procedimentos de limpeza a ser empregados para cada bloco de equipa-
mentos, partes do equipamento incluindo os agentes de limpeza (citação 
ou cópia do procedimento em questão escritos e aprovados);

• Relação de produtos que são utilizados em cada equipamento, espe-
cificando forma farmacêutica, concentração do(s) princípio(s) ativo(s), 
tamanho de lote, solubilidade em solventes, toxicidade etc; 

• Definição da substância a ser testada como o “pior caso”;

• Número de ciclos de limpeza avaliados consecutivamente;

• Relatórios de qualificação das utilidades e instrumentos/equipamentos 
utilizados;

• Procedimento de amostragem e, se apropriado, o racional da utilização 
de certos métodos de amostragem;

• Pontos de amostragem (gráficos ou fotos) incluindo as áreas a serem 
amostradas (com swab ou rinsagem);

• Critérios para a escolha dos pontos, por exemplo, o ponto mais difícil de 
limpar, o mais difícil de secar ou diferente material de construção;

• Critério de validação para detergentes;

• Determinação da menor área para a passagem do swab e/ou maior vo-
lume de enxágue;

• Critério de aceitação e sua explicação científica abrangendo resíduos de 
produtos anteriores, detergente, contaminação microbiana e outros que 
sejam cabíveis assim como as fórmulas e cálculos para a obtenção dos 
valores dos limites de aceitação;

• Referência ao método de análise utilizado; 
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• A extensão do estudo aplicado (outros produtos, processos e equipa-
mentos para os quais o procedimento é extensível e pode ser conside-
rado validado);

• Racional para tratamento de desvios, ou mencionar o procedimento da 
qualidade que trata desse aspecto;

• Quando a revalidação deve ser aplicada.

Os protocolos de validação de limpeza devem ser elaborados e aprovados antes 
da execução da validação. 

O detalhamento de conteúdo de um Protocolo de Validação de Limpeza encon-
tra-se no anexo 4.

10.5. Relatórios de Validação de Limpeza

O relatório de validação de limpeza é um documento onde se descreve detalha-
damente todas as atividades realizadas e os resultados obtidos em cada valida-
ção de limpeza. Os dados devem ser avaliados e interpretados de acordo com 
os critérios de aceitação definidos no protocolo e uma conclusão sobre a eficácia 
ou não do procedimento de limpeza deve ser claramente definida. O relatório 
de validação de limpeza deve também ter uma sistemática de numeração que 
identifica o documento e sua correlação com o protocolo de validação de limpeza 
correspondente. Esse deve ser facilmente identificado, permitindo dessa forma 
a rastreabilidade de acordo com o sistema de qualidade.

Geralmente o relatório de validação de limpeza contém: 

• Nome e lotes do produto que foi limpo no equipamento;

• Número do Protocolo e plano experimental executado;

• Lista de equipamentos e/ou partes de equipamentos;

• Listas dos pontos e áreas amostradas;

• Lista dos POPs relativos ao procedimento de limpeza;

• Critérios de aceitação;

• Método analítico utilizado;

• Resultados analíticos obtidos e discussão dos resultados (inspeção visual 
e resultados quantitativos);

• Discussão dos desvios ocorridos;

• Alterações durante a execução da validação (alterações técnicas com 
impactos na limpeza ou alterações no procedimento de limpeza);

• Conclusão de que o processo de limpeza está validado ou não basea-
do na quantidade de resíduos observados em relação aos critérios de 
aceitação. Obs.: Os resultados devem ter o mesmo número de casas 
decimais do critério de aceitação;

• Anexos (dados brutos, plano experimental executado, resultados);
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• Dados sobre necessidades de testes de avaliação periódica e/ou revali-
dação.

O detalhamento de conteúdo de um Relatório de Validação de Limpeza encon-
tra-se no anexo 5.

O plano mestre de validação, protocolo e relatório de validação devem ser for-
malmente aprovados pela Garantia de Qualidade e demais pessoas para asse-
gurar que todos os envolvidos na execução das tarefas estão cientes de suas 
responsabilidades. 

11. Atividades Pós-Validação

Na indústria farmacêutica as mudanças acontecem constantemente e quase 
sempre constituem desafios para a manutenção do estado validado dos pro-
cessos. Tais alterações podem ser planejadas, mas muitas vezes acontecem 
de forma inesperada para a correção de ocorrência de não conformidades, por 
exemplo.

Existe  também o tipo de mudança lenta e insidiosa que ocorre ao longo de perí-
odos de tempo. Um exemplo é o desgaste de peças e equipamentos que ocorre 
pelo seu uso normal.

O programa de manutenção preventiva e calibração pode representar uma me-
dida eficaz para os casos de desgaste. Entretanto, outras medidas de controle 
são necessárias para se comprovar que o desempenho da limpeza continua de 
acordo com os dados obtidos no  status inicial de validado. Por exemplo, um 
tanque inserido no processo de fabricação possui o aspecto inicial da superfície 
interna com baixa rugosidade. No entanto, à medida em que o mesmo é utiliza-
do na rotina produtiva, surgem pequenos arranhões e imperfeições na superfície 
do tanque. Dessa forma, tal superfície pode representar uma maior dificuldade 
para a remoção dos resíduos, já que as condições da validação de limpeza inicial 
do equipamento não são as mesmas.

Portanto, para uma gestão adequada do status validado dos procedimentos de 
limpeza, algumas atividades são importantes.

11.1. Controle de Mudanças

Todos os aspectos de limpeza devem fazer parte de uma política de gerencia-
mento de controle de mudanças. Procedimentos operacionais padrões de lim-
peza, equipamentos, agentes de limpeza, materiais utilizados na limpeza, for-
mulações de produtos, métodos de análise, métodos de fabricação, entre outros 
devem ser documentados durante a validação e controlados após a emissão do 
status de validado. Mudanças nesses itens devem requerer aprovação das áreas 
envolvidas e registros formais da proposta de alteração.

Se a modificação afetar a abordagem de agrupamento na qual a validação foi 
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fundamentada, ou o método de limpeza, tal modificação exigirá uma revali-
dação. A revalidação, em contraste com o monitoramento, exigirá que partes 
iniciais da validação de limpeza sejam repetidas. 

Normalmente as seguintes alterações no procedimento de limpeza levam a uma 
revalidação:

• Alteração no equipamento;

• Alteração na qualidade da água na etapa de lavagem e/ou enxágue;

• Alteração do agente de limpeza;

• Alteração do processo de fabricação do produto objeto da limpeza.

11.2. Revalidação

O Plano Mestre de Validação deve estabelecer estratégias para revalidação dos 
processos de limpeza já validados. As mudanças devem ser planejadas e a do-
cumentação de controle de mudança deve ser apropriada de forma a  garantir 
que a alteração seja cuidadosamente avaliada e testada quanto ao seu impacto 
sobre os processos validados. 

Para o FDA o termo revalidação para os casos de alguma alteração no processo 
de limpeza é questionável. Na realidade, mesmo que o novo processo contenha 
vários aspectos em comum ao processo anterior, um novo processo está sendo 
validado pela primeira vez. Por outro lado, segundo a regulamentação brasileira 
em vigor o termo revalidação inclui as novas validações necessárias devido à 
implementação de mudanças.

Independentemente do conceito, a empresa deve estabelecer um programa de 
revalidação como parte do sistema de qualidade. Tal revalidação inclui a realiza-
ção de alguns testes e avaliação do processo e documentação para se certificar 
que o processo de limpeza continua sob controle.

11.2.1. Testes

A extensão dos testes depende da complexidade e características do procedi-
mento de limpeza. Normalmente se repete a execução da validação de limpeza 
inicial em  um lote, principalmente para processos manuais que possuem maior 
variabilidade e dificuldade de controle na rotina. Em alguns outros casos pode-
-se reduzir os testes limitando-os à avaliação de áreas do equipamento que são 
mais difíceis de limpar. A avaliação de risco da implementação de uma mudança 
e a ocorrência de desvios na rotina envolvendo o procedimento também são 
parâmetros que definem a profundidade e escopo dos testes a serem realizados 
na revalidação. 

11.2.2. Avaliação da Documentação e Procedimento de Limpeza

Além dos resultados dos testes, outras informações, conforme descrito abaixo, 
podem  ser avaliadas na revalidação do processo no período em questão: 

• Todas as mudanças no procedimento de limpeza;
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• Todas as mudanças no processo de fabricação do produto objeto da 
limpeza;

• Todos os dados de monitoramento do procedimento de limpeza;

• Todos os resultados de controle de qualidade de produtos produzidos 
após a limpeza com introdução de uma mudança no procedimento de 
limpeza;

• Todos os resultados de controle de qualidade do produto objeto da lim-
peza;

• Relatório da validação de limpeza original.

O relatório de revalidação deve documentar a conclusão de que o procedimento 
de limpeza continua sob controle ou se alguma necessidade de alteração foi 
observada. 

Outras situações encontradas na rotina podem surgir mesmo dentro do inter-
valo aceitável da revalidação, sendo tais casos evidenciados e desafiados pelo 
programa de monitoramento.

11.3. Monitoramento

Uma vez que um procedimento de limpeza tenha sido validado, pode-se ter uma 
ideia errônea de que ele não necessita de nenhuma avaliação adicional além 
daquelas estabelecidas num programa de revalidação periódica.

É importante ressaltar que todo processo está exposto a condições diversas 
mesmo após a validação. Variações nas matérias-primas, agentes de limpeza, 
qualidade da água, equipamentos e uma série de outras causas indiretas podem 
tornar um procedimento de limpeza menos eficiente. Concluir durante a reva-
lidação de que um procedimento de limpeza se tornou ineficaz há meses pode 
comprometer todo o sistema de qualidade. 

Portanto, a implementação de um programa de monitoramento através de ava-
liações mais frequentes de alguns parâmetros e dados adicionais é fundamental 
para certificar que um procedimento continua robusto, já que a limpeza é con-
siderada um processo crítico em relação às BPFs. 

Os resultados do monitoramento rotineiro demonstram uma possível tendência 
negativa na performance do procedimento de limpeza. Nesse sentido, os parâ-
metros envolvidos no processo devem ser avaliados para eliminar ou prevenir a 
geração de quantidades cada vez mais elevadas de resíduos.

O esquema de monitoramento periódico pode ser abordado no plano mestre de 
validação de limpeza, em um documento separado, como procedimento opera-
cional padrão ou no próprio protocolo de validação de limpeza do procedimento 
em questão.

Em alguns casos em que matérias-primas de alta potência farmacológica ou 
maior toxicidade são manipuladas, pode-se adotar o monitoramento da eficácia 
do procedimento de limpeza para cada lote. 
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Durante o monitoramento rotineiro não é necessário fazer a amostragem de 
todos os locais que foram amostrados na validação inicial. Uma abordagem 
comum para a amostragem durante o monitoramento rotineiro é verificar os 
pontos críticos, ou seja, os locais mais difíceis a serem limpos.

Outras técnicas combinadas podem ser adotadas para a avaliação de um proce-
dimento de limpeza na rotina: 

• Avaliação visual: é bastante eficaz, rápida e de baixo custo. Pode ser 
implementada após cada procedimento de limpeza;

• Método de amostragem por rinsagem em substituição à técnica swab: 
simplifica a realização dos testes;

• Verificação da última água de enxágue por condutividade e TOC;

• Avaliação periódica do procedimento de limpeza manual pelo operador, 
comparando com filmagens realizadas por ocasião do treinamento. Des-
sa forma é possível verificar se o procedimento continua sendo seguido 
ou se uma reciclagem do treinamento é necessária.

12. Responsabilidades 

A validação de limpeza é uma atividade bastante complexa e sua estratégia 
pode variar muito entre as empresas. Não existe uma única forma correta de se 
realizar a validação de limpeza. Um programa de limpeza deve ser baseado em 
princípios e conhecimentos científicos para garantir a qualidade de tais proces-
sos, evitando a ocorrência de contaminação cruzada. Portanto, a validação des-
ses procedimentos também deve estar suportada pelos pilares do conhecimento 
de todos os processos e seus riscos.

Para o sucesso de um programa de validação de limpeza consistente, a exis-
tência de uma equipe multidisciplinar é fundamental. Para que os trabalhos 
ocorram de forma racional e eficiente deve haver uma interação muito próxima 
entre todas as áreas envolvidas:

• Pessoal do desenvolvimento do produto e do procedimento de limpeza;

• Grupo de pré-validação e validação;

• Pessoal responsável pela realização das limpezas na rotina;

• Laboratório responsável pelo desenvolvimento analítico; 

• Laboratório responsável pela realização das análises.

Deve haver um responsável ou uma área responsável por coordenar as atividades 
de validação de limpeza e promover a integração de todos os conhecimentos. 

A empresa deve assegurar a existência de recursos necessários para a realiza-
ção do programa de validação. A estratégia de cada validação deve ser elabora-
da com base na contribuição de todas as áreas de conhecimento. 

As responsabilidades por cada etapa e o fluxo das atividades devem estar cla-
ramente definidos no Plano Mestre de Validação, de forma a garantir que todos 
estão cientes DE SEUS PAPÉIS PARA O SUCESSO DO PROGRAMA. 
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Anexo 2: Plano Mestre de Validação de Limpeza
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1. Histórico

Este campo deve ser preenchido com as alterações ocorridas no documento 
visando permitir a rastreabilidade das alterações.

Documento Anterior/Versão Aprovado em: Histórico da Alteração

2. Introdução

Neste item deve conter a política de validação da empresa. 

3. Organograma Organizacional

Neste item deve-se demonstrar o organograma da empresa visando apresentar 
a relação da validação de limpeza com o restante da empresa.

4. Escopo

Neste tópico deve ser abordado como é realizada a validação dos procedimentos 
de limpeza da empresa levando-se em consideração os sistemas de utilidades 
(água, ar etc.), a descrição do procedimento de limpeza (tipo de limpeza: ma-
nual, automática) e treinamento de pessoal (relacionado ao procedimento de 
limpeza, amostragem e método analítico).

5. Referências

Citar todos os documentos utilizados para estabelecer os critérios no plano mes-
tre de validação.

6. Abordagem da Validação

Neste item deve-se citar a abordagem da validação levando-se em considera-
ção, dentre outros, os itens abaixo:

• definição do sistema a ser limpo, considerando os equipamentos, os pro-
dutos fabricados, contaminantes potenciais e o produto subsequente;

• desenvolvimento do procedimento de limpeza, incluindo parâmetros de 
controle considerados críticos;

• requerimentos da validação de limpeza para um novo produto;

• preparo e aprovação do protocolo e relatório de validação;

• execução do protocolo de validação;

• definição da estratégia de agrupamento, resíduos a serem medidos, li-
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mites de aceitação para resíduos, métodos de amostragem e localização 
das amostragens;

• desenvolvimento e validação do método analítico; 

• realização de estudos de recuperação;

• manutenção do estado de validação.

7. Desenvolvimento do procedimento de limpeza 

Os documentos de instruções de limpeza devem fornecer detalhes para dar con-
sistência ao procedimento que está sendo executado. Os detalhes devem incluir 
informações de parâmetros de controle como concentração de detergente, tem-
peratura, tempo e ação de limpeza manual, assim como a sequência das etapas 
e materiais utilizados.

Nesse item deve-se considerar como deverá ser a abordagem em casos de 
limpeza para novos produtos e novos equipamentos, levando-se em conside-
ração os estudos de laboratório e scale-up. Considerar também casos em que 
o processo de limpeza é realizado de forma automatizada e aqueles que são 
realizados de forma manual, além de casos de agrupamento de equipamentos.

8. Estratégias da validação de limpeza

A validação de limpeza envolve protocolos separados para cada combinação de 
produtos e equipamentos, ou deve ser realizada pela abordagem de agrupa-
mentos. A abordagem utilizada deve estar especificada no protocolo.

Nesse item deve-se realizar a abordagem de equipamentos descartáveis, isto é, 
que foram utilizados apenas uma vez. 

Considerar o agrupamento de produtos onde há diferentes produtos que são 
fabricados no mesmo equipamento ou em equipamentos equivalentes e quando 
todos os produtos no grupo são limpos pelo mesmo procedimento de limpeza. 

Considerar também o agrupamento de equipamentos quando estes são utiliza-
dos para a fabricação dos mesmos produtos e utilizam o mesmo procedimento 
de limpeza. 

9. Situações especiais de limpeza

Neste item considerar situações onde existam equipamentos dedicados (uti-
lizado na fabricação de um único produto) e qual deverá ser a abordagem a 
ser seguida. Considerar também como estabelecer o número máximo de lotes 
fabricados em campanha e procedimentos nos casos em que o equipamento em 
validação sofre manutenção. 

Abordar também como deverá ser a estratégia quando há fabricação de produ-
tos de baixa frequência (emissão de relatório parcial, eleição de um segundo 
pior caso etc.) e equipamentos que sofreram manutenção (realização de amos-
tragens, monitoramento etc.).
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10. Método de amostragem

Neste item, considerar os métodos de amostragem que serão utilizados, como 
swab, rinsagem, levando-se em consideração a superfície a ser amostrada 
(25cm2, 100cm2 etc.). 

Descrever como foram desenvolvidos os métodos que serão utilizados.

11. Resíduos e limites de aceitação

No protocolo de validação deve haver uma avaliação de resíduos da substância 
ativa (uma ou mais) e em casos onde haja produtos de degradação, estes tam-
bém devem ser considerados na validação a fim de evitar a contaminação cru-
zada. Além disso deve-se avaliar também os limites para “bioburden”, agentes 
de limpeza e solventes orgânicos utilizados.

Nesse item deve conter os cálculos relacionados para se chegar aos limites es-
tabelecidos.

12. Estudos de recuperação

Neste item deve-se descrever como foram realizados os testes de recuperação 
(triplicata, sextuplicata), os materiais estudados (aço-inox, borracha, acrílico 
etc.) e os valores encontrados para cada um deles. Descrever também como 
esses resultados serão utilizados nos cálculos para os resíduos encontrados du-
rante as análises para validação de limpeza.

13. Protocolo de validação de limpeza

Neste item deve-se descrever qual deverá ser o conteúdo para a elaboração do 
protocolo de validação de limpeza, levando-se em consideração os parâmetros 
de validação, procedimento utilizado, equipamentos incluídos no protocolo, pro-
dutos envolvidos, estudos de agrupamento (caso existam), localização e méto-
dos de amostragens, método analítico utilizado, critério de aceitação, número 
de corridas, dentre outros.

14. Tempo sujo e tempo limpo

Neste item deve-se descrever qual a abordagem relacionada ao tempo sujo 
(tempo decorrido entre o final da utilização do equipamento até o início do pro-
cedimento de limpeza) e ao tempo limpo (tempo entre o final do procedimento 
de limpeza e início de seu uso na fabricação), levando-se em consideração o 
resíduo pesquisado (resíduo químico e detergente - tempo sujo/contaminação 
microbiológica - tempo limpo), bem como o racional utilizado.

15. Manutenção do estado validado

A fim de manter os equipamentos validados, os seguintes tópicos devem ser 
abordados:
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Revisão anual de limpeza

Descrever neste item como deve ser a abordagem para a realização da re-
visão anual de limpeza dos equipamentos já validados, como por exemplo 
a revisão dos registros de limpeza, os documentos relacionados para iden-
tificar se o procedimento de limpeza validado encontra-se em estado de 
controle etc.

Controle de mudança

Descrever neste item qual o impacto se ocorrer alterações relacionadas ao 
equipamento, ao tamanho de lote, à mistura de produto, ao agente de lim-
peza, à concentração do agente de limpeza, à composição do agente de lim-
peza, à aplicação do método, ao limite de resíduos, à duração da campanha, 
à inclusão de novo produto ao equipamento, e/ou mudança na formulação, 
os quais podem alterar o status de validação do equipamento.

Monitoramento de rotina

Incluir neste item como deve ser realizado (inspeção visual após a limpeza, 
registro dos parâmetros utilizados, como tempo, temperatura etc) e qual a 
frequência de monitoramento dos equipamentos validados.

Revalidação

Descrever casos em que alterações significantes podem gerar uma revalida-
ção do procedimento de limpeza.

Acompanhamentos de procedimento de limpeza manual

Neste item deve-se descrever como deve ser realizado o acompanhamento 
anual para demonstrar que os operadores encontram-se em estado de con-
trole e a comparação dos resultados obtidos com os descritos no protocolo 
de validação de limpeza. 

16. Procedimento com produtos sem ativos

Relacionar neste item a conduta a ser adotada para equipamentos que não 
processam ativos, como por exemplo, verificação dos limites dos agentes de 
limpeza e para “bioburden”. 

17. Responsabilidades

A definição das responsabilidades relacionadas às atividades de validação de 
limpeza varia de empresa para empresa. 

No entanto, nesse item deve-se eleger os responsáveis pela elaboração, execu-
ção e aprovação dos documentos relacionados à validação de limpeza. Deve-se 
determinar também os responsáveis por executar a limpeza do equipamento 
em validação, avaliar a inspeção visual, revisar os documentos, investigar os 
desvios, documentação dos equipamentos, dentre outros.
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18. Manutenção da documentação

Relacionar neste item os métodos de recuperação e controle da documentação 
de validação, sejam eles eletrônicos ou não, como por exemplo backups fre-
quentes e/ou acesso restrito aos arquivos.

Descrever também um prazo para manutenção dos documentos (período de 5, 
10 anos a partir da retirada do equipamento da área de atuação). 

19. Anexos

Neste item, pode-se citar as matrizes utilizadas para o estudo de validação de 
limpeza (matriz de cálculo, matriz de rota de produção etc), exemplo de proto-
colo e relatório de validação de limpeza.

Anexar também o cronograma de todas as validações de limpeza para o ano 
vigente, bem como seu histórico.



QUALIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES: GUIA SINDUSFARMA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

669

Anexo 3: POP de Validação de Limpeza

Procedimento Operacional Padrão de Validação de Limpeza

1. Objetivo

Descrever os requerimentos para o desenvolvimento e execução dos estudos de 
Validação de Limpeza.

2. Escopo

Descrever a aplicação e abrangência dos procedimentos de limpeza utilizados 
nos processos.

3. Referências/procedimentos relacionados

Referenciar as literaturas e procedimentos utilizados na elaboração do procedi-
mento.

4. Responsabilidades

Descrever as responsabilidades das áreas envolvidas no processo de validação, 
como Validação, Produção, Controle de Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento 
e Garantia da Qualidade.

5. Definições

Descrever as definições de termos técnicos e/ou termos que sejam chaves para 
o entendimento do procedimento por todos os envolvidos.

6. Procedimento

Descrever o procedimento do processo de validação de limpeza, seu gerencia-
mento, execução e manutenção.

• Descrever a base normativa da validação em função das Boas Práticas de 
Fabricação.

• Descrever os tipos de validação praticados e suas abordagens (validação 
prospectiva e concorrente).

• Descrever os pré-requisitos para a Validação de Limpeza dos procedimentos 
de limpeza elaborados pelas áreas.

• Descrever os conceitos para o programa de validação para os testes corri-
dos, testes de verificação e estudos de tempo sujo, limpo e campanha.

• Descrever a abordagem de validação para os tipos de limpeza, formas de 
lavagem e tipos de superfícies, principalmente a limpeza manual por apre-
sentar maior variabilidade.
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• Descrever a aplicação da análise de riscos para os procedimentos de limpe-
za a serem validados.

• Descrever abordagem para validação de equipamentos dedicados, como por 
exemplo a pesquisa de produtos de degradação.

• Descrever a determinação do pior contaminante e pior contaminado (pro-
duto subsequente) e o gerenciamento das matrizes de validação de limpeza 
(rotas de produção - equipamentos versus produtos, determinação do pior 
contaminante e determinação do pior lote subsequente), como dados, vari-
áveis e funções matemáticas.

• Descrever a estratégia de cálculos para determinação de limites residuais 
para IFAs e agentes de limpeza (detergentes e sanitizantes).

• Descrever as literaturas de apoio para busca dos dados fármaco-toxicológi-
cos e físico-químicos envolvidos na construção das matrizes de validação.

• Descrever os critérios de aceitação quantitativos e qualitativos (visualmente 
limpos) para agentes de limpeza (NOEL) e IFAs (critério da dose e 10 ppm).

• Descrever critérios de aceitação para limites microbiológicos.

• Os planos de amostragem devem ser orientados pela análise de riscos dos 
procedimentos de limpeza.

• Descrever métodos de amostragem.

• Descrever o racional de escolha dos pontos de amostragem e número de 
coletas, incluindo pontos de difícil acesso/visualização e zonas mortas.

• Descrever a preparação das amostras físico-químicas e microbiológicas, 
bem como condições de armazenagem, validação de método de recupera-
ção e treinamento dos analistas.

• Descrever condições para execução do plano de amostragem.

• Descrever fluxo de análise das amostras e a emissão do laudo de análise.

• Descrever análise de resultados e ações para resultados fora da especifi-
cação.

• Descrever a documentação envolvida no processo de validação, como pro-
tocolos e relatórios e referenciá-los.

• Descrever o caminho eletrônico e localização das matrizes de validação e 
seu status de validação de sistemas.

• Descrever aplicação e localização de quaisquer documentos de importância 
no processo de pré-validação e pós-validação, como tabelas, formulários e 
fichas.

• Descrever forma de codificação dos documentos de validação, seu gerencia-
mento, registro e arquivamento.

• Descrever diretrizes de aceitação de documentos de terceiros, quando apli-
cável.
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• Descrever acesso aos documentos de validação de limpeza e seu controle 
de retirada.

• Descrever diretrizes de tempo de retenção dos documentos de validação de 
limpeza.

• Descrever diretrizes de gerenciamento de desvios e mudanças para o pro-
cesso de validação.

• Descrever procedimento de Boas Práticas de Documentação para preenchi-
mento e correções nos documentos.

• Descrever as responsabilidades do executor dos testes em relação ao ciclo 
documental, como execução do protocolo e emissão do relatório.

• Descrever abordagem de validação para o desenvolvimento de novos pro-
dutos, se aplicável.

• Descrever a frequência das atividades de Validação de Limpeza, de acordo 
com as políticas e diretrizes da empresa. 

• Descrever os processos de revalidação nos casos de revalidação periódica e 
os decorrentes de alterações em procedimento via controle de mudanças, 
bem como a definição da extensão da revalidação (total e parcial).

• Descrever o programa de avaliação periódica (monitoramento) e/ou revisão 
periódica de dados de validação de limpeza.

7. Segurança

Descrever os cuidados necessários para execução das atividades envolvidas no 
processo de validação, como manuseio de reagentes químicos na preparação de 
amostras e na operação de equipamentos perigosos.

8. Anexos

Descrever todos os anexos referentes ao procedimento.

9. Histórico das revisões

Descrever o histórico das revisões com descrição das alterações, data e versão. 

10. Documentos modelos 

Inserir os modelos/templates utilizados no processo de validação, como proto-
colos e relatórios.
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Anexo 4: Protocolo de Validação de Limpeza

 
Protocolo de Validação de Limpeza

Indexação do protocolo

Nome do Equipamento

Autor(es):

_____________________________________________    ____/____/____

Nome do autor

Responsável pela área de Validação

Aprovadores:

_____________________________________________    ____/____/____

Nome do aprovador

Responsável pela área de Fabricação

_____________________________________________    ____/____/____

Nome do aprovador

Responsável pela área de Fabricação

_____________________________________________    ____/____/____

Nome do aprovador

Gerente da Garantia da Qualidade

_____________________________________________    ____/____/____

Nome do aprovador

Gerente de Produção
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1. Objetivos

Neste item deve conter o objetivo e como será realizada a Validação de Limpeza. 
Citar o número de ciclos de limpeza avaliados consecutivamente.

Citar quais os tipos de amostragens que devem ser realizados (químico, deter-
gente, avaliação microbiológica). 

Citar o local/ planta onde será conduzido o estudo.

Em casos de revalidação, citar o motivo que levou à revalidação do procedimen-
to de limpeza. 

2. Responsabilidades

Neste item devem estar descritas as atividades e a definição das responsabili-
dades da execução desse protocolo, como responsável pelas amostragens, qua-
lificação do equipamento, análises físico-químicas e microbiológicas, elaboração 
do relatório, responsáveis pela elaboração do protocolo, monitoramento etc.

3. Descrição do equipamento em validação

Neste item deve-se citar as informações referentes ao equipamento em valida-
ção como o nome, identificação do modelo e série, código de identificação do 
equipamento, localização, função do equipamento e sua qualificação.

4.  Produtos fabricados no equipamento

Listar todos os produtos fabricados no equipamento, citando sua forma farma-
cêutica, ação farmacológica, concentração do princípio ativo, tamanho do lote, 
solubilidade em solventes, toxicidade etc.

Para facilitar a visualização, recomenda-se a utilização de tabela.

5. Análise de risco

Realizar uma análise de risco levando-se em consideração a dificuldade de lim-
peza, necessidade de utilização de mais produtos de limpeza, se o equipamento 
é dedicado ou não, construção do equipamento, formulação do produto pior 
caso, campanha, tempo de processo, superfície de contato do equipamento com 
os produtos, aderência do produto ao equipamento, histórico de limpeza, entre-
vista com operadores etc.

6. Procedimento operacional padrão de limpeza

Citar os Procedimentos Operacionais Padrão relacionados à limpeza do equipa-
mento. 

Esses podem ser apenas referenciados ou anexados ao protocolo de validação 
correspondente. 

É importante citar a versão do procedimento utilizado durante a validação do 
equipamento.
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7. Treinamento de pessoal

Referenciar ou anexar uma cópia da lista de treinamento dos colaboradores en-
volvidos na limpeza do equipamento que está sendo validado.

8. Produtos de limpeza utilizados na validação 

Neste item, devem-se definir os critérios utilizados para a escolha do(s) agente(s) 
de limpeza e fazer uma descrição de suas características, como por exemplo, 
fabricante, substância ativa, concentração de uso, toxicidade e composição.

No caso de detergentes, descrever ou referenciar o procedimento de preparação 
da solução utilizada.

9. Referências dos métodos analíticos

Citar a metodologia analítica validada utilizada para a análise dos resíduos de 
Validação de limpeza.

Descrever os estudos de recuperação para a amostragem adotada, assim como 
os cálculos utilizados para sua obtenção.

10. Definição do pior caso e do produto subsequente (contaminado)

10.1. Pior Caso

Para a definição do pior caso, utilizar como base a tabela abaixo e descrever qual 
o racional adotado para a eleição.

Área de Produção (Sólidos, Líquidos, Semi sólidos, embalagem etc.)

Tabela de Estudo do “Pior Caso”

Produto Princípio 
Ativo Toxicidade Solubilidade Dificuldade 

de Limpeza
Aspectos 
críticos
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10.2.  Produto Subsequente (Contaminado)

Exemplo: Rota de Fabricação de Produtos

Estabelecimento da rota de fabricação, conforme utilização de equipamentos 

Equipa- 
mento

     

Produto
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Eq
ui
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xxx cm xxx cm xxx cm xxx cm xxx cm xxx cm

Produto C
PA 1 X X X

PA 2 X X X

Produto A PA 3 X X X

Produto D PA 4 X X X X

Produto F PA 5 X X X X

Produto B PA 6 X X X

Indicação da relação de equipamento x produto pior caso

Equipa- 
mento
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Á
re

a 
da

 R
ot

a

xxx cm xxx cm xxx cm xxx cm xxx cm xxx cm

Produto C
PA 1 X X X

PA 2 X X X

Produto A PA 3 X X X

Produto D PA 4 X X X X

Produto F PA 5 X X X X

Produto B PA 6 X X X
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11. Critérios de aceitação

Citar o critério de aceitação para cada um dos resíduos estudados e detalhar/
descrever como os mesmos foram obtidos/baseados.

12.  Pontos e métodos de amostragem

Fazer uma descrição do procedimento de amostragem escolhido incluindo jus-
tificativa técnica de sua escolha e os procedimentos utilizados à sua realização. 
Fazer uma identificação dos pontos de amostragem, incluindo também uma 
justificativa técnica de sua escolha.

Pode-se utilizar fotos do equipamento e indicar os pontos a serem amostrados.

13.Tempo de campanha

Neste item, deve-se citar quantos lotes do produto pior caso pode ser fabricado 
em campanha, isto é, fabricação contínua sem a realização de limpeza entre os 
lotes fabricados. 

14. Tempo limpo

Neste item, deve-se citar o tempo em que o equipamento pode permanecer lim-
po após a realização do procedimento de limpeza até ser utilizado novamente. 
Relacionar o tempo ao estudo que foi realizado citando a indexação do docu-
mento que o comprove.

15. Tempo sujo

Neste item, deve-se citar o tempo em que o equipamento pode permanecer sujo 
após sua utilização até o início de sua limpeza. Relacionar o tempo ao estudo 
que foi realizado citando a indexação do documento que o comprove.

16. Desvios

Em casos de desvios, citar no protocolo qual será a tratativa para a sua corre-
ção. Se existir um Procedimento Operacional Padrão específico para investiga-
ção de desvios, citá-lo neste item.

17. Aplicação de revalidação

Em casos de necessidade de revalidação, citar no protocolo qual será a tratativa 
adotada. Se existir um Procedimento Operacional Padrão específico para revali-
dações, citá-lo neste item.

18. Monitoramento

Neste item, deve-se citar a necessidade de monitoramento para o equipamento 
em validação. Este monitoramento pode estar relacionado a um resíduo especí-
fico ou a um ponto específico do equipamento.
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19. Bibliografia utilizada

Descrição de todas os documentos utilizados para a elaboração do protocolo 
de validação (normas, políticas, Procedimento Operacional Padrão, manual do 
equipamento e outros documentos oficiais). 

20. Anexos

Neste item pode-se incluir anexos para sustentar e identificar o escopo da va-
lidação do procedimento de limpeza abordado, como procedimentos operacio-
nais padrão, plano de amostragem (com parâmetros de processos, lotes dos 
produtos envolvidos, teste de visualmente limpo etc.), lista de presença dos 
envolvidos etc.
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Anexo 5: Relatório de Validação de Limpeza

 
Relatório de Validação de Limpeza

Indexação do Relatório

Nome do Equipamento

Autor(es):

_____________________________________________    ____/____/____

Nome do autor

Responsável pela área de Validação

Aprovadores:

_____________________________________________    ____/____/____

Nome do aprovador

Responsável pela área de Fabricação

_____________________________________________    ____/____/____

Nome do aprovador

Responsável pela área de Fabricação

_____________________________________________    ____/____/____

Nome do aprovador

Gerente da Garantia da Qualidade

_____________________________________________    ____/____/____

Nome do aprovador

Gerente de Produção
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1. Objetivos

Neste item deve-se fazer referência ao protocolo no qual o estudo foi baseado e 
descrever como ele foi conduzido (baseado no objetivo descrito no protocolo).

2. Responsabilidades

Neste item devem estar descritas as responsabilidades referentes ao relatório, 
bem como os responsáveis pela sua aprovação. 

3. Critério de aceitação

Citar os critérios de aceitação para o estudo realizado (resíduo químico, de de-
tergente e contaminação microbiológica).

4. Resultados obtidos

Neste item, devem ser descritos, analisados e comparados os resultados obtidos 
nas amostragens realizadas (que foram sugeridas no protocolo correspondente). 

Fazer a comparação dos dados obtidos contra os critérios de aceitação prede-
finidos.

5. Desvios

Descrever, avaliar e justificar os desvios em relação ao planejado, caso ocorram. 

6. Conclusão

Fazer uma discussão sobre os resultados obtidos, concluindo status da validação 
do procedimento de limpeza do equipamento em estudo (validado, revalidado 
ou não validado).

Se houver a necessidade de realizar acompanhamentos futuros ou monitora-
mento, ele deve ser descrito neste item. 

7. Anexos

Neste item podem-se incluir anexos para sustentar e identificar os resultados 
obtidos na validação do procedimento de limpeza.






