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Há mais de 85 anos inovando em tecnologias 
de medição e ajudando os nossos clientes a 
tomar decisões com base em dados precisos
e confiáveis.

Nossas soluções:

• Instrumentos de medição
• Temperatura & Umidade Relativa, ponto de 

orvalho, CO2, H2O2, BRIX

• Sistemas de monitoramento Ambiental para 
indústria farmacêutica



• Por que monitorar as condições ambientais?

• Boas práticas

• Diferentes formas de monitorar

• Sistemas de monitoramento contínuo

• Sistemas computadorizados, Validação e ALCOA+

• O que devo buscar em um Sistema de Monitoramento Contínuo

Agenda



Conformidade vem de uma obrigação
Mínimo esforço necessário para satisfazer uma norma

• Ex: Dirijo a 80 km/h para não ser multado

O comprometimento vem de uma 
responsabilidade

Melhor do que estar conforme, ter compromisso com a 
Qualidade

• Ex: Dirijo a 80 km/h pois é seguro para mim e para os 
outros.

Conformidade vs. Comprometimento
Prova conceitual



• Cumprir com normas e regulamentos
• Conformidade

• Garantir a qualidade de nossos produtos
• Comprometimento

• Como todos nós temos COMPROMETIMENTO com a qualidade 
do produto, vamos avaliar os aspectos de CONFORMIDADE.

• As normas nos dão dezenas de motivos para monitorar as 
condições de fabricação e armazenamento de produtos

Por que monitorar as condições ambientais?



• Art. 8. Um Sistema da Qualidade Farmacêutica adequado à fabricação de 
medicamentos deve garantir que:

• VIII - um estado de controle seja estabelecido e mantido por meio do desenvolvimento e uso 
de sistemas eficazes de monitoramento e controle para o desempenho do processo e para 
a qualidade do produto;

• IX - os resultados do monitoramento de produtos e processos sejam levados em 
consideração na liberação do lote, na investigação de desvios e com o objetivo de tomar 
ações preventivas para evitar desvios potenciais que possam ocorrer no futuro;

• ...

• Art. 14. Os requerimentos básicos do Controle de Qualidade são:
• I - instalações adequadas, pessoal treinado e procedimentos aprovados devem estar 

disponíveis para amostragem e teste de matérias-primas, materiais de embalagem, produtos 
intermediários, a granel e terminados e, onde apropriado, para monitoramento das 
condições ambientais para fins de BPF;

• ...

RDC 658 de 30 de Março de 2022
Dispõe sobre as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos



• Art. 38. Os Responsáveis pela Produção, Controle de Qualidade e, quando 
relevante, o Responsável pela Garantia de Qualidade ou Responsável pela 
Unidade da Qualidade, geralmente tem algumas responsabilidades 
compartilhadas, ou exercidas conjuntamente, relacionadas à qualidade, 
incluindo a concepção, a efetiva implementação, o monitoramento e a 
manutenção do Sistema da Qualidade Farmacêutica. Que podem incluir:

• II - o monitoramento e o controle dos ambientes de fabricação;

• VIII - o estabelecimento e monitoramento das condições de armazenamento de 
materiais e produtos;

• ...

RDC 658 de 30 de Março de 2022
Dispõe sobre as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos



• RDC 430: Boas práticas de distribuição, armazenagem e 
transporte de medicamentos

• IN 43: Dispõe sobre as BPF complementares aos sistemas 
computadorizados utilizados na fabricação de Medicamentos.

• Guias WHO (OMS)

• Guias ISPE

• Etc...

• …

Os requerimentos continuam...



• As normas exigem o monitoramento ambiental onde aplicável...
• O objetivo é a definição de expectativas básicas para garantia da segurança e 

qualidade no processo de manufatura e/ou armazenagem de produtos que 
afetam a saúde pública.

• As normas não nos dizem detalhadamente como fazer
• Para isso, utilizamos:

• Guias disponíveis
• ISPE, Anvisa, Sindusfarma, WHO,...

• Referências de mercado

• Bom senso
• Como posso garantir a qualidade do produto, atender as normas e ser eficiente?

Boas Práticas



De que formas posso realizar o monitoramento ambiental?

Diferentes abordagens de monitoramento

Reativo
Os problemas são identificados após a sua ocorrência

Proativo
Os problemas são identificados NO MOMENTO ou 

ANTES de sua ocorrência



Inspeções manuais em 
termômetros/ termo-higrômetros

• Vantagens
• Econômico e simples

• Desvantagens
• Consome tempo excessivo

• Permite erros humanos

• Depende de ação humana

• Relatórios manuais

Abordagem reativa

Registradores Eletrônicos

• Vantagens
• Monitoramento contínuo

• Relatórios eletrônico

• Desvantagens
• Depende de ação humana

• Depende de análise humana

• Validação de software



Sistema de Monitoramento Contínuo

• Vantagens
• Monitoramento contínuo

• Integridade de dados

• Relatórios eletrônicos automáticos

• Sem intervenção humana

• Alarmes automáticos

• Desvantagens
• Validação de software

• Qualificação da rede

• Administração do sistema

Abordagem proativa

Sistema de monitoramento contínuo (CMS / EMS)



• Sistema automatizado

• Coleta dados ambientais
• Temperatura

• Umidade

• Pressão diferencial

• CO2

• ...

• Gera
• Alarmes

• Relatórios

• Trilha de auditoria

Um CMS registra e reporta dados...



IN n° 43, de 21 de Agosto de 2019, dispõe sobre BPF complementares aos sistemas 
computadorizados utilizados na fabricação de medicamentos.

Art. 4º Um sistema computadorizado é um conjunto de software e componentes de 
hardware que, juntos, cumprem certas funcionalidades.

Art. 5º A aplicação deve ser validada. 

Art. 6º A infraestrutura de tecnologia da informação deve ser qualificada.

• O CMS é um sistema computadorizado, portanto:
• Deve ser validado!

Sistemas Computadorizados



• O principio “ALCOA+” :
“Para efeitos da presente orientação, a integridade dos dados refere-se à integralidade, 
consistência e precisão dos dados. Dados completos, consistentes e precisos devem ser 
atribuíveis, legíveis, contemporaneamente registrados, originais ou cópias fiéis, e precisos 
(ALCOA)”.

- Guia FDA Data Integrity and Compliance With CCMP Guidance for Industry, 2016

Integridade dos Dados



• Um sistema que não cumpre o princípio de integridade dos 
dados, falha no cumprimento dos requisitos regulatórios.

• Dessa forma, as funcionalidades relacionadas ao principio ALCOA+ 
devem estar presentes na Especificação de Requerimento de Usuário.

• Portanto, um CMS deve ter funções básicas como:
• Funções de controle de acesso
• Usuários únicos com senha
• Controle de permissões
• Trilha de auditoria
• Relatório em formato seguro não editável

Integridade dos Dados e Requisitos Regulatórios



• Software
• Possui funções que garantam integridade dos dados

• Controle de acesso

• Usuários ilimitados e únicos

• Permissões configuráveis

• Trilha de auditoria

• Banco de dados criptografado

• Ser um sistema de prateleira (GAMP Cat. 3 ou 4)
• Fácil de validar

• Documentação
• Oferece documentacao robusta como parte do Sistema, seguindo os 

princípios GAMP5®

O que buscar em um sistema de monitoramento



• Hardware
• Possui opções de instalação com baixa necessidade de infraestrutura

• Protocolos sem fio industriais robustos (evite WiFi)

• Proteção contra gap de dados em caso de falhas
• Possuí amplas faixas de medição

• Medição em ambientes, câmaras frias, ultrafreezers, criogenia, etc...

• Diversidade de parâmetros
• Temperatura, umidade, CO2, pressão diferencial, etc...

• Certificados de calibração inclusos
• Sondas removíveis para monitoramento ininterrupto
• Sinalização sonora e luminosa

O que buscar em um sistema de monitoramento



• Também podem entrar em contato através dos meus contatos 
diretos:

Bruno Albuquerque
Gerente de Aplicações e Vendas – Life Sciences
+55 11 94221.2338
Bruno.Albuquerque@vaisala.com

Dúvidas?
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• https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-43-de-
21-de-agosto-de-2019-211913830

• https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-
colegiada-rdc-n-430-de-8-de-outubro-de-2020-282070593

• https://sindusfarma.org.br/cadastro/public/uploads/publicacoes/arq
uivos/114/manual_integridade_de_dados.pdf
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