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RESUMO 

Atualmente as indústrias farmacêuticas têm impulsionando seu mercado, 
representando uma importante fonte econômica deste setor. Elas têm buscado 
vencer novos desafios, apresentando seu diferencial, para assim superar a 
competitividade e se destacar no mercado global. Em face dessa preocupação, a 
realização do controle de qualidade nas indústrias farmacêuticas é de fundamental 
importância. Uma das ferramentas de monitoramento da qualidade que utiliza dos 
dados históricos de cada lote produzido a fim de confirmar a robustez dos processos 
produtivos é a Revisão Periódica de Produto (RPP). O objetivo deste trabalho foi 
analisar a importância dos resultados coletados durante o processo produtivo e dos 
resultados do controle de qualidade para elaboração do relatório de revisão 
periódica de produtos. Com o acompanhamento do processo de fabricação de uma 
pomada estruturou-se um fluxograma para esclarecer as etapas e sua correlação 
com a coleta dos dados. Contudo, a coleta de dados é de fundamental importância 
para determinar as melhorias que os processos produtivos possam vir a necessitar, 
bem como garantir a qualidade do produto final disponibilizado ao consumidor. 

 

Palavras chave: Controle em Processo. Revisão Periódica de Produtos. Processo 

Produtivo. Controle de Qualidade. 

 

ABSTRACT 
 
Nowadays pharmaceutical companies are boosting their market, beeing an important 
economic source of this departmant. They have tried to overcome new challenges, 
with its differential, so as to overcome the competition and be noteworthy, in the 
global market. Therefore, the quality control realization in the pharmaceutical industry 
is very important. The Periodic Review Product (RPP) is one of quality monitoring 
instrument, which uses historical data of each allotment was produced, with the view 
to confirm the force of production processes. The objective of this study was 
analyzing the importance of the results collected during the production process and  
the quality control’s  results to preparation of the periodic product review report.. With 
the accompaniment of manufacturing process of a salve, it was structured a flow 
diagram to explain the steps and their correlation with data collection. However, data 
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collection is very important to determine the improvements that production processes 
are likely to need and to ensure the quality of final product available to the consumer. 
 
Keywords: Control in Process. Periodic Review. Productive Process. Quality Control. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as indústrias farmacêuticas têm impulsionando seu mercado, 

representando uma importante fonte econômica deste setor. Elas têm buscado 

vencer novos desafios, apresentando seu diferencial, para assim superar a 

competitividade e se destacar no mercado global. Sendo assim, buscando a 

satisfação e confiança do consumidor a indústria farmacêutica tem sido capaz de 

alcançar este destaque e cada vez mais credibilidade na produção de 

medicamentos. 

Em face dessa preocupação, a realização do controle de qualidade nas 

indústrias farmacêuticas é de fundamental importância para garantir fatores que 

permitem a indústria de permanecer neste mercado, tais como: qualidade, 

segurança, eficácia e credibilidade dos seus medicamentos junto ao mercado 

consumidor. Na busca de garantir esses requisitos durante a fabricação de seus 

produtos, as indústrias farmacêuticas cumprem as determinações impostas pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), definidas pela Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) nº 17, de 16 de abril de 2010, que dispõe sobre as Boas 

Práticas de Fabricação de Medicamentos de uso humano. Além disto, existem 

diversos departamentos e atividades que fazem parte do sistema da qualidade em 

prol da garantia da qualidade do produto para o consumidor final.  

A Revisão Periódica de Produto (RPP) é uma das ferramentas de 

monitoramento da qualidade que utiliza dos dados históricos de cada lote produzido 

a fim de confirmar a robustez dos processos produtivos. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar como são obtidos e a 

importância dos resultados coletados durante o processo produtivo e dos resultados 

do controle de qualidade para elaboração do relatório de revisão periódica de 

produtos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada através de levantamento 

de referencial bibliográfico em livros, revistas e sites de literatura científicas 



 

 
referentes ao assunto proposto. Após a coleta nestas bases, as informações foram 

selecionadas, discutidas, interpretadas e descritas no texto.  

Conhecendo melhor o processo através do qual os dados são coletados e 

detectar possíveis falhas neste procedimento, é possível refletir sobre como 

melhorar a qualidade destes. Por este motivo foi escolhido uma forma farmacêutica 

semissólida (pomada) para demonstrar a estudar a coleta de dados em específico. 

No próximo tópico encontra-se apresentada a base teórica para dar suporte à 

pesquisa realizada.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 Os tópicos que serão abordados serão base da construção teórica e estão 

divididos em: Regulamentação da indústria farmacêutica; Boas Práticas de 

Fabricação; Processo Produtivo; Controle em Processo; Controle de qualidade; 

Revisão Periódica de Produtos. 

 

2.1.1 Regulamentação Da Indústria Farmacêutica 

 

A indústria farmacêutica é um estabelecimento responsável pela produção de 

medicamentos. Além disso, exerce a atividade de pesquisa, desenvolvimento, 

comercialização e distribuição de medicamentos (ROCHA E GALENDE, 2014). 

O processo de fabricação e comercialização de medicamentos ocorre após 

um longo processo, que pode envolver alguns meses ou anos de pesquisas, testes e 

investimentos. Em média, leva-se dez anos e um custo de bilhões de reais para o 

desenvolvimento de um medicamento. Esse longo processo e o alto custo é uma 

necessidade da constatação por meio de testes de eficácia e segurança do 

medicamento. Consequentemente, todo este custo está incluído no preço final do 

medicamento que chega ao mercado consumidor (ROCHA E GALENDE, 2014). 

 

2.1.2 Boas Práticas de Fabricação 
 



 

 
De acordo com a Resolução RDC Nº 17, de 16 de abril de 2010, dispõe sobre 

as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (BPF).  Objetivo desta Resolução 

é de estabelecer requisitos mínimos a serem seguidos pela prática de 

medicamentos para padronizar a verificação do cumprimento das Boas Práticas de 

Fabricação de Medicamentos (BPF) de uso humano durante as inspeções 

sanitárias. Esta Resolução foi aprovada pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) sob o inciso IV do artigo 11 do regulamento aprovado pelo 

Decreto N°. 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e 

nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da 

Portaria Nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de 

agosto de 2006, em reunião realizada em 12 de abril de 2010. 

Assim, um sistema de garantia da qualidade deve certificar que os requisitos 

da BPF realmente aconteçam na indústria. Estes requisitos abarcam o 

desenvolvimento, produção, controle de qualidade, definições de responsabilidades, 

realização dos controles necessários nas diversas etapas do processo produtivo, 

calibração de equipamentos, validação de processos. Bem como a determinação de 

um sistema de logística para certificar-se que os medicamentos e insumos sejam 

armazenados, distribuídos e manipulados, de maneira a garantir a qualidade ao 

longo de todo o prazo de validade dos mesmos.  

O treinamento dos funcionários das indústrias farmacêuticas também é um 

aspecto importante da BPF, o qual deve atender a vários objetivos, tais quais: 

minimização de erros, envolvimento no trabalho, capacidade de resolução e 

prevenção de problemas, melhora na motivação e na comunicação.  

 

2.1.3 Processo Produtivo 

 

Etapas pelas quais determinadas matérias-primas passam até obtenção do 

produto final desejado, neste caso um semissólido (pomada) conforme apresentado 

na Figura 1. Essas etapas são definidas de acordo com a forma farmacêutica 

desejada e descritas na Ordem de Fabricação, disponibilizada no momento em que 

o processo produtivo está acontecendo. 



 

 
 Conforme item apresentado na sequência o controle em processo é uma das 

etapas realizadas durante o processo produtivo como forma de monitorar a 

qualidade do que está sendo produzido. 

 

2.1.4 Controle Em Processo 

 

O Controle em processo na indústria farmacêutica constitui diversas 

verificações realizadas durante a produção de forma 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. 

Este processo abrange testes realizados durante a produção de cada lote de 

acordo com especificações e métodos estabelecidos na fase de desenvolvimento, 

com o objetivo de monitorar o processo continuamente (RDC 17/2010). 

 

2.1.5 Controle de Qualidade 

 

De acordo com Rocha e Galante (2014), a realização do controle de 

qualidade nas indústrias farmacêuticas é de extrema importância para que a 

qualidade, segurança, eficácia e credibilidade dos seus produtos sejam asseguradas 

junto à população que irá consumir estes medicamentos.  

De acordo com os mesmos autores, o conceito de controle de qualidade é 

definido como o conjunto de operações (programação, coordenação e execução) 

com o objetivo de verificar e assegurar que os produtos estejam dentro dos padrões 

de qualidade exigidos, sempre através de algum tipo de análise e medição. Este 

termo diz respeito ao processo de constantemente se tentar fabricar um 

medicamento perfeito de acordo com um conjunto de normas, cuja implementação 

sugere a obrigação de um empenho organizado de todos os funcionários, a fim de 

evitar ou eliminar erros em cada uma das fases da produção. 

A fabricação de um medicamento requer o uso de vários colaboradores e 

várias tecnologias. O processo de fabricação na indústria farmacêutica utiliza 



 

 
produtos diversos, vários funcionários e máquinas complexas, na maioria das vezes 

associadas a cadeias automatizadas. Podem compreender diversas etapas que são 

executadas em laboratórios distintos.  

Compreendem os laboratórios: microbiológico, físico-químico, materiais de 

embalagem, controle em processo e laboratório de análises que demandam: locais 

adequados, pessoal qualificado e recursos materiais. E, para garantir a qualidade e 

segurança de seus produtos, a indústria farmacêutica deve ter implantada uma 

política de Gestão da Qualidade Farmacêutica, na qual o controle de qualidade de 

seus produtos, desde os insumos e matérias-primas utilizadas até os produtos 

finalizados devem ser avaliados. 

 

2.1.6 Revisão Periódica de Produtos 

 

A Revisão Periódica de Produto (RPP) é uma ferramenta de qualidade de 

grande utilidade, adotada há algum tempo pelas principais autoridades regulatórias 

do mundo (Guia sobre Revisão Periódica de Produtos, 2012).  

Em abril de 2010, com a publicação Resolução – RDC 17/2010, a utilização 

desta ferramenta tornou-se compulsória no Brasil. Desde então, a RPP deve ser 

realizada para todos os medicamentos registrados pela Anvisa.  

A RPP é uma ferramenta que deve ser utilizada com o objetivo de: 

 • Verificar a consistência do processo de produção existente e determinar se há 

necessidade de revalidá-lo;  

• Determinar a necessidade de fazer mudanças no processo de produção, nos 

controles de processo (como, por exemplo, monitoramentos e controles em 

processo) e nas especificações de produto; 

 • Identificar melhorias de produto e processo, ressaltando tendências e 

determinando se as especificações de matérias-primas estão adequadas; 

 • Auxiliar na tomada de ações preventivas, ou seja, ações destinadas a eliminar a 

causa de um potencial desvio ou situação indesejada para evitar que ele realmente 

ocorra.  

Além de ser uma ferramenta que permite verificar que cada lote de produto 



 

 
liberado durante o período de revisão cumpre com os requisitos do processo, que foi 

previamente validado, e com as especificações registradas, a revisão deve ter foco 

no processo e nos sistemas de qualidade, para demonstrar que produtos de 

qualidade são consistentemente fabricados. 

A RPP pode ser utilizada como parte de um sistema de melhoria contínua 

para identificar onde os esforços podem ser alocados de forma mais efetiva, 

contribuindo para:  

• Reduzir o risco de resultados fora de especificação;  

• Minimizar o risco de reprocesso;  

• Aumentar a produtividade;  

• Reduzir o risco de recolhimentos;  

 • Melhorar a comunicação entre diferentes áreas envolvidas com as atividades de 

fabricação, como produção, qualidade e assuntos regulatórios.  

A elaboração das RPP’s requer recursos para coletar, reunir e analisar todos 

os dados obtidos durante o controle em processo e controle de qualidade realizados 

para lote produzido durante um determinado período de tempo, no mínimo uma vez 

durante o ano (Guia sobre Revisão Periódica de Produtos, 2012).  

 

3 METODOLOGIA 

  

Segundo GIL 1991, a Metodologia tem como função mostrar a você como 

andar no “caminho das pedras” da pesquisa, ajudá-lo a refletir e instigar um novo 

olhar sobre o mundo: um olhar curioso, indagador e criativo.  

Sendo assim, para realização deste trabalho foram utilizados artigos 

científicos, consultas as principais Resoluções que regem a indústria farmacêutica, 

buscas em livros que melhor explanem sobre o assunto, Guia sobre Revisão 

Periódica de Produtos bem como visitas a uma indústria farmacêutica para melhor 

entendimento do processo produtivo de um semissólido (pomada) e como é 

realizada a coleta dos dados para realização dos Relatórios de Revisão Periódica de 

Produtos. 

As palavras-chave utilizadas para identificar os dados obtidos no estudo 

foram: Controle em Processo, Revisão Periódica de Produtos, Processo Produtivo, 



 

 
Controle de Qualidade. 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA  
 

Para GIL (1991), a natureza da pesquisa pode ser: Pesquisa Básica: objetiva 

gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática 

prevista. Envolve verdades e interesses universais. Pesquisa Aplicada: objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais. 

Esta pesquisa tem natureza aplicada, já que os conhecimentos adquiridos 

aqui podem ser aplicados para a solução do problema, pois é possível melhorar o 

processo de qualidade da coleta e comunicação dos dados da indústria farmacêutica 

partindo desses dados. 

. 
3.2 FONTE E LOCAL DA COLETA DE DADOS 
 

Neste trabalho utilizar-se-á de relatórios de qualidade de uma indústria 

farmacêutica, e a descrição de um processo produtivo de um semissólido (pomada) 

e os pontos críticos de controle em processo e controle de qualidade para 

elaboração do relatório de revisão periódica. 

 
 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir do acompanhamento do processo produtivo de fabricação de uma 

pomada foi estruturado um fluxograma de modo a esclarecer as etapas e sua 

correlação com a coleta dos dados. O mesmo encontra-se disposto na Figura 1. 

Durante o processo produtivo em todas as etapas são registrados os 

parâmetros definidos na ordem de fabricação. 

Dentre as etapas apresentadas na figura 1, os testes quantitativos 

inicialmente utilizados na Revisão Periódica de Produtos (RPP) são os realizados 

durante a liberação e monitoramento da etapa de envase de semissólidos (5ª 

Etapa).  A principal análise de controle em processo utilizada para essa forma 



 

 
farmacêutica é o Conteúdo de Envase Mínimo, Máximo e Médio de cada lote. 

 
  
Figura 1. Fluxograma do processo produtivo de um semissólido. 

 
Fonte: Fluxograma do processo produtivo desenvolvido pela autora pela pesquisa (2015). 
 

4.1 PESAGEM DE INSUMOS   

 

As matérias-primas específicas necessárias para a fabricação de um 

semissólido (pomada) são devidamente pesadas de acordo com as quantidades 

determinadas na ordem de fabricação e encaminhadas para o setor de produção 

para dar inicio a etapa de preparo.  

Nesta etapa deve-se garantir a pesagem adequada, ou seja, a solicitada na 

ordem de fabricação, para que depois de processado, o produto atinja aos padrões 

estabelecidos pelo controle de qualidade para a liberação do produto. 

 

4.2 PREPARO DE SEMISSÓLIDOS 

 

6° Estoque do Produto Acababado 

5° Embalagem de Semissólidos (pomada) 

4° Envase de Semissólidos (pomada) 

3º Transferência e Estocagem 

2º Preparo de Semissólidos (pomada) 

1º Pesagem dos Insumos 



 

 
 As matérias-primas devem ser conferidas de acordo com o que foi pesado e 

encaminhado a sala de preparo. Seguindo as etapas descritas na ordem fabricação, 

deve ser iniciado o preparo que consiste basicamente na fusão das bases oleosas. 

  Seguem-se várias etapas de homogeinização, aquecimento e resfriamento 

até obtenção da pomada conforme as especificações internas determinadas. 

Nesta etapa deve-se garantir que o procedimento definido seja 

rigorosamente realizado para que o produto final apresente os resultados 

satisfatórios definidos na metodologia de análise. 

 

4.3 TRANSFERÊNCIA E ESTOCAGEM 

 

 Após o término do processo é realizada a transferência e estocagem em 

tanques específicos em salas determinadas até o momento do envase. 

A transferência e estocagem do produto intermediário devem apresentar 

tempo e condições padronizadas para o armazenamento de cada produto, mediante 

a realização de estudos que garantam a estabilidade e segurança na manutenção 

da qualidade.  

 

4.4 ENVASE DE SEMISSÓLIDOS (POMADA) 

 

  Nessa etapa é realizado o envase do produto seguindo conforme os 

parâmetros determinados na ordem de fabricação. Parâmetros como velocidade de 

envase, conteúdo a ser envasado, este último podendo variar de acordo com 

apresentação determinada. 

 No momento em que se inicia o processo de envase é feita a liberação do 

processo onde é verificado se os parâmetros determinados na ordem de fabricação 

estão de acordo. 

 Durante o processo de envase são realizados monitoramentos para garantir 

que os parâmetros determinados estão sendo mantidos. Estes dados do 

monitoramento são todos registrados na ordem de fabricação de onde são extraídos 

para avaliação durante a elaboração do Relatório de Revisão Periódica de Produtos. 



 

 
 Depois do produto envasado são realizadas coletas e encaminhadas ao 

controle de qualidade para obtenção dos resultados finais de liberação do produto 

sendo estes também utilizados na elaboração do Relatório de Revisão Periódica de 

Produtos. 

 

4.5 EMBALAGEM DE SEMISSÓLIDOS (POMADA) 

 

Do envase o produto segue para a etapa de embalagem onde é 

acondicionado em embalagem desenvolvida e determinada para cada produto.  

Esta etapa também conta com monitoramentos com frequências definidas 

para que a qualidade da etapa seja confirmada. Vários itens são avaliados como por 

exemplo a conferência do carimbo (lote, prazo de validade), cartonagem, código de 

barras, bulas e, posteriormente acondicionado em caixas de embarque. 

 

4.6 ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO 

 

Depois do produto ser acondicionado nas caixas de embarque, o mesmo é 

encaminhado ao setor de estoque, que é uma área que conta com monitoramento 

ambiental, permanecendo lá  até ser encaminhado ao consumidor. 

 

5 AS ANÁLISES DOS REGISTROS  

 

Após a finalização de envase (6ª Etapa) antes que o produto seja liberado ao 

consumidor são feitas as análises de produto acabado como descrição, 

identificação, conteúdo de envase, doseamento e análises microbiológicas sendo 

todas utilizadas pela RPP. 

Os resultados de Controle em Processo são registrados nas Ordens de 

Fabricação de onde são extraídos para a realização da plotagem gráfica realizada 

pela RPP. Já os resultados de Controle de Qualidade posteriormente a etapa 

analítica são inseridos em um sistema validado, de onde a equipe de RPP realiza a 

extração para nova plotagem gráfica. 



 

 
Em posse dos resultados obtidos em cada etapa o analista da qualidade 

analisa o comportamento gráfico de cada teste. A partir desta avaliação é possível 

concluir se a dispersão dos resultados apresenta algum tipo de tendência ao longo 

do tempo. 

As principais tendências que podem ser observadas nos resultados são:  

1. Resultados que ultrapassam os limites de controle 

2. Sete ou mais resultados em sequência de um mesmo lado da média 

3. Sete ou mais resultados em sentido ascendente ou descendente. 

Estas tendências podem auxiliar na identificação de necessidade de 

melhorias para determinado processo produtivo. 

A tendência 1 (Resultados que ultrapassam os limites de controle, figura 2) 

pode indicar que houve a falta de controle no processo e que é necessário investigar 

a causa responsável pela variabilidade. Podem ser elas cálculo ou medição, 

instrumento descalibrado, defeito no equipamento entre outros.  

 

Figura 2. Resultados que ultrapassam o limite de controle. 

 
Fonte: Rosa et al., 2013. 

 

Na constatação do tipo 2, (Sete ou mais resultados em sequência de um 

mesmo lado da média, figura 3) pode-se concluir que houve alguma alteração súbita 

nos pontos que significa mudanças de desempenho em um processo. Essas 

mudanças são significativas e podem ser ocasionadas por alterações nos 

procedimentos, alterações na matéria-prima ou nos equipamentos entre outros 



 

 
fatores que devem ser investigados. 

 

Figura 3. Sete ou mais resultados em sequência de um mesmo lado da média. 

 
Fonte: Rosa et al., 2013. 

 

Já no gráfico de tendência do tipo 3 (Sete ou mais resultados em sentido 

ascendente ou descendente, figura 4) é possível visualizar pontos que tendem a 

diminuir ou aumentar, identificando que há uma alteração progressiva no processo, 

devido a desgastes de uma máquina, alterações nas condições ambientais como 

temperatura e umidade. 

 

Figura 4. Sete ou mais resultados em sentido ascendente ou descendente. 

 

 

Fonte: Rosa et al., 2013. 

 



 

 
6 CONCLUSÃO 

 

Com o estudo realizado foi possível concluir que é de suma importância a 

segurança da fonte dos resultados utilizados na elaboração dos relatórios de revisão 

periódica. Esses dados são utilizados para plotagem gráfica, cuja conclusão 

necessita de confiabilidade para que as ações decorrentes sejam efetivas.  

No acompanhamento realizado, foi possível detectar que os resultados de 

controle em processo da pomada são registrados na ordem de fabricação, sendo 

uma das fontes da coleta dos dados para a RPP. Os resultados finais do laboratório 

de controle de qualidade são inseridos em um sistema validado, de onde são 

extraídos relatórios para compor a RPP. Desta forma, os mesmos apresentam a 

confiabilidade e segurança necessárias para as conclusões do relatório de revisão. 

Contudo, a coleta de dados é de fundamental importância para determinar as 

melhorias que os processos produtivos possam vir a necessitar, bem como garantir 

a qualidade do produto final disponibilizado ao consumidor. 

Foi possível concluir com o presente trabalho a importância que a coleta dos 

dados de controle em processo e controle de qualidade apresentam na elaboração 

dos relatórios de revisão periódica de produtos. 
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