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ICH Q 8, Q9, Q10  

A Estrutura Completa
do Novo Sistema da Qualidade 



1- INTRODUÇÃO 

Filosofia vigente no século XXI estabelece: a Qualidade deve ser 
primeiro concebida (no produto, no processo e no controle) para 
poder ser depois fabricada e controlada.

AS NOVAS INICIATIVAS
Ago/2002, FDA – Food and Drug Administration anunciou uma 
nova iniciativa conhecida como “cGMPs farmacêuticas” para o 
século XXI
Objetivo: melhorar e modernizar o Sistema de Qualidade 
Farmacêutica do século XX.
Princípios básicos desta reforma:

Orientação baseada no risco;
Políticas e padrões com base científica;
Sistemas de qualidade integrados;
Cooperação internacional;
Forte proteção da saúde pública.



1- INTRODUÇÃO 

Inverter o fluxo de responsabilidade em matéria de qualidade.

Durante o século XX o setor farmacêutico passa suas 
responsabilidades para as GMP, cumprindo a normativa.

Século XXI se pede que o setor farmacêutico assuma sua 
responsabilidade. As GMPs proporcionam uma orientação geral, 
porém corresponde à administração e indústria tomar as decisões, 
utilizando para isso a análise e a gestão do risco e, tendo sempre 
presente a necessidade de atuar com base científica.



2- NORMAS DE REFERÊNCIA 

ICH Q8, sobre Desenvolvimento Farmacêutico, publicada 
para implementação em 2005. Esta diretriz teve anexo, 
publicado como rascunho em 2007, que aprofunda seus 
conceitos básicos.

ICH Q9, referida para a Gestão do Risco para a Qualidade, 
publicada para implementação em 2005.

ICH Q10, dedicada ao sistema de Qualidade Farmacêutica 
publicada como rascunho.

ICH Q8 foi publicada nos Estados Unidos no registro federal em 2006 e na Europa como EMEA/CHMP/2167068/2004-
PCH, também em 2006.
ICH Q9 foi publicada nos EUA - registro federal em 2006 e na Europa incorporada como Anexo 20 das GMPs.
ICH Q10 deverá registrada nos Estados Unidos e adotada na Europa como Anexo das BPFs. 





ICH Q8
Qualificação de Fornecedores, 

Prestadores de Serviços e Estudos de 
Estabilidade



1- CONCEITOS DO ICH Q8
DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

 Design Space.
 Quality by Design.
 Determinação/avaliação  correta Especificações.  
 Determinação dos Atributos Críticos de Qualidade (ACQs).
 Gerenciamento do Risco na Qualidade.
 Gerenciamento do Ciclo de Vida.
 Melhoria Contínua.



2- DESIGN SPACE (Espaço de Concepção)

A combinação e interação multidimensionais de variáveis de 
entrada (por exemplo, atributos do material) e parâmetros do 
processo que demonstram garantir a qualidade. 

Delineamento de Experimentos

Dentro do espaço de concepção não se considera alteração. 

A movimentação para fora do espaço de concepção é 
considerada uma alteração e normalmente iniciaria um processo 
regulatório de alteração pós-aprovação. 



2- DESIGN SPACE (Espaço de Concepção) 

Concepção do processo 
Se o produto for bem concebido e conhecido, poderá desenvolver-se 
um processo de fabricação que mantenha suas especificações 
consistentemente, dentro do seu Espaço de Concepção. 

Concepção do produto
Não se pode controlar a qualidade do produto se este não tiver sido 
corretamente concebido, bem caracterizado. 

Controle do processo
Nas etapas de concepção do processo se definem os pontos críticos 
de controle e se estabelecem os parâmetros e procedimentos de 
controle.
O objetivo é alcançar um controle total do processo em tempo real, 
com o fim de garantir a qualidade do produto final.





3- QUALITY BY DESIGN

Qualidade planejada na Concepção do Produto,

Quality by Design (Qualidade por Concepção) 

avaliação crítica do processo desde o seu nascimento. 

verificar e controlar o processo na sua fase anterior para   
reduzir os controles e análises posteriores.



3- QUALITY BY DESIGN

Design Space

Operating 
Space

Quality 
Control

Ref.: Workshop Biotecnologia – Dr. 
Antonio Moreira 



3- QUALITY BY DESIGN

A Concepção da Qualidade  é  delineada no Espaço de 
Concepção (Design Space).

Características 
do Espaço de 
Concepção

• Delineamento de Experimentos
• Prover Flexibilidade do 
processo
• Faixas ampliadas de trabalho.
• Determinar a capacidade do   
processo.
• ACQs



4- ATRIBUTOS CRÍTICOS DE QUALIDADE
ESPECIFICAÇÕES E PARÂMETROS DE QUALIDADE 

Estudo de 
Estabilidade

Definir perfil do produto com relação à 
Q/S/E; 
Identificar  ACQs do produto, processo 
e    insumos;
Identificar os parâmetros e 
especificações de qualidade dos IFAs, 
excipientes, processo e produto;
Determinar um processo de fabricação 
robusto;
Monitorar e Controlar parâmetros 
críticos;
Interrelação funcional entre atributos 

e parâmetros  dos insumos e  processo  
x        ACQs do produto.



4- ATRIBUTOS CRÍTICOS DE 
QUALIDADE

ESPECIFICAÇÕES E 
PARÂMETROS DE 

QUALIDADE



4- ATRIBUTOS CRÍTICOS DE QUALIDADE
ESPECIFICAÇÕES E PARÂMETROS DE QUALIDADE 

Materiais de partida e do produto acabado
Determinação/avaliação  correta das Especificações;  
Determinação dos Atributos Críticos de Qualidade (ACQs);

qualificação dos fornecedores de componentes críticos.

Qualificação de fornecedores de ME, IFA, Excipiente para 
prevenir a entrada de materiais falsificados no sistema.

Fornecedor        eliminar   impureza
Qualificado minimizar falsificação

reduzir má qualidade
prevenir erros/defeitos

estabilidade



4- ATRIBUTOS CRÍTICOS DE QUALIDADE
ESPECIFICAÇÕES E PARÂMETROS DE QUALIDADE 

Determinação 
correta das 

Especificações  

Determinação 
dos ACQs

Produtos com 
elevado grau 

de

Confiabilidade
.

Eficácia,  
Segurança e  
Qualidade 

ao 
consumidor.



5- GERENCIAMENTO DE RISCOS DA QUALIDADE

Análise 
de 

Riscos

Determin
ação 
PC Cs

Impacto

Tratamento
/ Controle

Impacto = Probabilidade x Severidade
Catastrófico, crítico , marginal
Tratamento =  reter, transferir, eliminar, reduzir

Revisão



6- MELHORIA CONTÍNUA DO PROCESSO E DO 
PRODUTO

O processo de Melhoria Contínua é uma
filosofia de Qualidade.

O objetivo dessa filosofia é permitir a avaliação dos parâmetros que 
medem a qualidade, o desempenho, a produtividade, os custos, os 
defeitos e as falhas e, principalmente, as reclamações de clientes. 

Analisar precisamente as queixas dos clientes leva a empresa a subir 
degraus em direção à melhoria da qualidade do produto. 



7- GERENCIAMENTO DO CICLO DE VIDA PRODUTO 

Revisão periódica do produto e do processo para garantir 
seu funcionamento conforme estabelecido no projeto, de 
modo a cumprir com os seus atributos da qualidade. 



7- GERENCIAMENTO DO CICLO DE VIDA PRODUTO

O  conjunto de etapas pelas quais passa um produto:

Qualidade  de  um produto                            todo o seu ciclo de vida.

Objetivos:

Conceber produto capaz de satisfazer as necessidades dos pacientes; 

Requisitos especificados, tanto físico-químicos como farmacológicos, 

Fabricado com processo em que as etapas e operações possuam uma base 
científica.
se são estudadas para verificar que são as adequadas para a obtenção do produto projetado e se 
estão caracterizadas por parâmetros mensuráveis e controláveis (qualidade de fabricação e de 
controle).

Desenvol-
vimento

Farmacêutico

Transferência 
de Tecnologia

Fabricação 
Comercial Descontinuação 



ICH Q9
Gerenciamento de Riscos no 

Processo Produtivo, Armazenagem, 
Transporte e Rastreabilidade de 

Medicamentos 



1- HISTÓRICO

Análise de Perigos e Pontos críticos de Controle

 Sistema de gestão de segurança alimentar.

Atualmente, pode ser certificado pela ISO 22000.

Consiste basicamente em uma abordagem sistematizada e
estruturada de identificação de perigos e da probabilidade da sua
ocorrência em todas as etapas da produção, através da definição
de medidas de controle.

 Origem deste sistema está relacionada à NASA (1960) e à
necessidade de fornecimento de alimentos seguros aos
astronautas.

Em 1971 foi adotada pela indústria alimentícia.



2- Normas Internacionais de Referência  

ICH 9 – Guidance for Industry – Quality Risk Management.

WHO Technical Report Series nº 908, 2003 Annex 7 –
Application  of Hazard Analysis and Critical Control Point
(HACCP) methodology to pharmaceuticals

GAMP 5, ISPE



3- Definições HACCP

Análise de risco - estimativa do risco associado com os perigos 
identificados. É o processo qualitativo ou quantitativo que estabelece 
uma ligação entre a ocorrência e a severidade dos danos. ICH Q9

Ponto crítico de controle PCC / CCP (critical control point) 
Um passo onde o controle pode ser aplicado e é essencial para 
prevenir ou eliminar o risco da qualidade farmacêutica ou reduzi-la a 
níveis aceitáveis.

Risco – Qualquer circunstância na produção, controle e distribuição 
de um fármaco que possa causar um efeito adverso na saúde 
(WHO).

Ref.: WHO TRS No. 908, 2003 Annex 7; Ref.: ICH Q9, Nov 2005.



4- Severidade do impacto
impacto aos pacientes, na empresa ou comunidade

I – Catastrófico: Alto custo ou perda.  Afeta de maneira significativa 
a organização: missão, reputação e interesses.  Risco de saúde 
grave ou morte.

II – Crítico: Perda ou custo moderados.  Afeta moderadamente a 
organização.  Pode causar danos moderados às pessoas.

III – Marginal: Custo ou perda baixos.  Baixo impacto sobre a 
organização.

Ref.: 



5- Gerenciamento de Riscos
Tomada de decisão

tratamento do risco

PROBABILIDAD
E

Eliminar
extinguir

Transferir
seguros

Reter
aceitar

Reduzir
diminuir ou 
minimizar

I
M
P
A
C
T
O



5- Gerenciamento de Riscos
Por que gerenciar Riscos?

Para garantir:

# Q/S/E  dos medicamentos – redução do Risco Sanitário.

# Saúde dos Pacientes.

# Saúde e Segurança dos colaboradores e comunidade.

# Prevenção de impactos ao Meio Ambiente.

# O atendimento às Leis.

# A proteção à imagem e ao patrimônio da empresa.



5- Gerenciamento de Riscos

Def.:  Processo sistemático de avaliação, controle, 
comunicação e revisão dos riscos da qualidade dos 
produtos dentro do seu ciclo de vida. 

Determinação do Risco
Identificação
Análise
Avaliação

Ref,: ICH Q9 – Risk Management



5- Gerenciamento de Riscos

Controle
Redução
Aceitação
Eliminação
Transferência

Ref,: ICH Q9 – Risk Management



5- Gerenciamento de Riscos

Revisão
Revisão dos Eventos 

Resultado da revisão de produtos, das inspeções, das 
auditorias, do controle de mudanças, causa raiz para 
investigações de desvios, recolhimentos. 

Ref,: ICH Q9 – Risk Management



6- Ferramentas de Análise de Riscos

Fluxograma;
Folhas de registros;
Mapeamento do processo;
Diagrama de causa e efeito (Ishikawa).
Análise de Modo e Efeito de Falhas ( FMEA)
Análise de Criticidade , de Modo e Efeito de Falhas (FMECA) 
Árvore de Análise de Falha  - Fault Tree Analysis (FTA) 
Análise de Operabilidade de Perigos (HAZOP) 
Análise Preliminar de Perigos (PHA) 
Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle – APPCC - (HACCP)

Ref,: ICH Q9 – Risk Management



6- Ferramentas de Análise de Riscos

Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle –
APPCC - (HACCP)

Ferramenta sistemática, pró ativa e preventiva, para 
assegurar a qualidade, confiança e segurança de um 
produto (vide WHO Technical Report Series No. 908, 2003, 
Annex 7). É uma abordagem estruturada que aplica 
princípios técnicos e científicos para analisar, avaliar, 
prevenir e controlar o risco ou conseqüências adversas 
devido ao projeto, desenvolvimento, produção e utilização 
dos produtos 

Ref,: ICH Q9 – Risk Management



7- Os 5 passos do HACCP

1. Formar a equipe HACCP
2. Descrever o produto e processo
3. Identificar o uso intencional
4. Elaborar o diagrama de fluxo
5. Confirmar o diagrama de fluxo no local

Ref,: ICH Q9 – Risk Management



8- Os 7 Princípios do HACCP

1. Realizar análise de risco.
2. Determinar / Estabelecer os pontos críticos de controle 
(PCCs / CCPs).
3. Estabelecer os limites centrais e o(s) limite(s) crítico(s).
4. Criar um sistema para monitorar os PCCs.
5. Medidas / Ações corretivas.
6. Criar procedimento de verificação.
7. Criar procedimentos para registro de dados.

Ref.: ICH Q9 – Risk Management



9- Aplicação  do Modelo HACCP



PROBABILIDADE X GRAVIDADE

Probabilidade de 
ocorrência de 
acontecimentos 
negativos. 

GRAVIDADE

menor 

GRAVIDADE 

moderada 

GRAVIDADE 

crítica 

Alta Risco Inaceitável Risco Intolerável Risco Intolerável

Média Risco aceitável Risco Inaceitável Risco Intolerável

Baixa Risco aceitável Risco aceitável Risco InaceitáveL

Remota Risco aceitável Risco aceitável Risco aceitável



11- Exemplos de Riscos Farmacêuticos.

• Materiais e ingredientes.
• Procedimentos de processo.
• Características físicas e composição do produto.
• Misturas (mix-up).

Processo

• Instalações.
• Pessoal.
• Sanitização e higiene.Estruturais

• Erros humanos.
• Erro da organização.
• Forças naturais.
• Risco de explosão.

Organizacional



11- Exemplos de Riscos aplicados a processos 
farmacêuticos.
• Características específicas de Ingredientes Farmacêuticos Ativos:

• Antibióticos
• Biotecnológicos
• Vitaminas
• Biológicos

• Fotossensíveis
• Termolábeis
• Higroscópicas

• Hidrolisáveis
• Oxidáveis
• Redutoras



10- Exemplos de Riscos aplicados a 
processos farmacêuticos.

•Frascos ou bisnagas com partículas, rebarbas e resíduos.
•Laminados com excesso de microfuros.
•Especificação incorreta do material plástico e corantes 
utilizados.
•Frasco fabricado com resina ou corante não permitido.

Embalagens 
PrimáriaS

• Bulas e /ou cartuchos misturados
• Versão incorreta do lay-out a ser impresso.
• Impressão de texto obsoleto ou com falhas.
• Adesivo não aprovado.
• Rótulos com partes defeituosas, cores esmaecidas.

Embalagens 
secundárias

• Contaminação microbiana em frascos, bisnagas.
• Uso de desmoldante não aprovado.
• Contaminação química durante o transporte.
• Presença de contaminação metálica.

Outros



Mapear 
Processos

Identificar 
fluxograma

Confirmar 
fluxograma

Efetuar 
Análise de 

Risco

Identificar 
Risco

Estabelecer 
PCCs

Determinar 
impacto/gra
vidade do 

risco

Determinar o 
tratamento do 

risco

Controlar o 
risco

Monitorar o 
risco

Revisar o 
risco

Gerenciamento 
de Risco

SUMÁRIO



ICH Q 10

Novo Sistema

da Qualidade 



1- Objetivos do guia ICH Q10

Os objetivos do guia ICH Q10:

√  Obter um produto de qualidade.
√  Estabelecer e manter o estado de controle.
√  Facilitar a melhoria contínua.



1- Interações e Complementariedade entre Q10 
e GMP

BPF não aborda Qualidade no Ciclo de Vida.

GMP provê guia na fabricação e controle do produto

BPF não endereça o sistema necessário para trazer 
qualidade do produto para o mercado.

BPF endereça CAPA, mas não estimula melhoria contínua.

BPF somente toca a responsabilidade gerencial.

Ref: apresentação Ferdinando Aspesi former SVP Quality & Compliance Wyeth



2- Capacitadores
A estrutura do Sistema Farmacêutico de Qualidade 
estabelece 2 ferramentas importantes:

Gestão do Conhecimento, ou seja o conhecimento do 
produto e processo deverá ser gerenciado a partir do 
desenvolvimento. É um procedimento sistemático para 
aquisição, análise, armazenamento e disseminação de 
informações relacionadas aos produtos, processos de 
fabricação e componentes.



2- Capacitadores

A estrutura do Sistema Farmacêutico de Qualidade 
estabelece 2 ferramentas importantes:

Gerenciamento do Risco da Qualidade, que pode fornecer 
um procedimento propositivo para identificação, avaliação 
científica e controle de riscos em potencial à qualidade. Ela 
facilita a melhoria contínua do desempenho do processo e 
qualidade do produto ao longo do ciclo de vida do produto.



3- Sistema Farmacêutico da Qualidade

Propõe revisão constante dos processos.

Componentes do ICH Q10:
Manual da qualidade.
Responsabilidades da gerência p/ a Qualidade.
Estabelecimento Política da qualidade
Planejamento da Qualidade
Gestão da Qualidade
Processo de melhorias contínuas 



4- Manual da Qualidade/Política da Qualidade

O Manual da Qualidade, inclui:

A política da qualidade;
O objetivo do SFQ;
A identificação do SFQ e seus processos, bem como 

suas seqüências, relações e interdependências;
As responsabilidades de gestão dentro do SFQ.

O Manual da Qualidade é um instrumento  para formatação do 
processo de qualidade do produto farmacêutico. Deve conter a Política 
de Qualidade da empresa, onde a alta administração estabelece seu 
compromisso formal com a qualidade e seu apoio irrestrito para as 
atitudes que contribuem para alcançar objetivamente seus resultados.  



5- Melhoria Contínua do Desempenho do 
Processo e da Qualidade

Melhoria Contínua: Atividade recorrente para aumentar a 
capacidade de preenchimento de requisitos (ISO 
9000:2005).



5- Melhoria Contínua do Desempenho do Processo e 
da Qualidade

Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto: conjunto de 
etapas, desde sua concepção até a sua retirada do 
mercado, encerrando seu período de produção e de 
comercialização. Estágios:
Desenvolvimento farmacêutico; Transferência de 
tecnologia; fabricação comercial; descontinuação do 
produto.

Objetivo: conceber um produto capaz de satisfazer as 
necessidades dos pacientes e dos requisitos que  haviam 
sido especificados, e fabricados conforme processo com 
etapas e operações com uma base científica.



5- Melhoria Contínua do Desempenho do 
Processo e da Qualidade
Os Elementos do Sistema Farmacêutico da Qualidade

Sistema de Monitoramento 
do Desempenho do 

Processo e da Qualidade 
do Produto

Sistema de Controle de 
Mudanças

Revisão da Gestão do 
Desempenho do Processo 

e Qualidade do Produto

Sistema de Ação Corretiva 
e Ação Preventiva (CAPA)

Devem ser aplicados 
a cada um dos 

estágios do ciclo de 
vida do produto



6- Outros Conceitos Importantes

Decisões com base científica  

- A qualidade dos produtos unicamente pode obter-se se 
as decisões relacionadas com os processos de produção 
possuem uma base científica , pois existe uma autêntica 
correlação entre conhecimento científico e qualidade. 



6- Ferramentas Importantes

Controle do Processo durante a produção

– A qualidade farmacêutica deve ser demonstrada lote a 
lote, graças a um monitoramento contínuo dos parâmetros 
críticos do processo (verificação contínua) ou uma análise 
em tempo real do próprio produto processado (PAT).



Integração dos Guias ICH



Q8

Q10

Q9

Q9

Alto

Alto

Baixo

Baixo
Produto / Processo

Como Q8, Q9, Q10 contribuem para reduzir o Risco

Ref: apresentação Ferdinando Aspesi  former SVP Quality & Compliance Wyeth



1- CONCEITO DE QUALIDADE INTEGRAL
O Processo será robusto, quando: 

QbD/DS
Definir perfil do produto com Q, S, E;
Identificar ACQs – produto, processo e insumos;
Identificar os parâmetros e especificações de qualidade dos 
ingredientes ativos e dos excipientes;

ACQs e Parâmetros
Processo de fabricação robusto e adequado;
Estratégia de monitoramento e controle dos parâmetros críticos;
Determinar interrelação dos atributos dos materiais e dos parâmetros de 
processo com os ACQ.

Análise de Risco
determinar pontos críticos de controle.

Melhoria Contínua
Monitoramento do desempenho do processo e da qualidade
Gestão de alterações
CAPA
Gestão de desempenho da qualidade e do processo



2- CONCEITO DE QUALIDADE INTEGRAL

pode levar a 

Liberação em processo ou em tempo real em 
lugar de testes no produto final.



3- Ciclo da Qualidade Integral

Gestão do ciclo 
de vida

Gestão do 
conhecimento

Melhoria 
Continua

Concepção 
do Produto

Quality by
Design

Concepção 
do 

Processo

Controle 
do 

Processo

CAPA

Revisão  
da 

qualidade 
do Produto

ACQs
Exp. Multivariados
Def.perfil produto 
QSE

ACQs
Parâmetros/Especif. 
Processo e Produto
Det. Interrelação
ACQs insumos e do 
processo com 
ACQs do produto

Estratégia de 
monitoramento e controle 
dos parâmetros críticos 

GRQ

GRQ

Desvios, recalls
auditorias, 
reprovações, não-
conformidade,
reclamações

Controle de 
Mudanças



Controle de Produção de acordo com as normas GMP no século XXI 

Design Space

Parâmetros Críticos Análise de Risco 

Produto Processo

Parâmetros Críticos 
de Controle (PCCs)

Guia de Fabricação

Produção por 
monitoramento 

dos PCCs

Validação: 
processo contro-
lado monitora-
mento dos PCCs.

Ref.: Jordi Botet Fregola, 2009
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11- Exemplos de Riscos aplicados a processos 
farmacêuticos.

•Instrução de fabricação pouco detalhada.
•Instrução de fracionamento de IFAs pouco detal
•Controle de temperatura e umidade das áreas. 
•Procedimentos para evitar contaminação cruzada.
•Controle não efetivo das etapas do processo de obtenção 
do fármaco.

Processo

•Controle de Rastreabilidade dos Materiais de entrada do    
processo.
•Rastreabilidade dos insumos para a fabricação do 
fármaco.
•Falta de identificação dos recipientes e embalagens.
•Tipo do material dos equipamentos de fabricação.

Embalagens 
secundárias

• Especificações e metodologia analítica do IFA.

• Procedimentos de controle de qualidade.

• Procedimentos para pesquisa de impurezas dos 
IFAs.

Controle de 
Qualidade
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	2- DESIGN SPACE (Espaço de Concepção)�� A combinação e interação multidimensionais de variáveis de entrada (por exemplo, atributos do material) e parâmetros do processo que demonstram garantir a qualidade. �              Delineamento de Experimentos��Dentro do espaço de concepção não se considera alteração. ��A movimentação para fora do espaço de concepção é considerada uma alteração e normalmente iniciaria um processo regulatório de alteração pós-aprovação. 
	�� 2- DESIGN SPACE (Espaço de Concepção) � �Concepção do processo �Se o produto for bem concebido e conhecido, poderá desenvolver-se um processo de fabricação que mantenha suas especificações consistentemente, dentro do seu Espaço de Concepção. �� Concepção do produto�Não se pode controlar a qualidade do produto se este não tiver sido corretamente concebido, bem caracterizado. � �Controle do processo�Nas etapas de concepção do processo se definem os pontos críticos de controle e se estabelecem os parâmetros e procedimentos de controle.�O objetivo é alcançar um controle total do processo em tempo real, com o fim de garantir a qualidade do produto final.� �
	���3- QUALITY BY DESIGN��Qualidade planejada na Concepção do Produto,��Quality by Design (Qualidade por Concepção) �     ��             avaliação crítica do processo desde o seu nascimento. �       �          �verificar e controlar o processo na sua fase anterior para   reduzir os controles e análises posteriores.����
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	����������7- GERENCIAMENTO DO CICLO DE VIDA PRODUTO ���Revisão periódica do produto e do processo para garantir seu funcionamento conforme estabelecido no projeto, de modo a cumprir com os seus atributos da qualidade. ��������������
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	����������ICH Q9�	 Gerenciamento de Riscos no Processo Produtivo, Armazenagem, Transporte e Rastreabilidade de Medicamentos �����������
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	��2- Normas Internacionais de Referência  ��ICH 9 – Guidance for Industry – Quality Risk Management.���WHO Technical Report Series nº 908, 2003 Annex 7 – Application  of Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) methodology to pharmaceuticals   ���GAMP 5, ISPE���
	���������3- Definições HACCP��Análise de risco - estimativa do risco associado com os perigos identificados. É o processo qualitativo ou quantitativo que estabelece uma ligação entre a ocorrência e a severidade dos danos. ICH Q9��Ponto crítico de controle PCC / CCP (critical control point) �Um passo onde o controle pode ser aplicado e é essencial para prevenir ou eliminar o risco da qualidade farmacêutica ou reduzi-la a níveis aceitáveis.���Risco – Qualquer circunstância na produção, controle e distribuição de um fármaco que possa causar um efeito adverso na saúde (WHO).� �Ref.: WHO TRS No. 908, 2003 Annex 7; Ref.: ICH Q9, Nov 2005.��
	4- Severidade do impacto��	impacto aos pacientes, na empresa ou comunidade���I – Catastrófico: Alto custo ou perda.  Afeta de maneira significativa a organização: missão, reputação e interesses.  Risco de saúde grave ou morte.��II – Crítico: Perda ou custo moderados.  Afeta moderadamente a organização.  Pode causar danos moderados às pessoas.��III – Marginal: Custo ou perda baixos.  Baixo impacto sobre a organização.��������Ref.: 
	��������5- Gerenciamento de Riscos�		Tomada de decisão�    			tratamento do risco����������������
	5- Gerenciamento de Riscos�                         Por que gerenciar Riscos?�Para garantir:��# Q/S/E  dos medicamentos – redução do Risco Sanitário.��# Saúde dos Pacientes.��# Saúde e Segurança dos colaboradores e comunidade.��# Prevenção de impactos ao Meio Ambiente.��# O atendimento às Leis.��# A proteção à imagem e ao patrimônio da empresa.�
	�����������5- Gerenciamento de Riscos��Def.:  Processo sistemático de avaliação, controle, comunicação e revisão dos riscos da qualidade dos produtos dentro do seu ciclo de vida. ��Determinação do Risco�	Identificação�	Análise�	Avaliação���Ref,: ICH Q9 – Risk Management��
	������5- Gerenciamento de Riscos��Controle�	Redução�	Aceitação�	Eliminação�	Transferência���Ref,: ICH Q9 – Risk Management��
	�����5- Gerenciamento de Riscos��Revisão�	Revisão dos Eventos ��Resultado da revisão de produtos, das inspeções, das auditorias, do controle de mudanças, causa raiz para investigações de desvios, recolhimentos. ���Ref,: ICH Q9 – Risk Management��
	�����6- Ferramentas de Análise de Riscos��Fluxograma;�Folhas de registros;�Mapeamento do processo;�Diagrama de causa e efeito (Ishikawa).�Análise de Modo e Efeito de Falhas ( FMEA)�Análise de Criticidade , de Modo e Efeito de Falhas (FMECA) �Árvore de Análise de Falha  - Fault Tree Analysis (FTA) �Análise de Operabilidade de Perigos (HAZOP) �Análise Preliminar de Perigos (PHA) �Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle – APPCC - (HACCP)��Ref,: ICH Q9 – Risk Management�
	������6- Ferramentas de Análise de Riscos��  Análise de Riscos e Pontos Críticos de Controle – APPCC - (HACCP)��Ferramenta sistemática, pró ativa e preventiva, para assegurar a qualidade, confiança e segurança de um produto (vide WHO Technical Report Series No. 908, 2003, Annex 7). É uma abordagem estruturada que aplica princípios técnicos e científicos para analisar, avaliar, prevenir e controlar o risco ou conseqüências adversas devido ao projeto, desenvolvimento, produção e utilização dos produtos ���Ref,: ICH Q9 – Risk Management�
	�����������7- Os 5 passos do HACCP��1. Formar a equipe HACCP�2. Descrever o produto e processo�3. Identificar o uso intencional�4. Elaborar o diagrama de fluxo�5. Confirmar o diagrama de fluxo no local��Ref,: ICH Q9 – Risk Management��
	����������8- Os 7 Princípios do HACCP��1. Realizar análise de risco.�2. Determinar / Estabelecer os pontos críticos de controle (PCCs / CCPs).�3. Estabelecer os limites centrais e o(s) limite(s) crítico(s).�4. Criar um sistema para monitorar os PCCs.�5. Medidas / Ações corretivas.�6. Criar procedimento de verificação.�7. Criar procedimentos para registro de dados.���Ref.: ICH Q9 – Risk Management��
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	���������� ICH Q 10��Novo Sistema ��da Qualidade �����������
	1- Objetivos do guia ICH Q10����Os objetivos do guia ICH Q10:�� √  Obter um produto de qualidade.� √  Estabelecer e manter o estado de controle.� √  Facilitar a melhoria contínua.
	1- Interações e Complementariedade entre Q10 e GMP��BPF não aborda Qualidade no Ciclo de Vida.��GMP provê guia na fabricação e controle do produto��BPF não endereça o sistema necessário para trazer qualidade do produto para o mercado.��BPF endereça CAPA, mas não estimula melhoria contínua.��BPF somente toca a responsabilidade gerencial.��Ref: apresentação Ferdinando Aspesi  former SVP Quality & Compliance Wyeth
	2- Capacitadores�A estrutura do Sistema Farmacêutico de Qualidade estabelece 2 ferramentas importantes:���Gestão do Conhecimento, ou seja o conhecimento do produto e processo deverá ser gerenciado a partir do desenvolvimento. É um procedimento sistemático para aquisição, análise, armazenamento e disseminação de informações relacionadas aos produtos, processos de fabricação e componentes.��
	2- Capacitadores��A estrutura do Sistema Farmacêutico de Qualidade estabelece 2 ferramentas importantes:����Gerenciamento do Risco da Qualidade, que pode fornecer um procedimento propositivo para identificação, avaliação científica e controle de riscos em potencial à qualidade. Ela facilita a melhoria contínua do desempenho do processo e qualidade do produto ao longo do ciclo de vida do produto.
	��������3- Sistema Farmacêutico da Qualidade��Propõe revisão constante dos processos.��Componentes do ICH Q10:�      	Manual da qualidade.�      	Responsabilidades da gerência p/ a Qualidade.�      	Estabelecimento Política da qualidade�      	Planejamento da Qualidade�	Gestão da Qualidade�	Processo de melhorias contínuas � ��������
	4- Manual da Qualidade/Política da Qualidade��    O Manual da Qualidade, inclui:��	A política da qualidade;�	O objetivo do SFQ;�	A identificação do SFQ e seus processos, bem 		como suas seqüências, relações e interdependências;�	As responsabilidades de gestão dentro do SFQ.� �O Manual da Qualidade é um instrumento  para formatação do processo de qualidade do produto farmacêutico. Deve conter a Política de Qualidade da empresa, onde a alta administração estabelece seu compromisso formal com a qualidade e seu apoio irrestrito para as atitudes que contribuem para alcançar objetivamente seus resultados.  
	5- Melhoria Contínua do Desempenho do Processo e da Qualidade�����Melhoria Contínua: Atividade recorrente para aumentar a capacidade de preenchimento de requisitos (ISO 9000:2005).
	�5- Melhoria Contínua do Desempenho do Processo e da Qualidade��Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto: conjunto de etapas, desde sua concepção até a sua retirada do mercado, encerrando seu período de produção e de comercialização. Estágios:�Desenvolvimento farmacêutico; Transferência de tecnologia; fabricação comercial; descontinuação do produto.��Objetivo: conceber um produto capaz de satisfazer as necessidades dos pacientes e dos requisitos que  haviam sido especificados, e fabricados conforme processo com etapas e operações com uma base científica.
	5-  Melhoria Contínua do Desempenho do Processo e da Qualidade�Os Elementos do Sistema Farmacêutico da Qualidade ��
	6- Outros Conceitos Importantes���Decisões com base científica  ��- A qualidade dos produtos unicamente pode obter-se se as decisões relacionadas com os processos de produção possuem uma base científica , pois existe uma autêntica correlação entre conhecimento científico e qualidade. 
	6- Ferramentas Importantes���Controle do Processo durante a produção��– A qualidade farmacêutica deve ser demonstrada lote a lote, graças a um monitoramento contínuo dos parâmetros críticos do processo (verificação contínua) ou uma análise em tempo real do próprio produto processado (PAT).�
	�Integração dos Guias ICH���
	�
	1- CONCEITO DE QUALIDADE INTEGRAL�  O Processo será robusto, quando: �     QbD/DS �Definir perfil do produto com Q, S, E;�Identificar ACQs – produto, processo e insumos;�Identificar os parâmetros e especificações de qualidade dos ingredientes ativos e dos excipientes;�     ACQs e Parâmetros	�Processo de fabricação robusto e adequado;�Estratégia de monitoramento e controle dos parâmetros críticos;�Determinar interrelação dos atributos dos materiais e dos parâmetros de processo com os ACQ.�     Análise de Risco�determinar pontos críticos de controle.�     Melhoria Contínua�Monitoramento do desempenho do processo e da qualidade�Gestão de alterações�CAPA�Gestão de desempenho da qualidade e do processo�
	2- CONCEITO DE QUALIDADE INTEGRAL���pode levar a � �Liberação em processo ou em tempo real em lugar de testes no produto final.��
	3- Ciclo da Qualidade Integral�
	�           ���������� Controle de Produção de acordo com as normas GMP no século XXI � ����������
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