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RESUMO 

 O mercado farmacêutico no Brasil se encontra em constante crescimento e isso 

se deve a diversos fatores econômicos, tecnológicos e industriais, e, influenciam 

diretamente a indústria farmacêutica e o paciente. A indústria farmacêutica deve 

assegurar em cada etapa do ciclo do produto a qualidade, segurança e eficácia de um 

medicamento. A garantia da qualidade possui grande influência pois é responsável 

pelo processo de produção e liberação deste medicamento e para isso, faz-se 

necessário que a indústria farmacêutica esteja em conformidade com as regulações 

internas e externas estabelecidas por Agências Regulatórias. No Brasil, uma das 

principais normas que impactam diretamente o ciclo de vida do produto é a que trata 

das Boas Práticas de Fabricação, descrito na Resolução da Diretoria Colegiada 

número 301 de 2019, que estabelece as diretrizes para produção de um medicamento 

até chegar no consumidor. Além disso, também é de extrema importância a etapa pós 

comercialização, pois os pacientes podem relatar queixas técnicas, e por meio destes 

relatos é possível encontrar desvios e problemas de qualidade, podendo levar a uma 

descontinuação ou recolhimento do medicamento. Com as atualizações das 

resoluções e instruções normativas realizadas pela ANVISA para seguir o ICH e o 

PIC/S, as indústrias necessitam se adequar aos novos procedimentos, para que 

assim, o ciclo do produto esteja sob controle e constante melhoria, garantindo um 

medicamento, eficaz, seguro e com qualidade para o paciente. 

 

Palavras-chave: Mercado Farmacêutico. Harmonização. Ciclo de Vida do  

Produto. Garantia da Qualidade. Indústria Farmacêutica. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 Brazil’s pharmaceutical market is constantly growing due to several economic, 

technological and industrials factors that has a direct influence on the pharmaceutical 

industry and its patients. Pharmaceutical industry must ensure in each step of the 

product life cycle, the quality, safety and efficacy of the medicine. Quality assurance is 

responsible for the manufacturing and release process of the medicine and for that the 

pharmaceutical industry must be in compliance with internal and external regulations 

established by the Regulatory Agency. In Brazil, one of the main resolutions that has 

a direct impact in the product’s life cycle is the Good Manufacturing Practices, 

described in the Resolution of the Collegiate Board number 301 of 2019, which 

establishes the guideline for the manufacturing of the medicine, and guarantees the 

quality, safety and efficacy until it reaches the consumer. Besides that, the post-

marketing stage is also extremely important, as patients can report technical 

complaints and through these reports it is possible to find deviations and quality issues, 

which may cause a discontinuation or withdrawal of the medicine. Along with the 

updates of the resolutions and normative instructions carried out by ANVISA to follow 

ICH and PIC/S, the industries need to adapt to the new procedures, so that the product 

life cycle is under control and constant improvement, guaranteeing the safety, efficacy 

and quality of patient’s medicine. 

  

Keywords: Pharmaceutical Market. Harmonization. Product Life Cycle. Quality  

Assurance. Pharmaceutical Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

  A história da comercialização dos medicamentos no Brasil se inicia nas boticas 

e os boticários eram os responsáveis por produzi-los. O avanço tecnológico e 

industrial colaborou para a evolução tanto da farmácia, em relação a sua 

comercialização, quanto para a indústria farmacêutica atual, na sua produção 

(SINDUSFARMA, 2018).  

 De acordo com a Lei Nº 13.021/2014 que dispõe sobre o exercício e a 

fiscalização das atividades farmacêuticas, a farmácia é um estabelecimento de saúde 

destinada a dispensação e comercialização de medicamentos, podendo ser farmácias 

sem manipulação, como as drogarias ou com manipulação de fórmulas magistrais e 

oficinais (BRASIL, 2014). E a RDC nº 44/2009 informa que os medicamentos 

comercializados nas farmácias são de responsabilidade do farmacêutico de 

dispensar, conforme apresentação da prescrição médica (BRASIL, 2009). 

 O consumo de medicamentos no Brasil vem crescendo. Segundo a Interfarma 

(Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), nos últimos quatro anos, houve 

um aumento de 53% no varejo farmacêutico e esse aumento implica um maior 

investimento no desenvolvimento e na produção de medicamentos pelas empresas 

produtoras, o que exige da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o 

órgão regulador responsável por garantir a segurança, eficácia e qualidade do 

medicamento, maior rigor nas regulações que as indústrias farmacêuticas devem 

seguir (INTERFARMA, 2020). 

 De acordo com o Guia de 2020 da Interfarma, em 2018 as vendas foram de R$ 

92,2 bilhões e em 2019, as vendas aumentaram para R$102,8 bilhões 

(INTERFARMA, 2020). 

Para que a indústria farmacêutica acompanhe a demanda do mercado 

brasileiro, ela precisa assegurar a qualidade dos seus medicamentos por meio do 

Sistema da Qualidade Farmacêutica que acompanha todo o ciclo de vida do produto, 

assegurando que os medicamentos, planejados e desenvolvidos, estejam de acordo 

com as regulações e exigências de Boas Práticas (BPX) (BRASIL, 2019a). Sendo o 

uso da sigla BPX, o X a variação de boas práticas, podendo ser, Boas Práticas de 

Fabricação (BPF), Boas Práticas de Laboratório (BPL), Boas Práticas Clínicas (BPC), 

Boas Práticas de Distribuição (BPD) e Boas Práticas de Vigilância (BPV) (ANVISA, 

2010).  



10 

 

 A garantia da qualidade é regulamentada pelas organizações e órgãos 

regulatórios, no qual, cada país pode ter as suas próprias regulações, tal como o 

Brasil, que possui a ANVISA que promove a proteção à saúde da população brasileira 

(ANVISA, 2021). No mundo existem grandes órgãos reguladores como o Food and 

Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, o European Medicines Agency (EMA) 

na União Europeia e o Therapeutic Goods Administration (TGA) na Austrália (FDA, 

2021; EMA, 2021; TGA, 2021). 

 É de responsabilidade desta área, estudos de pureza, segurança e eficácia do 

medicamento e para garantir todos esses processos, existe um Sistema de Qualidade 

Farmacêutico, no qual as atividades e os procedimentos operacionais são 

padronizados (CRF-SP, 2018).  

 E ainda, faz parte do escopo da área, monitorar todas as atividades que possam 

impactar nas BPF, tais como, monitoramento e qualificação de equipamentos, 

treinamento de colaboradores, qualificação e certificação de fornecedores e terceiros, 

monitoramento de desvios, realização de auditorias internas e externas, controle de 

mudanças, dúvidas e reclamações de produtos (CRF-SP, 2018). Deve também 

identificar e avaliar desvios, elaborar e implementar um plano de Ações Corretivas e 

Preventivas (CAPAs), monitorar a implementação, documentar o processo e avaliar o 

seu impacto (GEDOOR, 2019).  

 A indústria farmacêutica deve cumprir com os requisitos de cada país, 

respeitando a hierarquia das leis. No Brasil, devem cumprir com as leis, medidas 

provisórias, decretos legislativos, resoluções, portarias e deliberações (LEITE, 2017), 

e além disso, podem fazer uso dos guias de organizações como International Council 

for Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 

Human Use (ICH), Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) e 

Organização Mundial da Saúde (OMS), pois estes elaboram guias para orientações, 

e geralmente, são utilizados para harmonização de procedimentos (ANVISA, 2018; 

LEONARDI, 2021; ANVISA, 2020a). 

 Por conta da necessidade de harmonização dos procedimentos, o Brasil entrou 

para o PIC/S em janeiro 2021 e como membro, a autoridade reguladora (ANVISA) se 

beneficia da harmonização internacional de Boas Práticas de Fabricação, pelo contato 

de inspetores, adesão de guias com avaliações periódicas, sistema de recall e 

acordos bilaterais de interesse dos países (ANVISA 2020a). 
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 Além disso, as indústrias farmacêuticas também se beneficiam com a entrada 

do Brasil como membro, pois assim há uma melhora na imagem dos medicamentos 

produzidos em países membros do PIC/S, ocasionando uma redução na duplicidade 

de inspeções e consequentemente uma economia de recursos, além da facilidade na 

exportação para alguns países e maior acesso a mercados (ANVISA, 2020a). 

 Assim, recentemente a ANVISA publicou a Resolução da Diretoria Colegiada -

RDC 301/2019 e uma série de 14 Instruções Normativas (IN), para cumprir com os 

requisitos de integração ao PIC/S, revisando e atualizando a RDC 17/2010 de Boas 

Práticas de Fabricação de Medicamentos (GONCALVES, 2019). O Sistema de 

Qualidade garante que os processos sejam reprodutíveis e que permaneçam sempre 

dentro das especificações estabelecidas previamente pelas normas dos órgãos 

regulatórios e procedimentos operacionais (BRASIL, 2019a). 

 Neste contexto, é pertinente estudar sobre o Sistema da Qualidade 

Farmacêutica e as necessidades de adequação pelas indústrias farmacêuticas para 

garantir sua aplicação no ciclo de vida do produto por conta da necessidade do 

mercado farmacêutico brasileiro estar em constante ascensão.  

 

2 OBJETIVOS 

 Abordagem da influência do consumo de medicamentos no Brasil, mostrando 

como o mercado farmacêutico brasileiro se comporta e os impactos da harmonização 

das resoluções publicadas pela ANVISA frente a indústria farmacêutica em relação ao 

ciclo do produto, principalmente na área da garantia da qualidade. 

 

3 METODOLOGIA 

 Foi realizada uma revisão da literatura, com levantamentos no Portal de 

Periódicos da Capes com acesso ao acervo e em bases referenciais disponíveis, 

como Scielo, Web of Science e Google Acadêmico, além de livros didáticos com 

conteúdo relevante. Foram verificadas também regulações e diretrizes nacionais 

como a ANVISA, considerando o período de 2000 até 2020, estabelecido como critério 

restritivo, utilizando-se as seguintes palavras-chave, em português e inglês: Indústria 

Farmacêutica, Mercado Farmacêutico, RDC 301/2019, ANVISA, Boas Práticas de 

Fabricação, Harmonização, PIC/S, ICH, Ciclo de Vida do Produto, Garantia da 

Qualidade, Deming, Juran, Ishikawa, 7 Ferramentas da Qualidade. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 Consumo de Medicamentos no Brasil 

 Segundo a Interfarma, o mercado farmacêutico brasileiro vem crescendo com 

o passar dos anos e conforme o gráfico (Figura 1) é possível verificar o aumento 

significativo nas vendas de medicamentos, sendo em 2016, o valor de R$72,7 bilhões, 

em 2017 R$82,5 bilhões, em 2018 R$92,2 bilhões e em 2019 R$102,8 bilhões, no 

qual neste último ano, houve um aumento de 12,9% em relação ao ano anterior 

(INTERFARMA, 2020). 

 

Figura 1 – Gráfico do Mercado doméstico farmacêutico apresentando valores de 

vendas de medicamentos disponibilizado pela Associação Da Indústria Farmacêutica 

De Pesquisa (Interfarma) nos anos 2016 até 2019. 

 
Fonte: Adaptado de Guia Interfarma 2020. 

 Um dos motivos desse aumento está sendo associado ao uso disseminado de 

medicamentos. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) e 

o Instituto de Pesquisa Datafolha de 95% de confiança reforça essa tese, foram 

entrevistados 2074 brasileiros que fizeram uso de medicamentos nos últimos seis 

meses. Esse estudo aponta que 77% dos entrevistados possuem o comum hábito da 

automedicação, 44% se automedicam uma vez por semana e 25% utilizam todos os 

dias. A análise utiliza ponderações de acordo com sexo, idade, região, natureza do 

município e classificação econômica, (CFF, 2019; NORONHA, 2019). 

 Além disso, há um crescente aumento nas vendas de genéricos, em 2019 suas 

vendas foram de 9,83 bilhões de reais, tendo um aumento de 14,87% em relação ao 
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ano de 2018. E em relação a unidades de vendas, foram comercializadas 1,4 bilhões 

de embalagens (SINDUSFARMA, 2020). 

 Também pode ser levado em conta o envelhecimento populacional pois assim 

há maiores chances de possuírem mais de uma doença crônica e de adoecerem com 

mais frequência e necessitarem utilizar mais medicamentos (INTERFARMA, 2020). E 

o acesso ao medicamento foi ampliado pois de acordo com dados de outubro de 2020 

disponibilizado pelo CFF, existem 88.970 farmácias e drogarias privadas no Brasil 

(CFF, 2020). 

 Outra justificativa poderia ser o aumento do rendimento médio da população 

brasileira, pois ao fazer uma análise do gráfico (Figura 2) disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao rendimento médio mensal 

(IBGE, 2021) é possível observar que houve um aumento no rendimento, pois este 

gráfico já nos mostra índices com a inflação (IBGE, 2020), e o gráfico disponibilizado 

pela Interfarma (Figura 1), sobre o mercado farmacêutico, é possível correlacionar o 

aumento do rendimento mensal com o aumento na venda de medicamentos no Brasil 

(INTERFARMA, 2020). 

 

Figura 2 – Gráfico de rendimento médio mensal disponibilizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), de 2012 até 2020. 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2021. 

 

 Em 2018, o Brasil se encontrava na 7ª posição do ranking top 10 (Tabela 1) do 

mercado farmacêutico, porém, o prognóstico é atingir a 5ª posição até 2023 

(INTERFARMA, 2020), e em pesquisa realizada pela IQVIA (empresa líder global em 
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análise de mercado da área da saúde), prevê melhorias que impulsionará o 

crescimento do mercado farmacêutico e além disso, dados demográficos mostram 

níveis crescentes de emprego e renda, sendo um fator relevante para o aumento do 

varejo farmacêutico (IQVIA, 2019). 

 

Quadro 1 – Top 10 Mercado Farmacêutico em 2018. 

Ranking País 

1 Estados Unidos 

2 China 

3 Japão 

4 Alemanha 

5 França 

6 Itália 

7 Brasil 

8 Reino Unido 

9 Espanha 

10 Canadá 
Fonte: Adaptado de Guia Interfarma 2020. 

 

 Um indicador que reforça a provável expansão do mercado farmacêutico é o 

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), que indica o grau de otimismo da indústria em relação ao setor. O ICEI 

varia entre 0 a 100, sendo acima de 50 uma posição de otimismo. Portanto, quanto 

maior a expectativa de crescimento da indústria, maior o nível de confiança e 

consequentemente pode-se levar à um aumento nos investimentos e expansão do 

setor (CNI, 2015). 

 De acordo com o gráfico (Figura 3), o ICEI de produtos farmoquímicos e 

farmacêuticos dos anos de 2017 a 2019, mostra o setor otimista nos anos de 2017 a 

2019. (CNI, 2021). Em 2020, seus valores oscilaram por conta da pandemia do 

COVID-19, declarada em 11 de março pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

pois naquele momento, já existiam 118 mil contaminados em 114 países, desde a 

identificação do primeiro caso em dezembro de 2019 em Wuhan, China (OPAS, 2020), 

sendo que, nos meses de abril e maio, foram os índices mais baixos observados, 

chegando a alcançar valores abaixo de 50 pontos, porém, o setor fechou o ano 

otimista (CNI, 2021).  
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Figura 3 – Gráfico do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) de Produtos 

Farmoquímicos e Farmacêuticos nos últimos 4 anos. 

 
Fonte: Adaptado de CNI, 2021.  

  

4.2 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – Agência Reguladora do 

Brasil 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi criada pela Lei nº 9.782 

em 26 de janeiro de 1999. Objetiva a proteção da saúde populacional por intermédio 

dos controles sanitário e de riscos decorrentes do processo de produção e consumo 

de produtos e serviços (ANVISA, 2021). 

 De acordo com a Lei 6360/1976, os produtos sujeitos as normas da ANVISA 

são os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, 

saneantes e entre outros (ANVISA, 2020b). 

 Sendo a ANVISA um órgão da administração pública indireta e atuando como 

uma agência regulatória, possui diversas atribuições, tais como de registro, de 

autorização de funcionamento, inspeção de laboratórios farmacêuticos, controle de 

qualidade dos medicamentos, vigilância pós-comercialização, farmacovigilância, 

propaganda de medicamentos, entre outros. E impõe condições padrões de 

procedimentos em relações a diversas áreas (ANVISA, 2020b). 

 Toda empresa farmacêutica deve estar de acordo com a regulamentação de 

funcionamento, seguindo o Decreto nº 8.077 de 14 de agosto de 2013, norma que 

trata dos produtos indicados na Lei 6360/76 (ANVISA, 2020b). 
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4.3 Entidades Não Reguladoras 

4.3.1 International Council for Harmonization of Technical Requirements for 

Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) 

 Inicialmente nomeada como International Conference on Harmonization, o ICH 

foi fundado em abril de 1990 em Bruxelas com o intuito de desenvolver um Sistema 

de Qualidade harmônico para garantir a segurança, eficácia e qualidade no 

desenvolvimento de medicamentos, mantendo sempre o padrão e a eficiência, por 

conta de cada país ou regiões possuírem suas próprias legislações e regulações 

locais, o que provocava limitações no desenvolvimento de medicamentos. E por conta 

disso, foi visto a necessidade da criação de guias para harmonizar os procedimentos, 

inicialmente focada entre Estados Unidos, Japão e países da Europa, com o intuito de 

auxiliar as indústrias farmacêuticas a evitar procedimentos duplicados e exaustivos ao 

produzir um medicamento internacional e consequentemente reduzir custos (ICH, 

2020a). 

 Atualmente, fazem parte, 17 membros e 32 observadores (ICH, 2020a), sendo 

que a ANVISA foi aceita como um membro regulatório do Comitê Gestor do ICH em 

2019 (ANVISA, 2019), a OMS é membro observador permanente do ICH (ICH, 2020c) 

e o PIC/S é membro observador, por ser uma organização internacional regulada ou 

afetada pelos guias do ICH (ICH, 2021b).Trata-se de um Conselho composto por 

autoridades regulatórias e indústrias farmacêuticas com o intuito de discutir assuntos 

científicos e técnicos farmacêuticos para assim desenvolver os guias ICH (ICH, 

2021a). 

 Os três primeiros assuntos elaborados na forma de guias foram segurança, 

qualidade e eficácia, pois são os principais critérios para a aprovação e autorização 

de um medicamento inovador, porém, logo após, foram abordados outros assuntos 

multidisciplinares (ICH, 2020b) como Medical Dictionary for Regulatory Activities 

(MedDRA), um dicionário de termos médicos para padronizar as descrições e eventos 

adversos nas notificações da Farmacovigilância (BRASIL, 2020) e Common Technical 

Document (CTD), um documento técnico padronizado pelo ICH (ICH, 2020b). 

 Assim, os guias ICH (Tabela 2) são divididos em quatro categorias, sendo 

identificadas em Qualidade - Quality (Q), Segurança - Safety (S), Eficácia - Efficacy 

(E) e Multidisciplinar - Multidisciplinary (M) e dentro de cada categoria existe uma 

subdivisão para cada assunto (ICH, 2020b): 
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• Os de Qualidade estão relacionados com os estudos de estabilidade, 

definição de limites para testes de impurezas e uma abordagem mais flexível 

no gerenciamento de riscos das Boas Práticas de Fabricação (BPF – GMP 

Good Manufacturing Practice, em inglês); 

• Os de Segurança citam sobre as diretrizes de segurança para descobrir 

potenciais riscos, tais como os estudos de carcinogenicidade, genotoxicidade 

e toxicidade reprodutiva. Também citam temas sobre os ensaios clínicos e não 

clínicos;  

• Os de Eficácia abordam temas de conduta, segurança e notificação de 

ensaios clínicos, processos biotecnológicos e técnicas farmacogenéticas e 

farmacogenômicas para medicamentos direcionados; 

• Os Multidisciplinares são guias que não são exclusivamente de uma das 

categorias anteriormente citadas, abrangem diversas áreas. 

 

Quadro 2 – Guias do ICH. 

Qualidade (Q) Segurança (S) Eficácia (E) Multidisciplinar (M) 
Q1A-Q1F: Estabilidade S1A-S1C: Estudos de 

carcinogenicidade 
E1: Segurança clínica 
para drogas em 
tratamento a longo 
prazo 

M1: Terminologia 
MedDRA 

Q2: Validação Analítica S2: Estudos de 
Genotoxicidade 

E2A-E2F: 
Farmacovigilância 

M2: Padronização 
eletrônica 

Q3A-Q3D: Impurezas S3A-S3B: 
Toxicocinética e 
farmacocinética 

E3: Relatórios de 
Estudo Clínico 

M3: Segurança de 
Estudos não-clínicos 

Q4A-Q4B: 
Farmacopeias 

S4: Teste de 
toxicidade 

E4: Estudo de Dose-
resposta 

M4: Documentação 
Técnica Comum 
(CDT) 

Q5A-Q5E: Qualidade 
de Produtos 
Biotecnológicos 

S5: Toxicologia 
reprodutiva 

E5: Fatores Étnicos M5: Elementos de 
dados e dicionário 
padronizado de 
drogas 

Q6A-Q6B: 
Especificações 

S6: Produtos 
biotecnológicos 

E6: Boas Práticas 
Clínicas 

M6:  Terapia de Gene 

Q7: Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) 

S7A-S7B: Estudos 
Farmacológicos 

E7: Estudo Clínico em 
Polução Geriátrica 

M7: Impurezas 
Mutagênicas 

Q8: Desenvolvimento 
Farmacêutico 

S8: Estudos 
Imunotoxicológicos 

E8: Considerações 
Gerais para Estudos 
Clínicos 

M8: Documentação 
Técnica Comum 
Eletrônica (eCTD) 

Q9: Gerenciamento de 
Risco de Qualidade 

S9: Avaliação não-
clínica de fármacos 
anticâncer 

E9: Princípios 
Estatísticos para 
Estudos clínicos 

M9: Biowaivers com 
base no sistema de 
classificação 
biofarmacêutica 

Q10: Sistema de 
Qualidade 
Farmacêutico 

S10: Avaliação de 
fotosegurança 

E10: Escolha do 
Grupo Controle em um 
Estudo Clínico 

M10: Método de 
Validação Bioanalítica 
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Q11: Produção e 
desenvolvimento de 
substâncias 

S11: Segurança 
Pediátrica Não-clínica 

E11-E11A: Estudo 
Clínico em População 
Pediátrica 

M11: Protocolo Clínico 
Eletrônico 
Harmonizado 
Estruturado 
(CeSHarP) 

Q12: Gerenciamento 
de lifecycle 

S12: Estudos não 
clínicos de 
biodistribuição para 
produtos de gene 
terapia 

E12: Avaliação Clínica 
por Categoria 
Terapêutica 

M12: Estudos de 
Interações 
Medicamentosas 

Q13: Produção 
contínua de 
substâncias e produtos 

 E14: Avaliação Clínica 
do Intervalo QT 

M13: Bioequivalência 
para liberação 
imediata de forma 
farmacêutica sólida 
oral 

Q14: Desenvolvimento 
de procedimentos 
analíticos 

 E15: Definição em 
farmacogenética e 
farmacogenômica 

 

  E16: Qualificação de 
Biomarcadores 
Genômicos 

 

  E17: Ensaio Clínico 
Multi-Regional 

 

  E18: Amostras 
Genômicas 

 

  E19: Segurança de 
dados 

 

  E20: Adaptação de 
Ensaio Clínico 

 

Fonte: Adaptado de HALEEM et al., 2013. 

Para a ANVISA ser aceita como membro do ICH foi necessário seguir exigências 

estabelecidas por etapas, isto é, implementação de guias em três níveis e seguindo o 

calendário apresentado no Tabela 3, já que é um processo que impacta diretamente 

as empresas submetidas às regras estabelecidas pela Agência e isso requer tempo e 

trabalho para tanto. Assim, os 3 níveis de implementação pelo ICH foram 

(GUIMARÃES, 2020): 

• Guias de nível 1: Q1 (Estabilidade de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos 

Ativos (IFAs)), Q7 (Boas Práticas de Fabricação de IFAs) e E6 (Boas Práticas 

Clínicas); 

• Guias de nível 2: E2A, E2B, E2D (os três relacionados à Farmacovigilância), 

M4 (CTD) e M1 (terminologia MedDRA); 

• Guias de nível 3: todos os demais guias. 
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Quadro 3 – Status da implementação dos guias ICH pelo membro ANVISA. 

Guia ICH Nível 
Status da 

Implementação 
Data da 

Implementação 
Referência 

M1 - MedDRA - Dicionário 
Médico para Atividades 

Regulatórias 
2 

Em processo de 
implementação 

1 de outubro de 
2021 

RDC 04/2009 

M3 (R2) - Guia sobre estudos 
de segurança não clínicos 

para a realização de ensaios 
clínicos em humanos e 

autorização de 
comercialização para produtos 

farmacêuticos 

3 Implementado 1 de janeiro de 2013 

Diretriz para estudos 
toxicológicos não clínicos e 
segurança farmacológica 

necessária para o 
desenvolvimento de 

medicamentos 

M3 (R2) Perguntas e 
respostas (R2) - Perguntas e 

respostas: Guia sobre estudos 
de segurança não clínicos 

para a realização de ensaios 
clínicos em humanos e 

autorização de 
comercialização para produtos 

farmacêuticos 

3 
Ainda não 

implementado 
1 de janeiro de 2013 

Diretriz para estudos 
toxicológicos não clínicos e 
segurança farmacológica 

necessária para o 
desenvolvimento de 

medicamentos 

M4 (R4) - Organização 
incluindo o documento de 
granularidade que fornece 

orientação sobre a localização 
e paginações do documento 

2 Implementado 
14 de agosto de 

2019 

Guia para a organização do 
documento técnico comum 

(CTD) para o registro e 
pós-registro de 
medicamentos 

M4E Q & As (R4) - Perguntas 
e Respostas: CTD sobre 

eficácia Eficácia 
2 Implementado 

14 de agosto de 
2019 

Guia para a organização do 
documento técnico comum 

(CTD) para o registro e 
pós-registro de 
medicamentos 

M4E(R2) - CTD sobre eficácia 2 Implementado 
14 de agosto de 

2019 

Guia para a organização do 
documento técnico comum 

(CTD) para o registro e 
pós-registro de 
medicamentos 

M4Q Q&As (R1) - Perguntas e 
Respostas: CTD sobre 

Qualidade 
2 Implementado 

14 de agosto de 
2019 

Guia para a organização do 
documento técnico comum 

(CTD) para o registro e 
pós-registro de 
medicamentos 

M4Q(R1) - CTD sobre 
Qualidade 

2 Implementado 
14 de agosto de 

2019 

Guia para a organização do 
documento técnico comum 

(CTD) para o registro e 
pós-registro de 
medicamentos 

M4S Q & As (R2) - Perguntas 
e Respostas: CTD sobre 

Segurança 
2 Implementado 

14 de agosto de 
2019 

Guia para a organização do 
documento técnico comum 

(CTD) para o registro e 
pós-registro de 
medicamentos 

M4S (R2) - CTD sobre 
Segurança 

2 Implementado 
14 de agosto de 

2019 

Guia para a organização do 
documento técnico comum 

(CTD) para o registro e 
pós-registro de 
medicamentos 

M7 - Avaliação e controle de 
impurezas reativas ao DNA 
(mutagênicas) em produtos 
farmacêuticos para limitar o 

risco potencial carcinogênico 

3 
Em processo de 
implementação 

1 de dezembro de 
2020 

- 



20 

 

M7 (R1) - Avaliação e controle 
de impurezas reativas ao DNA 

(mutagênicas) em produtos 
farmacêuticos para limitar o 

risco potencial carcinogênico 

3 
Em processo de 
implementação 

1 de dezembro de 
2020 

- 

M8 eCTD v3.2.2 - Documento 
Técnico Comum Eletrônico 

(eCTD) v3.2.2 
3 Não aplicável - - 

M8 eCTD v4.0 - Documento 
Técnico Comum Eletrônico 

(eCTD) v4.0 
3 

Em processo de 
implementação 

1 de dezembro de 
2023 

- 

M8 EWG / IWG - Documento 
Técnico Comum Eletrônico 

(eCTD) 
3 - - - 

M9 - Biowaivers baseado em 
Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica 
3 

Em processo de 
implementação 

- RDC 37/2011 

M9 - Perguntas e Respostas 
sobre Biowaivers baseado em 

Sistema de Classificação 
Biofarmacêutica 

3 - - - 

Fonte: Adaptado de ICH, 2021c. 

 

4.3.2 Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) 

  Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) foi fundada em 1970, pelo 

European Free Trade Association (EFTA) composta por 10 países (Áustria, 

Dinamarca, Finlândia, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça e 

Reino Unido). Em 1995, se tornou Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme – 

Convenção Farmacêutica Internacional e Esquema de Cooperação de Inspeção 

Farmacêutica (PIC/S) para que outros países também pudessem participar, e hoje 

possui 54 membros (Figura 4), sendo esses, países e autoridades (PIC/S, 2021b). 

 

Figura 4 – Imagem dos países membros do PIC/S 2021. 

 
Fonte: Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, 2021b. 
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 Esta entidade tem como objetivo a harmonização dos procedimentos por meio 

de guias de BPF e treinamentos. E tem como missão, proporcionar o desenvolvimento 

internacional pela implementação e manutenção de procedimentos harmônicos de 

BPF e Sistema de Qualidade para inspeção na área de produtos medicinais (PIC/S, 

2021a). 

 O PIC/S não se trata de um órgão regulatório, assim sendo, a participação dos 

países membros ocorre de maneira voluntária e com o intuito de trocar informações 

referentes a relatórios de inspeções, alerta de recalls, entre outras informações, 

objetivando a harmonização dos procedimentos de BPF, padronizados pelos guias, 

por meio da interação de países e autoridades. Se trata de um acordo entre 

Autoridades Sanitárias Regulatórias ou Agências Regulatórias Representativas que 

são capacitadas para realizarem inspeções de medicamentos ou de procedimentos 

de BPF (PIC/S, 2019). 

 O guia PIC/S de BPF foi baseado no guia de BPF da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) para cumprir os requisitos de fabricação e saúde das novas áreas e 

tecnologias de diversos países (PIC/S, 2018). 

 O PIC/S foi fundamental para a elaboração do primeiro rascunho sobre o guia 

ICH Q7A - Good Manufacturing Practice for Active Pharmaceutical Ingredients (Boas 

Práticas de Fabricação do Insumo Farmacêutico Ativo) que foi finalizado pela ICH em 

2000 e em seguida adotado pelo PIC/S (PIC/S, 2018). 

 Com relação ao guia de BPF que o PIC/S elaborou, o documento foi dividido 

em Introdução, Parte I, Parte II e Anexos (PIC/S, 2021c).Por conta dos seus guias e 

treinamentos em inspeção farmacêutica, o Brasil teve interesse em se tornar membro 

do PIC/S, mas para isso, foi necessário fazer melhorias nas resoluções vigentes, 

tendo como principal foco, a RDC 17/2010 de Boas Práticas de Fabricação de 

medicamento que foi revisada e atualizada baseando se nos guias do PIC/S (ANVISA, 

2020a). 

 Em novembro de 2020, o Brasil foi aprovado para se integrar aos membros do 

PIC/S a partir de janeiro de 2021 (ANVISA, 2020a) e ao fazer parte do PIC/S, se 

beneficia por ter um fórum internacional composto por autoridades regulatórias e 

organizações como a OMS ou a EMA para treinamento de inspetores de BPF e 

participação de seminários com especialistas, harmonização dos processos de BPF 

participando das reuniões do comitê e auxiliando no desenvolvimento destes guias e 
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diretrizes, portanto, ampliando assim o reconhecimento mundial, facilitando acordos, 

ampliando contatos, informações e elevando os padrões de inspeção de BPF, pois 

todos os membros devem cumprir com os padrões do PIC/S. E estes requisitos 

permitem uma redução nos custos de inspeções de autoridades e um sistema de recall 

rápido (PIC/S, 2021d). 

 

4.3.3 Organização Mundial da Saúde (OMS - World Health Organization (WHO) 

em inglês) 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) também possui procedimentos guias, 

sendo esses, elaborados com o auxílio dos estados membros, autoridades nacionais 

e agências internacionais (WHO, 2021). 

 Os guias da OMS são divididos em 7 categorias, sendo elas, desenvolvimento, 

produção, distribuição, inspeção, controle de qualidade, padrões regulatórios e textos 

específicos para pré-qualificação de medicamentos (WHO, 2021). 

 As normas técnicas de garantia de qualidade (Quality Assurance – QA) 

descreve procedimentos sobre todo o ciclo do produto, desde o seu desenvolvimento 

até a sua produção, portanto, aborda temas de BPF, controle de qualidade, inspeção, 

autorização de comercialização, estudos de estabilidade e bioequivalência, BPD e 

pós-comercialização (WHO, 2019)  

 O guia da OMS foi importante para a ANVISA, pois a RDC 17/2010 foi baseada 

no Relatório Técnico nº 37 da OMS de 2003 (WHO Technical Report Series 908) 

(BRASIL, 2010). 

   

4.4 Indústria Farmacêutica 

 A indústria farmacêutica vem evoluindo e se modernizando por conta da 

industrialização e tecnologia (SINDUSFARMA, 2018) e também por conta de diversos 

fatores anteriormente citados, faz se necessário que atuem em conformidade com a 

ANVISA, para garantir a segurança, eficácia e qualidade de um medicamento e deve 

assegurar que os medicamentos, planejados e desenvolvidos, estejam de acordo com 

as regras de boas práticas (BRASIL, 2019a) 

 Para o Brasil ser integrado como membro do PIC/S, a ANVISA necessitou 

atualizar a resolução sobre as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos de 

2010, RDC 17/2010 para estar de acordo com os guias do PIC/S, pois inicialmente foi 

baseada nos guias da OMS, porém, não foram constantemente revisadas.  
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 Com a atualização, a RDC 301/2019 estabeleceu (LEONARDI, 2019; BRASIL, 

2019a):  

• Sistema de Qualidade Farmacêutico que visa a melhoria contínua do processo; 

• Gerenciamento de risco de todo ciclo de vida do produto para evitar desvios e 

impactos negativos; 

• Revisa conceitos de investigação de não conformidades e CAPAs; 

• Todas as etapas dos processos devem ser propriamente registradas em 

documentos para garantir a integridade dos dados e rastreabilidade em caso 

de investigação; 

• Para liberação de lotes, somente mediante a revisão e avaliação dos resultados 

obtidos nas análises pelo responsável técnico garantindo que esteja em 

conformidade com as especificações técnicas e requerimento do medicamento. 

 Apesar das indústrias farmacêuticas precisarem se adequar à nova regulação 

por conta do Brasil ser membro do PIC/S, se torna vantajoso produzir medicamentos 

em países membros, pois não há necessidade de múltiplas inspeções por diferentes 

autoridades, fazendo assim com que se tornem mais competitivos frente aos não 

membros, expandindo o seu acesso a mercados. Além disso, há uma diminuição nos 

processos burocráticos em relação à exportação para países membros, pois estes 

aceitam a certificação de BPF de autoridades regulatórias do PIC/S, assim, 

economizando tempo e recursos financeiros (ANVISA, 2020a; PIC/S, 2021c). 

 E com a ANVISA implementando os guias do ICH gradativamente, as indústrias 

também deverão se adequar as implementações conforme forem sendo publicadas 

(ANVISA, 2018). 

 

4.5 Garantia da Qualidade 

A garantia da qualidade inicialmente era definida como qualidade do produto e 

sua principal característica era realizar a inspeção para detecção de possíveis defeitos 

de fabricação. Depois disso, sua inspeção foi aprimorada com técnicas de 

amostragem e seu foco passou a ser o paciente, ou seja, os produtos devem atender 

as expectativas e satisfações do cliente, portanto a garantia da qualidade visa a 

obtenção de um processo produtivo reprodutível a fim de obter um padrão que atenda 

o paciente (OLIVEIRA, 2003). 
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 Alguns dos grandes nomes de referência para a área da gestão da qualidade 

estão Joseph Moses Juran, William Edwards Deming e Kaoru Ishikawa, no qual, cada 

um contribuiu para a evolução da área (RAMOS, 2019). 

 Juran foi responsável por desenvolver sua própria técnica de melhoria contínua, 

sendo creditado a ele, o termo Quality by Design (QbD), estabelecendo o que é a 

qualidade baseada no projeto, isto é, desde a concepção do produto até a sua 

comercialização. Deming foi o responsável pela adaptação do ciclo PDCA (do inglês 

Plan, Do, Check and Act), estabelecendo a melhoria contínua do que é o planejar, 

fazer, checar e agir (Figura 5), desenvolvido por Shewhart (RAMOS, 2019). 

  

Figura 5 – Imagem do Ciclo Plan, Do, Act, Check (PDCA). 

 
Fonte: Adaptado de PERIARD, 2011; CANVA, 2021. 

  

 Ishikawa disseminou o conceito do Círculo de Controle de Qualidade, que 

consistiu na formação de grupos de colaboradores com um objetivo único de propor 

mudanças, melhorias ou soluções para problemas na produção, ou seja, visando 

sempre uma melhoria contínua (RAMOS, 2018). 

 Além disso, também foi responsável pelas 7 principais ferramentas da qualidade 

(Figura 6), sendo elas: controle estatístico de processo, diagrama de Ishikawa, 

diagrama de dispersão, diagrama de Pareto, fluxograma, folha de verificação e 

histograma (RAMOS, 2018). 
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Figura 6 – As 7 Ferramentas da Qualidade. 

 
Fonte: Adaptado de RAMOS, 2018; CANVA 2021. 

 

 A própria RDC 301/2019 sugere a utilização das ferramentas de gestão da 

qualidade e de gerenciamento de risco em diversas situações como, identificação, 

avaliação, investigação de não conformidades, elaboração de CAPAs, análise da 

efetividade dos CAPAs e determinação de causa raiz de desvios para que assim o 

Sistema da Qualidade Farmacêutica esteja em constante melhoria (BRASIL, 2019a).  

 

4.6 Ciclo de Vida do Produto 

 De acordo com a IN nº 47, de 21 de agosto de 2019, que dispõe sobre as Boas 

Práticas de Fabricação complementares às atividades de qualificação e validação, 

define o ciclo de vida como todas as fases da vida útil de um produto, equipamento 

ou instalação, desde o seu desenvolvimento inicial até a sua descontinuação de uso, 

e as boas práticas de fabricação, se aplicam a todas essas etapas (BRASIL, 2019b). 

 Esta Instrução Normativa adota as diretrizes estabelecidas pelo PIC/S no que 

se refere a qualificação e validação, a serem seguidos na fabricação de 

medicamentos, em adição à RDC 301/2019, Diretrizes Gerais de BPF (BRASIL, 

2019b). 

 A IN 47/2019 introduz conceitos de Quality by Design ou qualidade pelo 

desenho e define como sendo uma abordagem sistemática que se inicia com objetivos 

pré-definidos e enfatiza o conhecimento e entendimento dos produtos, processos e 

dos controles em processos, sendo baseadas na ciência e gerenciamento de risco da 
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qualidade. Estabelece que, todas as atividades de qualificação e validação devem ser 

planejadas e consideradas por todo o ciclo de vida útil, não apenas do produto, mas 

das instalações, equipamentos, sistemas, utilidades e processos, destacando ainda, 

a necessidade do gerenciamento de riscos à qualidade (BRASIL, 2019b). 

 O ciclo de vida de um medicamento (Figura 7) pode ser iniciado pela pesquisa 

e descoberta de uma nova molécula, recebendo assim a patente, que oferece o tempo 

de exclusividade de produção e comercialização, fazendo com que a indústria 

farmacêutica seja pioneira na produção e assim consiga uma ampla atuação no 

mercado. Ou, poderá ter seu início, quando a patente se expira e é liberado para a 

produção e comercialização de genéricos (PORTELA, 2016). 

Para a obtenção do registro do medicamento, seja, genérico, similar, novos ou 

inovadores, é exigido a elaboração de um dossiê por parte da indústria farmacêutica 

para aprovação na ANVISA pela Gerência de Avaliação de Tecnologia de Registro de 

Medicamentos Sintéticos (GRMED), pois esta necessita avaliar e garantir que esse 

medicamento tenha qualidade, segurança e eficácia terapêutica (BRASIL, 2019c). 

Após a aprovação deste dossiê, ocorre a etapa de precificação no qual, deve 

ser elaborado um dossiê clínico e econômico submetido a Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos (CMED) com a classificação do medicamento e do seu 

preço fábrica, podendo ser um medicamento inovador com direito a patente ou não, 

uma nova apresentação, nova forma farmacêutica, nova associação de 

medicamentos ou genéricos (WOOLLEY FILHO, 2015). 

 Para produção de medicamentos, é necessário a autorização para fabricação, 

o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) e o registro do medicamento 

aprovado pela ANVISA (BRASIL, 2019a).   

A retirada de um medicamento do mercado pode acontecer de maneira 

voluntária por parte da indústria ou obrigatória, quando solicitado pela agência 

regulatória, pois possuem a autoridade de liberar ou retirar do mercado quando a 

qualidade, eficácia ou segurança são afetadas (FERREIRA, 2009). 
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Figura 7 – Ciclo de Vida do Produto. 

 
Fonte: Adaptado de PORTELA, 2016; BRASIL, 2019a; BRASIL, 2019c; CANVA 2021. 

 

É possível identificar histórias de fármacos que foram liberados para 

comercialização e recolhidos por apresentar evento adverso, sendo um dos casos 

mais graves, o da Talidomida, que foi amplamente vendido como sedativo hipnótico e 

quando prescrito para grávidas, ocasionou o nascimento de milhares de crianças com 

focomelia devido a teratogenicidade da Talidomida no enantiômero S (FERREIRA, 

2009). 

Os eventos ocorridos no passado mostraram a necessidade de uma maior 

vigilância e regulação frente a comercialização de medicamentos (MURSHID et al., 

2016). 

 Em relação aos eventos adversos, a nova publicação da RDC 406/2020 de 

Boas Práticas de Farmacovigilância (BPFV), também para se adequar aos guias do 

ICH informa que a indústria deve monitorar o medicamento pós comercialização em 

relação a notificação de eventos adversos e apresentar periodicamente relatórios 

sobre avaliação benefício-risco, principalmente para medicamentos novos no 

mercado (ANVISA, 2020c). 

 Uma outra norma, que tem uma relação direta com o ciclo de vida do produto 

e também estabelecida como condição obrigatória de publicação para a ANVISA, pelo 
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ICH, foi a RDC n° 318/2019, que substituiu a Resolução – RE n° 01/2005, 

estabelecendo novas diretrizes às indústrias de medicamentos e insumos 

farmacêuticos ativos no que se diz respeito aos estudos de estabilidade. O Artigo 19 

desta resolução indica que o Estudo de Estabilidade de Acompanhamento deve ser 

realizado conforme previsto em Resolução sobre as Boas Práticas de Fabricação, 

realizado com o objetivo de monitorar e confirmar o Prazo de Validade para 

medicamento ou IFA e o Prazo de Reteste de IFA (BRASIL, 2019d). 

 

4.7 Importância do Ciclo de Vida do Produto para a Indústria 

 A interface com o mercado farmacêutico também ocorre por conta das 

reclamações de produto provenientes de pacientes. Essas reclamações são também 

chamadas de queixas técnicas e sua tratativa é de extrema importância para a 

indústria, pois todas as reclamações devem ser documentadas e investigadas quanto 

ao problema de qualidade, devendo analisar o relato e verificar se houve algum desvio 

de processo (BRASIL, 2019a). 

 As queixas técnicas são relatos que informam algum desvio de qualidade, ou 

seja, qualquer alteração de produto que poderá ou não causar danos à saúde do 

paciente. Devem ser avaliados quanto a sua criticidade, risco ao paciente e 

investigadas quanto ao seu desvio. Quando solicitado pelo paciente ou pela ANVISA, 

as evidências devem ser apresentadas. Também devem ser investigados os casos de 

eventos adversos, ameaça a saúde pública e suspeitas de falsificações (BRASIL, 

2009; BRASIL, 2019a; BRASIL, 2020). 

 Estes relatos podem ser classificados em três categorias, sendo de classe I 

quando há uma alta probabilidade do seu uso causar um risco à saúde, podendo levar 

a eventos graves como morte, ameaça a vida ou danos permanentes. Classe II 

quando há alta probabilidade do seu uso poder ocasionar um evento temporário ou 

reversível com tratamento medicamentoso ou classe III quando há uma baixa 

probabilidade de o uso ocasionar eventos graves à saúde (BRASIL, 2005) 

 A investigação da queixa técnica deve ser realizada de acordo com o possível 

problema de qualidade reportado pelo paciente, por meio da verificação de registros 

e documentações referente à produção do lote informado e caso necessário, análise 

da amostra de retenção a fim de verificar a conformidade do caso. Em algumas 

situações, a amostra reclamada faz se disponível e é possível realizar a investigação 

e caso seja detectado o desvio de qualidade, deverá ser conduzido uma investigação 
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das prováveis causas raízes e implementação de CAPAs e avaliação de eficácia 

dessas ações. Caso não seja possível a determinação da causa raiz, deve ser 

considerado as prováveis causas, empregando as ferramentas da qualidade, como o 

Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa e deve ser avaliado quanto ao seu risco e 

caso seja passível de recolhimento do produto ou redução na oferta no mercado, a 

ANVISA deve ser comunicada (BRASIL, 2019a). 

 Por exemplo, algumas das situações possíveis de se encontrar esse cenário, 

são: eventos adversos, falsificação de medicamentos, suspeita de contaminação, mix-

up (quando por exemplo, o produto informado na embalagem primária não é o mesmo 

produto da embalagem secundária), embalagem danificada, blister com falta de 

comprimidos, blister ausente, rótulo ausente, rótulo ou dados de fabricação, lote e 

validade ilegíveis (CVS, 2021). 

 Além disso, as indústrias farmacêuticas devem promover autoinspeções 

periódicas para verificar as implementações e se os conceitos de BPF estão sendo 

seguidos corretamente e caso necessário, realizar as correções (BRASIL, 2019a). 

 Também é responsável por realizar auditorias em fornecedores para garantir 

que estejam em conformidade com o que a indústria farmacêutica deseja, pois muitas 

vezes os fornecedores de matérias-primas não são voltados apenas para as indústrias 

farmacêuticas, necessitando assim, a sua qualificação, aprovação e manutenção para 

garantir que estejam de acordo com as regras de BPF e BPD (BRASIL, 2019a). 

 Para cumprir com todas as regulações exigidas, faz se necessário ter um bom 

Sistema da Qualidade Farmacêutica para certificar a conformidade com as Boas 

Práticas de Fabricação em todas as etapas do ciclo de vida do produto e o 

Gerenciamento dos Riscos de Qualidade para garantir a qualidade do medicamento, 

visando sempre a melhoria contínua (BRASIL, 2019a). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O mercado farmacêutico está em crescimento e se encontra em uma posição 

atrativa para as indústrias, por conta do aumento do consumo de medicamentos nos 

últimos 4 anos e apesar da pandemia do COVID-19, o ano de 2020 fechou com o ICEI 

otimista para o setor farmacêutico, o que torna o mercado brasileiro atrativo também 

para as indústrias brasileiras.  

 Além disso, com a ANVISA fazendo parte tanto do ICH e do PIC/S, a torna uma 

referência internacional pela harmonização de seus procedimentos, maior facilidade 
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em realizar acordos internacionais e maior acesso a mercado, principalmente com 

países membros do PIC/S, entidade que tem como objetivo a implementação e 

manutenção de procedimentos harmônicos padrões de Boas Práticas Farmacêuticas 

e Sistema de Qualidade para inspeção na área de produtos medicinais, evitando 

assim, múltiplas inspeções.  

 Com as atualizações das resoluções e instruções normativas realizadas pela 

ANVISA para seguir o ICH e o PIC/S, as indústrias necessitam se adequar aos novos 

procedimentos. Devem implementar um Sistema da Qualidade Farmacêutica para 

certificar a conformidade com as BPF e um Gerenciamento de Riscos de Qualidade 

para que assim todas as etapas do ciclo do produto estejam em constante controle e 

melhoria, garantindo um medicamento, eficaz, seguro e com qualidade para o 

paciente. 
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