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RESUMO 

 

A validação dos processos assépticos na produção de medicamentos deve incluir uma 

simulação utilizando meios de cultura conhecido como Media fill. Neste trabalho, 

propõe-se o relato hipotético de um teste de Media fill, de uma hipotética empresa de 

medicamentos veterinários, para envasar mais de dez mil e quinhentos frascos com o 

meio de cultura. Os frascos são segregados em caixas e incubados por quatorze dias, 

sofrendo inspeções no sétimo e no décimo quarto dias, para verificar se houve 

contaminação. Devido a um hipotético vazamento de meio de cultura na esteira 

ocasionado por um frasco defeituoso, no início do envase, foram incubadas duas 

caixas no início do processo, contemplando 256 frascos, como parte não oficial do 

teste, uma vez que tiveram contato com o derramamento. Durante as inspeções, foi 

observada a contaminação de um frasco, que estava incubado em caixas não oficiais. 

Foi identificada a contaminação pelo fungo Aspergillus. Todos os procedimentos e 

monitoramentos realizados durante o processo foram descritos no trabalho e após 

análise das intercorrências encontradas na realização do teste, concluiu-se que a 

contaminação pode ser ocasionada por uma movimentação atípica no fluxo laminar, 

para a retirada dos frascos que se sujaram com o vazamento. Outro fator que pode 

ter contribuido para a contaminação do frasco, teria sido a retirada dos frascos, sem 

interrupção do processo de envase, para a limpeza completa da esteira. Essas 

informações hipotéticas surgem do fato de que nenhum frasco envasado após a 

interrupção e limpeza apresentou contaminação. O teste de Media Fill foi, portanto, 

considerado hipoteticamente aprovado. 

 

Palavras-chave: Boas Práticas de Fabricação. Media fill. Envase asséptico. 

Validação de processo. Contaminação microbiológica. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Validation of aseptic processes in the production of medicines must include a 

simulation using culture media known as Media fill. In this work, we propose the 

hypothetical report of a Media fill test, carried out by a hypothetical veterinary drug 

company, to fill more than ten thousand five hundred vials with the culture medium. 

The flasks are segregated into boxes and incubated for fourteen days, undergoing 

inspections on the seventh and fourteenth days to check for contamination. Due to a 

hypothetical leakage of culture medium on the mat caused by a defective bottle, at the 

beginning of the filling process, two boxes were incubated at the beginning of the 

process, contemplating 256 bottles, as an unofficial part of the test, since they had 

contact with the spill. During inspections, contamination of a vial, which was incubated 

in unofficial boxes, was observed. Contamination by the Aspergillus fungus was 

identified. All procedures and monitoring carried out during the process were described 

in the work and after analyzing the complications found during the test, it was 

concluded that the contamination can be caused by an atypical movement in the 

laminar flow, for the removal of the bottles that were soiled with the leak. Another factor 

that may have contributed to the contamination of the bottle would have been the 

removal of the bottles, without interrupting the filling process, for the complete cleaning 

of the conveyor belt. This hypothetical information arises from the fact that no bottle 

filled after interruption and cleaning showed contamination. The Media Fill test was 

therefore considered hypothetically approved. 

 

Keywords: Good Manufacturing Practices; Media Fulfillment. Aseptic filling. Process 

validation. Microbiological contamination. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Para que produtos provenientes da indústria de medicamentos sejam 

fabricados com segurança e qualidade, é necessário que diretrizes sejam cumpridas 

e guias sejam seguidos. O conjunto de procedimentos direcionados a garantir a 

qualidade desses bens leva o nome de boas práticas de fabricação (BPF), cujo órgão 

responsável pela regularização no Brasil é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (BRASIL, 2022). 

Baseando-se em requerimentos técnicos da Pharmaceutical Inspection Co-

operation Scheme (PIC/S), a ANVISA disponibilizou a resolução RDC n° 658/22, que 

trata das Boas Práticas de Farbricação, abrangendo seções sobre a produção e 

controle de qualidade de medicamentos, higiene pessoal e instalações (BRASIL, 

2022). 

Sendo assim, produtos farmacêuticos são submetidos a rigorosos processos 

que garantirão as especificações, tanto físico-químicas quanto microbiológicas, de 

forma a atender os requisitos mínimos de segurança e eficácia (FIOCCHI; MIGUEL, 

2006).  Entretanto, mesmo em meio a uma resolução tão exigente, contaminações 

podem acontecer, fazendo com que todo o processo deva ser monitorado. Tais 

contaminações podem ser provenientes de matérias-primas, equipamentos, 

operadores e materiais de embalagem (ARAGÃO, 2017). 

Um teste muito empregado para assegurar a produção asséptica de 

medicamentos é conhecido como Media fill, que analisa e controla o estado 

microbiológico dos ambientes de produção, visando a esterilidade do produto. De 

forma geral, testes simulados de Media fill consistem no preenchimento das 

embalagens dos produtos com meio de cultura, seguidos da incubação, a fim de 

investigar o crescimento microbiano. (PINTO, T.; KANEKO; PINTO, A., 2015) 

Em casos em que seja observado crescimento de microrganismos, é 

evidenciado então que o processo de produção não está em conformidade com as 

normas estabelecidas pela ANVISA e, portanto, necessitam de ação corretiva para 

eliminar as causas de não-conformidade (FIOCCHI; MIGUEL, 2006). 

Esse trabalho apresenta uma hipótese de simulação de teste de Media fill de 

medicamentos injetáveis para uso em animal. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

As boas práticas de fabricação (BPF) são um instrumento regulatório e técnico 

que apresenta um compilado de guias e diretrizes a serem seguidos para a fabricação 

de produtos utilizados na área alimentícia (NASCIMENTO; SANTOS, 2007), 

cosmética (ARAGÃO, et. al., 2017) e de saúde, incluindo os medicamentos, para 

assegurar a qualidade, segurança e eficácia dos produtos fabricados (GOUVEIA et 

al., 2013).  

Em meados da década de 60, surgiu o primeiro documento sobre BPF e em 

1969, divulgou-se oficialmente as GMP’s (Good Manufacturing Practices ou Boas 

Práticas de Fabricação – BPF), pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como um 

informe que contou com a opinião de um grupo de especialistas internacionais (WHO, 

1969).  

No Brasil, a autarquia responsável pela regulação das BPF de medicamentos 

é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A ANVISA é responsável pela 

regulação sanitária em diversas áreas, e para garantir a segurança e eficácia de 

medicamentos produzidos e comercializados no Brasil (BRASIL, 1976, 1999).  

Um dos principais pontos de atuação, no campo da vigilância sanitária, é a 

regulação de boas práticas de fabricação de medicamentos, que regulamenta a 

fabricação dos mesmos que, no uso de suas atribuições, publica as resoluções que 

devem ser seguidas pelas empresas farmacêuticas que pretendem operar no país 

(FIOCCHI; MIGUEL, 2006). 

Em 2001, entrou em vigor a Resolução – RDC n° 134/2001, de 13 de julho de 

2001, que tratava das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, tendo como 

objetivo acompanhar o desenvolvimento de novas tecnologias e a relevância de 

documentos nacionais e internacionais a respeito do tema; assim como as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), sobre Certificação de 

Qualidade de Produtos Farmacêuticos, objeto do comércio internacional e também a 

necessidade de padronização das ações de Vigilância Sanitária. A RDC n° 17, de 16 

de agosto de 2010, serviu para atualizar a norma já estabelecida. Anos depois, em 

2019, o marco regulatório de BPF de medicamentos foi atualizado com a publicação 



10 

 

 

 

da RDC n° 301/2019 e suas instruções normativas (IN) complementares (SIZUKUSA, 

2020), que em 2022 foi revogada pela nova resolução RDC 658/2022. 

Atualmente, a legislação a RDC 658/2022 estabelece as normas de boas 

práticas de fabricação, com o objetivo de aumentar o rigor na gestão da qualidade, 

fazendo com que os fabricantes brasileiros alcancem com maior facilidade os 

mercados internacionais e aumentem suas exportações (BRASIL, 2022). 

As Boas Práticas de Fabricação também são aplicáveis a medicamentos para 

uso veterinário, porém é regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). O Ato 10 descreve os itens de monitoramento para o 

cumprimento de Boas Práticas de Fabricação, compondo um roteiro de inspeção que 

deve ser seguido para atender a Instrução Normativa nº 13 de 03 de outubro de 2003 

e aos itens dispostos no Decreto nº 5.053, de 22 de abril de 2004 (BRASIL, 2005).  

 

2.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS 

 

A fabricação de medicamentos passa por inúmeras etapas de operações, 

desde a aquisição de matéria prima, produção, controle de qualidade e distribuição de 

produtos acabados.  A RDC 658/22 define os requisitos mínimos que devem ser 

obrigatoriamente considerados no processo da produção, em conformidade com as 

Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (BRASIL, 2022). Essas normas e 

recomendações, que visam garantir a qualidade do produto farmacêutico produzido e 

satisfazer as exigências específicas de certos medicamentos estão sujeitas a 

alterações e adaptações. Em geral, todos os medicamentos devem atender aos 

critérios de segurança, eficácia e qualidade sejam de controle especial ou não (LOYD 

JR et al., 2007).  

Dentre os requisitos pré-estabelecidos a serem observados nos locais de 

produção para reduzir o risco de danos graves para a saúde, decorrentes da 

contaminação cruzada, as instalações devem ser segregadas com base nas classes 

dos medicamentos. Alguns produtos altamente ativos, tais como antibióticos, 

hormônios, e produtos químicos citotóxicos, devem ser fabricados em instalações 

separadas (LEONARDI, 2010). 

Para o caso de medicamentos altamente ativos ou altamente sensibilizantes, 

as instalações devem utilizar sistemas adequados de tratamento do ar, com sistema 
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de exaustão adequado, com baterias de filtro capazes de impedir que os resíduos do 

produto sejam libertados para o ambiente. Para a produção de um medicamento 

injetável, que deve ser estéril, o sistema de exaustão deve ser organizado mantendo 

um fluxo laminar que mantenha pressões diferentes em cada sala envolvida no 

processo, removendo partículas do interior das salas. Além disso, é importante 

controlar as manutenções do sistema de exaustão, como troca de filtros, para que 

estas atividades também sejam seguras (LEONARDI, 2010). 

As avaliações de fluxo devem começar cedo no projeto farmacêutico, avaliando 

os fluxos de matérias-primas, intermediários, produtos a granel, produtos 

semiacabados, produtos acabados, materiais de embalagem, reagentes, outros tipos 

de materiais, vários tipos de resíduos, e pessoas, tendo em conta cada tipo de 

paramentação e ponto de troca de coletes (BRASIL, 2022). 

Ademais, as áreas dentro do setor de produção devem ser concebidas para 

controlar a geração, disseminação e monitorar o número de partículas viáveis e não 

viáveis, a fim de evitar a contaminação cruzada e reduzir o risco de qualquer etapa de 

fabricação ou controle ser omitida ou mal aplicada. Para facilitar a limpeza, devem ser 

desenvolvidas e instaladas tubagens, acessórios, pontos de ventilação, e outras 

instalações. A iluminação nas áreas de produção, especialmente onde são 

manuseados controles visuais, deve ser adequada. (ANVISA, 2013). 

Os Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado (HVAC) devem 

ser instalados, avaliados e monitorados em áreas utilizadas na fabricação de produtos 

esterilizados, de acordo com as diretrizes técnicas pré-determinadas pelas 

organizações internacionais (OMS, ISO e outras), bem como pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Resumidamente, na sequência são 

apresentados os principais ensaios requeridos para a avaliação de classificação de 

uma área limpa: a contagem das partículas no ar; o número de trocas de ar em cada 

ambiente; fluxo padrão e velocidade do fluxo de ar; diferencial de pressão entre 

ambientes e o sistema de filtração instalado.  Todas estas variáveis são examinadas 

a fim de demonstrar que os critérios de vazamento máximos devem ser cumpridos de 

forma coordenada. (BRASIL,2022). 

As salas de produção nas fábricas de medicamentos devem ser limpas e 

classificadas em diferentes níveis. As quais são classificadas nos graus A, B, C, e D 

em termos das boas práticas de fabricação. As regiões de Grau A têm os níveis mais 

baixos de contaminação, enquanto os locais de Grau D estão sujeitos a menos 
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restrições, permitindo um nível de contaminação mais elevado. Os espaços de Grau 

A são limitados a processos assépticos, mas as áreas de Grau B são obrigadas a 

rodear as áreas de Grau A e destinam-se a processos menos restritivos do que as 

áreas de Grau A (BRASIL, 2022). 

As áreas de Grau C são especificadas para processos em que o produto será 

posteriormente submetido a processos de esterilização (por exemplo, manuseio não 

estéril seguida por filtração esterilizante) e áreas Grau D são destinadas para 

processos não estéreis ou na preparação de produtos não estéreis (BRASIL, 2022). 

Os níveis especificados para a fabricação de produtos com esterilização 

terminal possuem menos restrições se comparados aos níveis exigidos para produtos 

com envase asséptico. Sendo assim, são frequentemente utilizadas técnicas que 

envolvem esterilização terminal. Por outro lado, este procedimento não pode ser 

utilizado para todos os produtos, particularmente quando a preparação ou materiais 

de embalagem não permitem a esterilização terminal (geralmente processo térmico) 

(LOYD JR et al.,2007). 

 

2.3  CONTAMINAÇÕES NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

 

A presença de microrganismos em processos industriais de produção de 

medicamentos é de extrema criticidade e pode influir diretamente no produto final que 

chega ao paciente (PINTO, T.; KANEKO; PINTO, A., 2015)  

Diante disso, é sabido que todos os produtos farmacêuticos passam por um 

rigoroso controle de qualidade, que assegura que as especificações, tanto físico-

químicas quanto microbiológicas, do medicamento, para que atendam os requisitos 

mínimos de segurança e eficácia (VOGEL, 2020). Além disso, investigações devem 

ocorrer durante o processo de fabricação, para evitar que possíveis contaminantes 

provenientes de matérias-primas, equipamentos, operadores e materiais de 

embalagem cheguem até o produto final (PINTO, T.; KANEKO; PINTO, A., 2015).  

A multiplicação de microrganismos ocorre rapidamente, mesmo em espaços 

inertes durante a produção de medicamentos. O crescimento é observado em locais 

onde água e resíduos do produto podem se acumular, como juntas e válvulas dos 

maquinários. Podem ser encontrados microrganismos ambientais também em locais 

secos, como paredes secas, tais como bastonetes Gram-positivos, cocos e fungos 
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(SCOTT; BLOOMFIELD, 1990), sendo extremamente crítico tanto o monitoramento 

ambiental das salas de produção, quanto maquinários e operadores envolvidos no 

processo. Ainda assim, o controle de qualidade microbiológico deve verificar, com 

rigidez, as condições de armazenamento dos meios de cultura, a possibilidade de 

haver crescimento microbiano e o produto final antes de destiná-lo ao consumidor 

(SUTTON, 2012). 

 

2.4  MEDIA FILL – USO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA  

 

A validação dos processos assépticos na produção de medicamentos deve 

incluir uma simulação utilizando meios de cultura conhecido como teste de 

enchimento simulado ou Media Fill. O teste de Media Fill simula operações assépticas 

de envase, substituindo o produto por um meio de cultura previamente estéril, durante 

toda a linha do processo de envase, para garantir que os métodos utilizados possam 

produzir produtos estéreis. Os recipientes não devem apresentar crescimento 

microbiano ou exceder um limite pré-definido para passarem neste teste (IN35/2019).  

Segundo o relatório técnico da associação farmacêutica norte-americana, PDA, 

de 1996, o objetivo do método Media Fill é “demonstrar a capacidade do processo de 

manusear produtos de forma estéril e qualificar ou certificar os operadores da área 

asséptica para cumprir com os requisitos das boas práticas de fabricação” (BRASIL, 

1996). 

O teste é realizado em todas as condições rotineiras, utilizando os mesmos 

maquinários, processos, recipientes primários e todos os elementos diretamente 

relacionados ao processo feito na rotina da produção. Durante o envase, o processo 

todo deve ser desafiado, contemplando intervenções que normalmente acontecem, 

sendo elas, mecânicas, queda de energia, troca de filtro estéril, ajuste de máquina por 

colaborador, troca de turno, saída de colaborador para refeição, entre outros. Após o 

envase, os recipientes primários são acondicionados em caixas ou bandejas e 

devidamente identificados. Todas as unidades devem ser inspecionadas visualmente, 

para verificar a existência de fissuras, defeitos de fechamentos e/ou recipientes 

vazios, para serem descartados, caso necessário (BRASIL, 2010). 

As unidades envasadas são incubadas a uma temperatura de 20°C a 25°C, por 

um período mínimo de 7 dias, na posição vertical e com a tampa para cima. Em 
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seguida, são mantidas em incubação a uma temperatura de 30°C a 35°C, por mais 

um período mínimo de 7 dias, na posição contrária, totalizando o tempo mínimo de 

incubação de 14 dias em temperatura controlada.  As unidades são inspecionadas 

nos intervalos de 7 e 14 dias e, se houver sinais de contaminação, como turbidez, é 

necessário identificar todos os microrganismos isolados nos monitoramentos 

ambientais, teste de esterilidade e nas unidades envasadas e deve se especificar o 

próprio gênero dos microrganismos para contribuir na determinação das possíveis 

fontes de contaminação. (IN35/2019) 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal abordar um teste hipotético de 

Media fill realizado em uma fábrica de medicamentos veterinários, discutindo os 

fatores que poderiam ocasionar não conformidades no processo, bem como, 

apresentar um plano hipotético de ação corretiva, seguindo as legislações vigentes. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Discutir a realização do teste de enchimento simulado hipotético, também 

conhecido por Media Fill; 

• Abordar o enchimento hipotético de um lote superior a dez mil frascos 

envasados com meio de cultura, para verificar a linha de envase de uma 

máquina de produção industrial; 

• Relatar a utilização de ferramentas da qualidade que poderiam ser trabalhadas 

para discernir sobre possíveis desvios encontrados durante a realização 

hipotética do teste; 

• Verificar com base nas informações sugeridas a eficácia e a segurança do 

procedimento utilizado no envase dos produtos; 

• Propor melhorias aos prováveis procedimentos de rotina de produção; 

• Propor  ações que poderiam ser realizadas frente à situação hipotética 

apresentada. 
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4. MÉTODO 

 

4.1 DADOS HIPOTÉTICOS 

Dados hipotéticos serão propostos para a simulação de uma linha de produção 

de medicamentos injetáveis de uso veterinário, na concepção de um possível teste de 

Media fill. Essa simulação considera um Produto X qualquer, de pior cenário, que 

analisa critérios pré-definidos, considerando para tal as normas vigentes da IN 

35/2019. 

4.2 ETAPAS HIPOTÉTICAS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE 

4.2.1 Material e formulação 

A escolha do meio de cultura utilizado seria definida com base na capacidade 

de crescimento microbiológico de microrganismos que são recomendados pela 

Farmacopeia. Portanto, o meio de cultura hipotético utilizado no teste de enchimento 

simulado seria o Caldo Peptona de caseína e soja (TSB), de origem não animal 

irradiado para microbiologia. O preparo deveria ser realizado conforme orientação e 

laudo do fabricante. Estipularia-se para a composição do lote, a utilização de 10 kg de 

TSB a 3%, rendendo um total de 334 litros de manipulado, contemplando uma sobra 

hipotética de 30%, considerando perdas inerentes ao processo. A tabela 1 apresenta 

os materiais que poderiam ser utilizados no teste hipotético. 

 

Tabela 1: Lista hipotética de materiais e respectivas quantidades usadas. 

 

Fonte: O autor 

Materiais Quantidade de material 

Meio de Cultura (TSB) 10 kg 

Água para injetáveis (WFI) Qsp 334 litros 

Frasco incolor 30mL 11.000 unidades (mínimo) 

Tampa Butílica 11.000 unidades (mínimo) 

Selo Alum F OFF Verde 20 11.000 unidades (mínimo) 

Filtro Sterassure 0,2µm-30”- PSA020F03BA 1 unidade 

Filtro Betafine XL 1µm-30”- XL30PP010B2A 1 unidade 

Mangueira Farmac. SPL C/ Term. ¾” ID,AISI 316L 1 unidade 
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4.2.2 Equipamentos 

 

O processo hipotético simularia todas as etapas e operações utilizadas na 

fabricação de um Produto X qualquer pretendido, a fim de atender os atributos de 

qualidade necessários, quando conduzido dentro dos limites dos parâmetros 

operacionais pré-estabelecidos. Os equipamentos da linha deveriam ser previamente 

qualificados e calibrados, quando aplicável. 

 

4.2.3 Fabricação/ Manipulação 

 

A manipulação deveria ser iniciada com a transferência de água para injetáveis 

(WFI) para um reator de 4000 L, por exemplo, para que pudesse ser aquecida até a 

temperatura de 44 a 48°C, necessária para o início da fabricação. Após etapa de 

aquecimento, a água é transferida para um segundo reator de 500 L, onde adicionaria-

se o meio de cultura a 3% e iniciaria-se o processo de formulação por simples mistura 

do meio de cultura (TSB) em água WFI.  

Em seguida, o manipulado seria transferido para a área de envase, utilizando 

os mesmos equipamentos do processo produtivo do produto. A mangueira utilizada 

na transferência do meio entre salas deveria ser adquirida para este fim e descartada 

após a finalização do processo, contendo o mesmo material e tamanho que a 

mangueira que seria utilizada na rotina. 

O número de pessoas pensado para a etapa de manipulação (transferência do 

meio de cultura) seria de 1 operador e 1 conferente, simulando as condições 

hipotéticas de rotina de processo. 

 Deveria se verificar o pH do meio antes de iniciar o processo, que se recomenda 

estar entre 7,1 e 7,5. Devido à possibilidade de uma não conformidade indicar alguma 

contaminação, deve-se retirar uma amostra para análise microbiológica antes de 

iniciar o teste de enchimento, conforme informações do fabricante. 

 Propor-se-ia a coleta  de uma amostra de 100 mL de meio de cultura em um 

frasco shot estéril, logo após o acerto de volume final da etapa de manipulação do 

meio de cultura e de 1 frasco de meio envasado após a filtração esterilizante. 

Enviariam-se esses fracos para o laboratório microbiológico para análise de Bioburden 

– teste de carga microbiana. 
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4.2.4 Envase 

 

Durante o processo de manipulação, o meio de cultura passa pelo processo de 

filtração de 1 µm e por uma nova filtração após sua transferência para a sala de 

envase. Já na área de envase, sofre uma terceira filtragem em filtro 0,2 µm, conforme 

condição do processo pensado. 

Para o envase do meio de cultura, não se utilizaria o nitrogênio como na rotina. 

O nitrogênio sendo gás inerte cria uma condição anaeróbia dentro do frasco podendo 

causar um resultado falso negativo após incubação. Deste modo, a transferência do 

meio de cultura da manipulação para o envase deve ser realizada por uma bomba de 

transferência. 

Todas as etapas hipotéticas para realização do teste de enchimento simulado, 

bem como os respectivos controles em processo, representariam a mesma rotina 

seguida para a fabricação de lotes e iriam compor um “Relatório de Fabricação”.  

A operação normal de envase deve ser desafiada com a presença de dois 

operadores na área e um auxiliar (quando necessário na transferência de frascos). 

Durante as intervenções mecânicas simuladas, seria acrescida a presença de um 

quarto participante, o mecânico, que possuiria treinamento e qualificações adequadas 

para entrada na área. A condição de 3 pessoas dentro da área representa o maior 

número de pessoas que poderiam estar presentes simultaneamente na sala de 

envase durante a fabricação de um produto. Sempre que há a necessidade de 

intervenção mecânica, o terceiro operador (auxiliar) se retiraria da sala, não sendo 

permitida a presença de 4 pessoas simultaneamente no processo.  

O volume hipotético de envase foi de, no mínimo, 20 mL (Volume útil de 

38,5mL). Este volume é suficiente para permitir o contato de toda a superfície, 

recipiente/tampa, quando o frasco é invertido antes da incubação e a detecção de 

crescimento microbiano. 
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4.3 MONITORAMENTO HIPOTÉTICO DO PROCESSO 

 

Propro-se-iam realizar monitoramentos em todas as etapas do processo, 

para confirmar a segurança e garantir o desempenho do teste, reforçando a 

aprovação do estudo e confiabilidade do processo realizado. 

 

4.3.1 Monitoramento Ambiental 

 

4.3.1.1 Monitoramento de ar 

 

A liberação da sala em grau C, para processo de envase, se dá por 

monitoramento de partículas não-viáveis, em dois pontos distintos da sala, lado 

esquerdo e direito à máquina de envase, realizado através de contador de partículas. 

Após liberação do processo, sendo a contagem de partículas não viáveis monitorada 

desde o início do setup de máquina até o final do envase, sob fluxo laminar, 

classificado como Grau A. O contador seria posicionado perto dos bicos de envase 

com a envasadora e as esteiras ligadas. 

Para o monitoramento de partículas viáveis, poderia se utilizar a técnica de 

sedimentação de ar em placas de Petri com meio de cultura com TSA (Tryptic Soy 

Agar). O processo todo deve ser monitorado, tomando o cuidado de realizar a troca 

das placas a cada 4 (quatro) horas de processo, no caso da classificação Grau A e 

Grau C. As placas seriam dispostas pelos próprios operadores, seguindo plano de 

amostragem pré-definido através de procedimento operacional padrão. 

 

4.3.2 Monitoramento de superfícies com swab 

Ao final do setup (montagem da máquina) realizaria-se a amostragem por swab 

da superfície dos bicos da envasadora, em determinado  bico de envase, conforme 

plano de amostragem definido por procedimentos internos e encaminharia-se a 

amostra ao laboratório microbiológico. 
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4.4 IDENTIFICAÇÃO DO MICRORGANISMO 

 

A identificação do microrganismo seria feita pelo laboratório de Controle de 

Qualidade Microbiológico. 

 

4.5 REALIZAÇÃO HIPOTÉTICA DO TESTE 

 

A realização hipotética do teste deveria ser filmada durante todo o processo, 

através de uma câmera posicionada próximo ao vidro da sala de envase, focando a 

envasadora e batocadora (colocação de tampa butílica). Apenas um turno diário de 

trabalho da linha de envase seria desafiado para envasar a quantidade de frascos 

suficientes, considerando a produção de um lote produtivo, de no mínimo 10 mil 

unidades envasadas, representadas por 8 horas mínimas de envase, considerando a 

pausa para o almoço neste período. 

Os materiais coletados seriam então separados e identificados em diferentes 

caixas. As duas primeiras caixas, identificadas como caixa 01 e caixa 02, seriam 

segregadas e incubadas para análise de efeito de ocorrência, seguindo o envase e 

incubação de outras 71 caixas até completar o processo hipotético. 

A incubação dos frascos normalmente é realizada durante 14 dias, sendo os 

primeiros 7 dias em temperatura controlada de 20°C a 25 °C, seguidos de mais 7 dias 

em temperatura controlada de 30ºC a 35°C, conforme previsto em procedimentos 

operacionais. Leituras em intervalos de sete dias seriam realizadas para inspeção dos 

frascos, contemplando os 14 dias necessários de incubação.  

 

4.6  APRESENTAÇÃO DO CASO HIPOTÉTICO 

 

Para efeitos do tema abordado, o estudo seria realizado em uma indústria 

veterinária, durante o procedimento de Media fill. O teste identificaria um desvio 

durante o processo, no qual um frasco foi contaminado. As observações e as tratativas 

hipotéticas serão apresentadas na sequência. 
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4.6.1 Descrição hipotética do processo de envase  

 

Após o processo de manipulação em área classificada em grau C, o meio de 

cultura seria transferido para sala de envase através de bomba de transferência, 

sendo depositada em um tanque de armazenamento acoplado à máquina de envase. 

A área de envase possuiria um Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar-

Condicionado (HVAC), com Unidade de Tratamento de Ar (UTA) independente, tendo 

sua área classificação e manutenção controlada de forma segregada das demais 

salas adjacentes, possuindo três equipamentos de fluxo laminar unidirecional de 

classificação Grau A, protegidos por cortinas de PVC, circundados por sala 

classificada em Grau C. Propõe-se uma envasadora indicada para envase de líquidos 

viscosos e semiviscosos em frascos. 

A máquina de envase seria fragmentada em 3 partes distintas, sendo elas: 

disco de acúmulo, envase/batoque e recrave, alocadas sob os três fluxos laminares, 

que, de forma independente, fornecem grau A de limpeza a cada fragmento do 

equipamento, sendo as três partes interconectadas por meio de esteira 

transportadora, do tipo vai-e-vem. 

A mesa alimentadora ou disco de acúmulo seria preenchida com os frascos a 

serem utilizados. Esta os posicionaria em uma única fileira e os transferiria para a 

esteira transportadora e os frascos seriam conduzidos pela esteira até o sistema de 

enchimento. Por monitoração eletrônica e controladores pneumáticos, os frascos são 

agrupados em blocos de 10, sob as agulhas (ou bicos) de enchimento. 

O produto a ser envasado, que se encontraria no reservatório acoplado a 

envasadora, chega aos frascos através do conjunto de dosagem, constituído por 

servomotores que acionam um fuso esférico, fazendo com que os êmbolos dos 

pistões volumétricos realizem um curso previamente estipulado e encham as camisas 

dos pistões com produto que se encontra no reservatório. Com a presença dos frascos 

abaixo dos bicos de dosagem, o servomotor gira no sentido contrário, deslocando 

novamente os êmbolos dos pistões, enviando assim o produto existente dentro das 

camisas para os frascos. 

Após o envase, o posicionador de saída recua permitindo que a esteira 

transportadora conduza os frascos cheios para a tamporadora/batocadora. Os frascos 

que vêm da enchedora, pela esteira transportadora, alimentam a máquina através da 

rosca sem fim e estrela de entrada. Os batoques seriam transportados por um pré-
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alimentador até o selecionador, onde seriam corretamente posicionados e conduzidos 

para a calha de alimentação, que os encaminhariam para a estação de lançamento. 

Esta os conduziria para o ponto de transferência, onde seriam apanhados pelos 

cabeçotes batocadores. Esses possuem seus movimentos verticais controlados, que 

faz com que os cabeçotes com os batoques desçam e os apliquem nos frascos, 

utilizando uma carga vertical previamente estipulada. 

 Após receberem os batoques, os frascos seriam transportados pela estrela de 

saída para a esteira transportadora, no sentido ao recrave. No recrave, os selos de 

alumínio seriam transportados por um pré-alimentador até o selecionador, onde são 

corretamente posicionados e conduzidos para a calha de alimentação, que os 

encaminhariam para o lançador. Este se encontra posicionado na saída da estrela de 

entrada, que segura os selos em uma posição precisa, para que os frascos na 

passagem para a estrela central recebam os selos.  

Os frascos seguiriam o percurso, sob fluxo laminar de classificação grau A, 

desde sua saída da estufa de despirogenização, para alimentação do disco de 

acúmulo da envasadora, até etapa final de fechamento através de recrave com a 

colocação do selo. Após seu fechamento, seriam transportados ainda pela esteira de 

transporte para a máquina revisora de frascos, onde devem ser inspecionados um a 

um, por operador qualificado na atividade, a fim de mitigar e identificar possíveis 

frascos danificados que necessitem de descarte. Esta última etapa de inspeção seria 

realizada fora da sala de envase e fluxo laminar, em classificação grau C, uma vez 

que os frascos se encontrariam recravados e sua contaminação por microrganismos 

ou particulados se tornaria quase nula, desde que o frasco tenha sido fechado de 

maneira correta. 

 

4.6.2 Descrição hipotética do procedimento do Media fill 

 

A contagem do tempo de envase seria iniciada com a filtração do meio de 

cultura da sala de manipulação para a área de envase. Seria então realizado o 

enchimento do tanque pulmão com o meio de cultura a ser envasado. Durante as 

primeiras horas do processo, seria necessário realizar uma parada na máquina após 

um frasco defeituoso ocasionar vazamento do meio de cultura na esteira 

transportadora, sujando com meio, os frascos posicionados sob os bicos e a esteira 

transportadora. Neste ponto do processo, 90 frascos haviam sido envasados, 
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inspecionados e acondicionados em caixa identificada como caixa 1 do processo de 

enchimento simulado, além de outros - aproximadamente 160 frascos envasados, 

entre abertos, batocados e recravados, aguardando inspeção visual e 

acondicionamento nas caixas. O vazamento do meio resultaria na entrada do 

operador, sob fluxo laminar grau A, para retirada dos frascos sujos. Esta etapa seria 

realizada por um operador com as mãos, por se tratar de grande quantidade de 

frascos a serem descartados.  

Após o evento hipotético de derramamento do meio e descarte dos frascos 

posicionados sob os bicos de envase, o operador seguiria com o envase das unidades 

restantes no disco de acúmulo e batoque e recrave das unidades já envasadas que 

estariam aguardando o processo na linha. 

Neste momento, a Garantia da Qualidade solicitaria que o envase fosse 

interrompido e as unidades envasadas até aquele momento fossem segredadas, e 

identificadas como caixas 1 e 2, totalizando 256 unidades segregadas e identificadas 

como inválidas para o teste de enchimento simulado hipotético. 

Após esgotamento da linha, os operadores realizariam a limpeza total da 

esteira transportadora com álcool 70% e troca das luvas, seguido de monitoramento 

ambiental das mesmas. Somente após a remoção de todo o derramamento e descarte 

dos materiais que participaram do evento o processo de envase seria retomado.  

As caixas identificadas como 1 e 2 seriam incubadas para conhecimento do 

efeito de um derramamento em processo de envase, porém não seriam consideradas 

como parte efetiva do processo de envase desse media fill, uma vez que durante a 

rotina seriam descartadas e não fariam parte do lote a ser comercializado. Os frascos 

seriam avaliados de maneira voluntária para promover compreensão da influência de 

um vazamento durante o envase.  

O envase prosseguiria sem mais percalços e seriam obtidas 71 caixas, 

concluindo o processo. Juntamente com as duas caixas inválidas, as 71 caixas seriam 

incubadas, totalizando, aproximadamente, 10500 unidades de frascos, para obtenção 

dos dados oficiais do teste de enchimento hipotético. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 AVALIAÇÃO HIPOTÉTICA DO PROCESSO 

 

Para assegurar a confiabilidade do processo, alguns monitoramentos deveriam 

ser realizados em todas as etapas envolvidas (Tabela 2): 

 

Tabela 2: Condições hipotéticas nas etapas do processo de Media Fill 

Fonte: do autor 

Monitoramento 
(hipotético) 

Teste de esterilidade / Etapa (hipotética) 

Material Frascos e tampas / Retirados no início, meio e final do processo. 

Sanitizantes Álcool e ácido peracético 

Frasco com meio de 
cultura envasado 

início do processo, antes da saída para almoço, retorno do almoço 
e fim do processo – Estéril 

Bioburden do Meio de 
Cultura 

Antes da filtração: Retirado pela boca do reator – 5 UFC/mL  

Depois da filtração: Retirado um frasco após o envase – 0 UFC/mL 

Promoção de 
crescimento 

 

Realizado ao término do 14º dia de incubação do Media-fill com os 
cinco microrganismos farmacopeicos e mais um microrganismo 
isolado da área de produção e separado durante a realização dos 
monitoramentos ambientais de rotina (Microccocus luteus) 

Monitoramento 
ambiental 

Contagem de partículas viáveis (Placas de sedimentação): 

• Salas de pesagem 
• Formulação I (manipulação) 
• Envase 

Contagem de partículas viáveis (Contador de partículas): 

• Sala de envase 

Swab do equipamento 
de envase 

Bicos da envasadora. 

Mão de operadores 

Rodac - sempre que sair da área produtiva: 

• Operador I e II (primeiro, segundo e terceiro período) 
• Mecânico (segundo período) 

Ciclo da autoclave Com bioindicador colocado na carga a ser esterilizada. 

Contagem de partículas 
dentro do fluxo laminar 

Durante todo o processo de maneira ininterrupta 



25 

 

 

 

Pela proposta apresentada, seriam encontrados microrganismos no 

monitoramento ambiental durante o envase simulado, sendo estas colônias de 

bolores/leveduras, nos pontos A1 e A2, no entanto não representariam não 

conformidades, uma vez que estariam dentro do limite permitido pela legislação. A 

Tabela 3 apresenta os valores hipotéticos encontrados nos pontos. No monitoramento 

de pessoal para áreas limpas também não seria observada nenhuma não 

conformidade. 

 

Tabela 3: Relação de colônias hipotéticas encontradas nos pontos A1 e A2. 

Ponto Classe Descrição Colônias Limite 

A1 Classe C 
Área de circulação da sala 
lado inferior esquerdo 

2 UFC/ placa 
≤50 UFC/ 
placa 

A2 Classe C 
Área de circulação da sala 
lado superior. 

2 UFC/ placa 
≤50 UFC/ 
placa 

Fonte: O autor 

 

Com relação aos fluxos laminares, na área de envase, não seria detectada 

nenhuma não conformidade nos estudos propostos. A contagem de partículas dentro 

do fluxo laminar seria realizada durante todo o processo, de maneira ininterrupta. Não 

seria verificado nenhum aumento da quantidade de material particulado, nem mesmo 

durante o evento de derramamento, permanecendo dentro do especificado. 

Os dados hipotéticos indicam que apesar da movimentação atípica sob o fluxo 

laminar durante o processo de retirada do frasco defeituoso, o operador evitaria que 

essa movimentação trouxesse maiores riscos para o processo. O contador de 

partículas utilizado no processo de envase asséptico deve ser qualificado e calibrado. 

 

5.1.1 Avaliação hipotética dos frascos 

 

Seria realizada uma inspeção visual dos frascos, sete dias após a incubação 

em temperatura controlada de 20 °C a 25 °C. Na 1ª inspeção, não seriam observadas 

quaisquer anormalidades nos frascos envasados no processo, tanto para as duas 

caixas estudadas a parte, quanto para as demais 71 consideradas de maneira oficial 

para o teste hipotético. Porém, durante a segunda inspeção, realizada no 14º dia de 

incubação, sob temperatura controlada de 30°C a 35 °C seria encontrado um frasco 

da caixa número 01 (caixa inválida) com leve turvação.  
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Esse frasco não seria primeiramente submetido ao teste de integridade, por 

estar visualmente íntegro (sem sinais visíveis de trinca, quebras, furos ou defeitos de 

formação); o selo de alumínio não apresentaria deformação e estaria com uma 

selagem simétrica sem amassados, que são condições indicativas de “boca de 

frasco”, externamente quebrada. Portanto, para que fosse evitado um risco de 

contaminação involuntária por manipulação deste frasco, a proposta seria a 

investigação posterior à coleta da amostra, para identificação do microrganismo. 

Após aberto, não se observaria nenhuma anormalidade na parte interna da 

“boca do frasco”, parte de contato com a tampa butílica ou mesmo na tampa butílica 

que conduzisse a investigação para uma falha de hermeticidade do frasco. Contudo, 

essa embalagem primária seria reavaliada visualmente, sendo novamente fechada 

com a mesma tampa butílica utilizada no processo, e utilizado um novo selo de 

alumínio. Seria conduzido um teste de estanqueidade com vácuo em azul de metileno. 

Ao final, não seria identificada nenhuma anormalidade com a embalagem primária que 

justificasse a contaminação encontrada. 

A amostra coletada hipoteticamente do frasco seria colocada em teste para 

comprovação de contaminação, e após crescimento de colônia em placa, esta seria 

segregada para a identificação do microrganismo presente neste frasco contaminado. 

A identificação hipotética do microrganismo seria realizada no laboratório de 

controle de qualidade microbiológico, indicando a presença de Aspergillus, no frasco 

contaminado.  

Sendo hipoteticamente identificado o microrganismo presente no frasco como 

um bolor/ levedura, a ação tomada seria a identificação dos microrganismos 

encontrados no monitoramento ambiental, a fim de estabelecer alguma relação entre 

as contaminações encontradas. Sendo hipoteticamente os microrganismos presentes 

nos pontos A1 e A2 o mesmo encontrado no frasco contaminado, seria possível 

correlacionar o evento do derramamento do meio de cultura durante o envase com a 

contaminação do frasco em questão, uma vez que o operador poderia ter sido fonte 

de carreamento da contaminação presente em grau C para dentro do fluxo em Grau 

A, tendo o derramamento do meio de cultura na esteira como ponto crucial para o 

favorecimento do crescimento microbiano, reforçando, deste modo, a importância da 

conduta de descarte de todo o material presente em linha em casos de eventos como 

o aqui hipotetizado. 
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5.2 DESVIOS E TRATATIVAS HIPOTÉTICOS 

 

O Ato 10/2015 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

classifica apenas como recomendável a realização do teste de enchimento simulado, 

indicando que seus resultados atuam em grau não crítico da qualidade do produto. 

Porém, classifica como imprescindível o controle dos parâmetros ambientais das 

áreas limpas, além de classificar como necessário vários elementos como 

monitoramento microbiológico, de partículas, validação do processo, entre outros 

(BRASIL, 2022). Sendo assim, a realização do Media Fill pode não ser considerada, 

em um primeiro momento como imprescindível, mas pode influir diretamente em 

questões de grande impacto no cumprimento das normas. 

Na hipótese aqui apresentada, apesar de o frasco contaminado não pertencer 

efetivamente ao teste, o resultado encontrado não deveria ser ignorado, se tornando 

peça-chave na compreensão das etapas do processo e possíveis fontes de 

contaminação. 

Para a realização do teste, todas as intervenções previstas foram 

hipoteticamente desafiadas. Adicionalmente, pode se destacar a atividade do 

operador no momento da remoção e limpeza dos frascos na esteira de envase, com 

a retirada apenas dos frascos que estavam sob os bicos de envase, uma ação 

diferente do que seria descrito nos procedimentos de rotina, em que seriam 

descartados todos os frascos presentes na esteira, do disco de acúmulo até o recrave.  

Os frascos removidos presentes de baixo dos bicos de envase estariam 

extremamente próximos dos frascos vazios que estão alimentando o envase, fazendo 

uma linha única de frascos. Durante o processo de remoção do frasco quebrado e 

demais frascos sob os bicos de envase, o contato com os demais frascos enfileirados 

se tornaria inevitável e, com isso, um possível carreamento de contaminação aderida 

a luva molhada de meio de cultura do operador para um desses frascos. 

Esses frascos seriam envasados e, somente depois, a limpeza da esteira com 

álcool 70% seria realizada, seguida pela troca e sanitização das luvas, seguindo uma 

hipotética intervenção do setor de Garantia da Qualidade. Além disso, quando 

necessária alguma intervenção com pequena movimentação e poucas unidades a 

serem manipuladas/ removidas, deveria se utilizar um instrumento para essa 

remoção. Em caso de quebra de frasco ou derramamento, em que é necessária a 

retirada de muitas unidades, a remoção seria feita com a mão. As condutas de limpeza 
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da área, troca de luvas e sanitização devem estar previstas em procedimentos 

operacionais padrão. 

 

5.3 INVESTIGAÇÃO E CONDUTAS TRATATIVAS HIPOTÉTICAS 

 

O Diagrama de Ishikawa, também conhecido como Espinha de Peixe ou 

Diagrama de Causa e Efeito, é uma representação gráfica de relacionamento entre 

efeito (problema ou não conformidade) e sua causa raiz (COSTA e MENDES, 2018). 

Para o melhor entendimento da contaminação envolvida no processo, o diagrama de 

Ishikawa poderia ser aplicado para relacionar as informações obtidas durante o teste 

hipotético e estimar as possíveis causas do problema. 

Na etapa de identificação do problema envolvido no caso formulado, tem se 

que, durante a realização do teste de Media Fill em uma linha de produção de envase 

asséptico numa hipotética fábrica de medicamentos veterinários, observou-se um 

frasco contaminado. Sabe-se que a contaminação foi notada na inspeção realizada 

no 14º dia de incubação dos frascos. Além disso, o frasco contaminado não 

pertenceria de maneira oficial ao teste de enchimento simulado. 

Logo no início, foi proposto um derramamento de meio de cultura na esteira 

ocasionado por um frasco defeituoso na região dos bicos de envase. O frasco foi 

removido juntamente com os outros frascos próximos aos bicos que também se 

sujaram e todos foram descartados. Foi dada sequência ao processo de envase, mas 

após contato dos operadores com  a Garantia da Qualidade, optar-se-ia pela 

interrupção do processo para limpeza da esteira. 

Na construção do diagrama, é feita uma reflexão acerca das possíveis causas 

do problema, como por exemplo, a movimentação atípica na área para a retirada dos 

frascos sujos e a maneira como foi feita a remoção dos frascos, uma vez que o 

operador realizou a intervenção utilizando as mãos. 

Sugeriu-se que o vazamento de meio de cultura foi identificado no momento de 

sua ocorrência e todas as intervenções pensadas foram executadas de imediato. 

Diante das informações expostas, seria possível construir o diagrama de Ishikawa 

(Figura 1), para a compreensão das causas e efeitos relacionados ao desvio.  
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Figura 1: Diagrama de Ishikawa proposto para a avaliação dos resultados.  

Fonte: O autor 

 

Acredita-se que pela proposta apresentada, a causa raiz da contaminação 

esteja relacionada à exposição de frascos durante a limpeza e movimentação atípica 

na área. Em uma primeira avaliação, poderia se assumir que a contaminação seria 

proveniente do contato do operador com os outros frascos presentes na esteira. Caso 

a intervenção estivesse sendo realizada conforme seu procedimento rotineiro 

sugerido, teriam sido utilizadas pinças ou outros materiais de apoio para a remoção 

dos frascos. 

Além disso, as atividades propostas durante o processo poderiam ter 

aumentado o risco, por não terem sido realizadas conforme procedimento comum na 

rotina, como as intervenções para descarte de material e unidades defeituosas 

durante o processo e limpeza da máquina de envase em caso de derramamento de 

produto. Ressalta-se que pela hipótese levantada, não foi identificado nenhum outro 

frasco contaminado, estando o restante dos frascos envasados para avaliação do 

processo de enchimento simulado aprovada.  

Os demais controles citados anteriormente indicariam que, embora poderia ter 

ocorrido a contaminação de um frasco, na parte dos frascos segregados, o processo 

seria seguro, já que os demais frascos estudados não apresentariam nenhum 

resultado em desacordo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi proposta uma hipótese de um enchimento simulado de Media fill, com a 

sugestão de uma ocorrência no processo de envase; 

Foi sugerida uma movimentação atípica de algum operador para apresentar a 

hipótese relatada; 

Possíveis ocorrências propostas foram abordadas; 

Foi demonstrada, pela hipótese apresentada, a necessidade de se seguir 

procedimentos operacionais padrão, baseados em legislação vigente; 

Foi apresentada a importância do setor de Garantia da Qualidade de uma 

empresa; 

Foi sugerida a utilização do Diagrama de Ishikawa para se evidenciar a relação 

de causa/efeito; 

Pela hipótese apresentada, foi demonstrada a importância da realização de 

teste simulado de Media fill em empresas que trabalham com processos de envase 

assépticos, mesmo para aquelas de medicamentos de uso animal. 
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