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INTRODUÇÃO

Este Roteiro é um documento técnico de âmbito nacional. Foi elaborado para delinear uma
abordagem que facilite o estabelecimento dos fabricantes farmacêuticos de acordo com padrões de
Boas Práticas de Fabricação (BPF) internacionalmente reconhecidos, especificamente as BPF da OMS.
Atualmente, Guiné-Bissau não possui nenhum fabricante farmacêutico em atuação, portanto o foco
deste documento é fornecer orientação sobre como novas instalações podem ser estabelecidas e
operadas de acordo com estes princípios, no caso do país desenvolver ambições para o setor ou se
uma solicitação para o estabelecimento de instalações de produção for realizada.
Este documento foi desenvolvido como parte de um projeto regional que contempla um avanço para
padrões de BPF mais elevados para a indústria farmacêutica na CEDEAO. Este trabalho regional,
denominado projeto do Quadro Regional da CEDEAO de Roteiros de BPF, destina-se a fornecer uma
base técnica para a atualização dos padrões de produção farmacêutica, que pode ser implementada
na prática, e apresenta uma abordagem pragmática para tratar a atual conjuntura heterogênea do
setor farmacêutico na África Ocidental. As autoridades de Guiné-Bissau, embora registrem que não
há nenhum plano para o desenvolvimento da indústria farmacêutica no país, expressaram seu apoio
à iniciativa regional e aos benefícios, em termos de acesso a medicamentos, que podem ser obtidos
no país através da produção de alta qualidade na África Ocidental.
Este roteiro nacional inclui uma introdução e um resumo do projeto do Roteiro Regional.
O presente documento também apresenta uma abordagem gradual como base para o
estabelecimento de novos fabricantes em Guiné-Bissau, que estejam em conformidade com as BPF e,
portanto, alinhados com o quadro que foi validado para a região da CEDEAO.

1.1

A produção local de medicamentos e o esforço por uma melhor qualidade –
benefícios de saúde e econômicos

Os sistemas de saúde nos países da África Ocidental enfrentam desafios significativos que impactam
negativamente no acesso à assistência médica de qualidade com preços acessíveis. Dentre estes
desafios estão os seguintes:


Alta carga de doenças infecciosas;



Crescente carga de doenças crônicas e não transmissíveis;



Contexto econômico em mudança e as dinâmicas da indústria farmacêutica;



Escassez dos recursos humanos necessários;



Infraestrutura de distribuição inadequada;



Subfinanciamento crônico da saúde; e



Acesso limitado a medicamentos essenciais.

Diante deste cenário, há um esforço concertado na África Ocidental, e no continente africano como
um todo, para desenvolver e aprimorar a capacidade local de fabricação de medicamentos essenciais
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e vacinas, possibilitando uma produção aumentada de produtos de alta qualidade. Resumidamente,
esta ação concertada destina-se a apresentar os seguintes resultados:


Acesso aumentado a medicamentos de qualidade, seguros, eficazes e acessíveis; e



Estabelecimento de uma oferta sustentável de medicamentos essenciais, que reduziria a
dependência das importações para a região que, inter alia, deve aumentar a segurança do
fornecimento.

E deve ter como dois principais impactos gerais, os seguintes:
1. A melhoria dos resultados da saúde pública; e
2. O desenvolvimento industrial e econômico

1.2

A iniciativa regional da CEDEAO para desenvolver o setor farmacêutico local

Estabelecer uma indústria de produção farmacêutica sólida na África tem sido um objetivo de Estado
no continente ao longo da última década, e o Plano de Fabricação Farmacêutica para a África (PFFA),
conforme adotado pela Reunião de Cúpula da União Africana em 2007, explicitamente estabelece a
ambição de fortalecer este setor para proporcionar benefícios à saúde pública e ao desenvolvimento
econômico. Em solidariedade a esta iniciativa, a Organização Oeste Africana da Saúde (OOAS), na 14 a
Reunião Ordinária da Assembléia dos Ministros da Saúde (Cabo Verde, abril de 2013), assinou e
adotou a Carta da CEDEAO sobre a Iniciativa de Parceria Público-Privada para a Produção
Farmacêutica Local de Medicamentos Essenciais Prioritários. Esta Carta foi aprovada no mesmo ano,
durante a 43a Sessão Ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e Governo da CEDEAO em
Abuja, Nigéria.
Esta Carta levou à elaboração do Plano Farmacêutico Regional da CEDEAO (PFRC) 2014-2020, com
contribuições da Comissão da CEDEAO, dos Estados membros da CEDEAO e vários intervenientes e
parceiros, incluindo a UNAIDS, a ONUDI, a OMS e a NEPAD. O PFRC destaca como um de seus
principais objetivos a atualização/o aperfeiçoamento dos processos de fabricação na região para
alcançar padrões de produção reconhecidos internacionalmente.
Desenvolver a indústria farmacêutica requer intervenções coordenadas em diversas frentes. A
CEDEAO e a OOAS realizaram avanços significativos – por exemplo, através do estabelecimento da
Tarifa Externa Comum para insumos farmacêuticos e produtos acabados, progresso na
Harmonização Regulatória de Medicamentos e fortalecimento dos laboratórios de controle de
qualidade. Progresso também foi feito no desenvolvimento de políticas e diretrizes para possibilitar a
utilização das flexibilidades do TRIPS e de medidas para combater a falsificação e o comércio ilegal de
medicamentos na região da CEDEAO.
Seguindo em frente, a CEDEAO e a OOAS buscarão tratar de fatores adicionais que são críticos para
possibilitar que as empresas da região aperfeiçoem/atualizem seus padrões e/ou mantenha-os. A
iniciativa do Roteiro de BPF, nos âmbitos regional e nacional, apresenta o quadro técnico e detalhes
da mesma natureza acerca dos padrões que os fabricantes precisam satisfazer. Este Roteiro serve de
base para um acordo regional sobre os cronogramas que devem ser estabelecidos para que os
fabricantes cumpram com os marcos de referência intermediários e, por fim, possam aderir aos
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padrões reconhecidos internacionalmente, que serão exigidos como prerrequisito para a obtenção
de licenças de fabricação na região da CEDEAO.

1.3

Roteiro de BPF para Guiné-Bissau – o contexto do país

Guiné-Bissau tem uma população relativamente pequena, de aproximadamente 1,8 milhões de
pessoas. O país tem uma fronteira marítima e divide seus limites territoriais com dois países, Senegal
e Guiné.
No momento, Guiné-Bissau não possui nenhum fabricante farmacêutico e, de acordo com o atual
entendimento, não há projetos específicos em desenvolvimento que envolvam a instalação de
fabricantes farmacêuticos no país. Embora o desenvolvimento da indústria farmacêutica no país não
esteja previsto em um futuro próximo, este roteiro fornece uma orientação para assegurar que
quaisquer plantas, para as quais uma solicitação seja feita, sejam desenvolvidas de forma a permitir
que a produção que esteja conforme as BPF internacionalmente reconhecidas.
Há problemas no país em relação ao comércio e utilização de medicamentos inadequados e
falsificados. Em comum com vários países da região, os intervenientes indicaram a necessidade de
fortalecer a capacidade regulatória a fim de aprimorar o nível da fiscalização no mercado. Tal
fortalecimento poderia ocorrer dentro do contexto do Quadro Regional da CEDEAO de Roteiros de
BPF, inter alia, através da participação desses em missões de avaliação conjunta durante a fase de
implementação.
Os intervenientes entendem que a população relativamente pequena de Guiné-Bissau torna provável
que, se houvesse qualquer operação de fabricação farmacêutica no país, seria necessário realizar
uma parcela significativa de seus negócios por meio de exportações, dado o fato de que o mercado
nacional em si é provavelmente insuficiente para manter um negócio economicamente viável.

1.4

Propósito deste documento

O Roteiro de BPF para Guiné-Bissau é um documento técnico que esboça as principais considerações,
que precisam ser levadas em consideração, para garantir que quaisquer novas operações de
fabricação farmacêutica estabelecidas no país estejam em conformidade com os padrões de BPF
reconhecidos internacionalmente, antes que estas operações estejam licenciadas para a produção
comercial. Este documento é de relevância para os principais intervenientes no âmbito nacional,
incluindo: o Ministério da Saúde Pública, Ministério do Comércio e Indústria, bem como demais
Ministérios e outros intervenientes.
As Boas Práticas de Fabricação (BPF) da OMS estabelecem um padrão unificado com base nos
princípios e práticas aprovados pelas principais agências reguladoras do mundo e, portanto, possui
uma ampla aceitação internacional. As BPF da OMS são reconhecidas como o padrão requerido e
desejável a ser adotado em todos os processos de fabricação farmacêutica na África Ocidental.
Também é importante notar que vários fabricantes farmacêuticos na região da CEDEAO já se
esforçam para alcançar conformidade com as BPF da OMS, uma vez que estas práticas fazem parte
dos requisitos para que seus produtos sejam pré-qualificados pela OMS.
O presente documento visa ser um guia de referência, abrangendo aspectos das BPF e respectivo
desenvolvimento das empresas farmacêuticas que precisam ser considerados para obter
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conformidade com ambos os requisitos de BPF, àqueles relacionados à planta (BPF relativos as
instalações) e ao SGQ (Sistemas de Gestão de Qualidade), e é coerente com o Quadro Regional da
CEDEAO de Roteiros de BPF. Este documento deve ser lido e utilizado em conjunto com as
respectivas diretrizes de BPF da OMS, que estão disponíveis no sítio da OMS: www.who.int.

1.5

Escopo deste documento

O escopo deste documento está em linha com o Plano Farmacêutico Regional da CEDEAO (PFRC) e o
Quadro Regional de Roteiros de BPF. O presente escopo inclui:


A Fabricação de produtos farmacêuticos acabados (PFA) para uso humano, que sejam
o

Produtos medicinais contendo princípios ativos de baixo peso molecular; e

o

Formas farmacêuticas estéril e não-estéril.

O escopo exclui:
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A fabricação de produtos farmacêuticos acabados para uso humano, que sejam
medicamentos contendo princípios ativos de alto peso molecular, i.e. produtos
biofarmacêuticos; e



A fabricação de produtos farmacêuticos acabados para produtos veterinários.



Fabricantes farmacêuticos que não produzem produtos farmacêuticos acabados, tais como:
distribuidores, importadores, atacadistas, fabricantes de matérias-primas, fabricantes de
materiais de embalagem.

QUADRO REGIONAL DA CEDEAO DE ROTEIROS DE BPF
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Esta seção fornece uma breve introdução e um resumo do Quadro Regional da CEDEAO de Roteiros
de BPF. Para mais informações, o documento associado “Quadro Regional de Roteiros de BPF para a
Indústria Farmacêutica na CEDEAO” pode ser consultado. O Quadro Regional é relevante para os
Roteiros de cada um dos países, considerando que estas abordagens de âmbito nacional, para o
desenvolvimento e/ou atualização do setor farmacêutico local, são todas coerentes com o Quadro
Regional e, portanto, aderem a uma abordagem comum. A relação entre as iniciativas de âmbitos
nacional e regional é discutida no fim desta seção.

2.1

O Quadro Regional da CEDEAO de Roteiros de BPF

Resumo do Quadro
A Organização Oeste Africana da Saúde (OOAS) desenvolveu o Plano Farmacêutico Regional da
CEDEAO (PFRC). Este plano descreve uma abordagem detalhada para melhorar o acesso a
medicamentos essenciais dentro da região. Um componente central do plano é reduzir a
dependência de produtos importados de fora da região. O documento, conforme aprovado pelos
Ministros da Saúde, inclui a seguinte missão: “O PFRC visa estabelecer uma abordagem estratégica
para os Estados membros desenvolverem um setor farmacêutico eficaz e eficiente que produza e
forneça medicamentos seguros e de boa qualidade aos mercados nacionais, regionais e
internacionais”.
A OOAS vem trabalhando com a ONUDI, desde 2017, para desenvolver um Quadro Regional de
Roteiros de BPF para que a indústria farmacêutica da CEDEAO alcance padrões de BPF reconhecidos
internacionalmente. O trabalho foi denominado, em seu título abreviado “Projeto do Quadro
Regional da CEDEAO de Roteiros de BPF”. Esta abordagem apresenta um quadro geral que foi
desenvolvido utilizando dados de todos os países e sob o qual as abordagens técnicas em nível
nacional, para que as empresas possam avançar em direção e atender os padrões de BPF
internacionalmente reconhecidos, foram desenvolvidas. Estas abordagens são consistentes com os
parâmetros gerais estabelecidos pelo Quadro. Através do alinhamento de todos os Roteiros de
âmbito nacional com uma abordagem unanimemente validada, os padrões internacionais podem ser
finalmente alcançados por todos. Ademais, os riscos durante o período de transição podem ser
mitigados de forma que, cada vez mais, os produtos tenham suas qualidades garantidas como sendo
seguros e eficazes (sujeitos a rigorosos processos de desenvolvimento e aprovação de produtos).
Um quadro/ordenamento para a região faz-se necessário, dado que a desfragmentação do mercado
regional será benéfica para todos, e um fator crítico para o alcance desta é a adoção de um conjunto
comum de normas. No entanto, a situação em 2018, no que concerne aos fabricantes da região da
CEDEAO, é extremamente heterogênea tanto entre países quanto no interior destes. Ao considerar
os Estados membros individualmente, a Nigéria tem muito mais que 100 fabricantes, Gana tem ao
menos 25 fabricantes em atividade, enquanto outros têm 4 ou menos e alguns, atualmente, não têm
nenhum fabricante farmacêutico. Nestes países, os padrões de produção variam significativamente,
conforme demonstrado pelo processo de avaliação preliminar que é descrito neste documento.
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Também é importante notar que a atualização dos padrões de produção é um empreendimento de
longo prazo e requer não só conhecimento técnico e experiência, mas uma combinação de vários
outros fatores que criam um ambiente favorável para que os fabricantes assegurem fontes de
investimentos, tecnologia, recursos humanos, entre outras necessidades. Os fabricantes precisam de
apoio e orientação para desenvolver seus negócios, e tempo para implementar os planos de
atualização/aperfeiçoamento resultantes. De curto a longo prazo, o risco de produtos perigosos
entrarem no mercado, através de fabricantes licenciados, pode ser atenuado através de várias
abordagens, conforme descritas neste documento. Entretanto, a adesão definitiva às BPF é a melhor
maneira de assegurar a qualidade dos produtos que são fabricados em cada planta de produção.
Avaliações de linha de base da conformidade dos fabricantes com as BPF
As avaliações de linha de base foram conduzidas em todos os países da região, onde a fabricação de
produtos farmacêuticos ocorre, e estão resumidas na seção 4 deste documento.
A fim de garantir a comparabilidade de todas as avaliações, os 17 fatores essenciais de qualidade,
que são identificados nas BPF da OMS, foram agrupados em subseções que servem de base para a
realização das avaliações. Da mesma forma, um cronograma de avaliações padronizadas foi
desenvolvido e utilizado em todas as visitas às plantas de produção. Além disso, as observações
realizadas durante as avaliações foram classificadas de acordo com categorias predefinidas como:
deficiências “críticas”, “graves” e “outras”.
Conformidade com as BPF é uma função dos aspectos físicos da planta de produção e de questões
organizacionais, tais como os sistemas e os processos de documentação; estes estão resumidos
respectivamente como “planta” e “sistemas de gestão de qualidade” (SGQ). Com base nas
observações realizadas durante as visitas às plantas, cada um dos fatores essenciais de qualidade foi
avaliado como sendo “adequado”, “precisando de melhorias” ou “inadequado”. Uma análise destes
resultados foi utilizada para atribuir uma classificação para planta e SGQ, como sendo de risco baixo,
médio ou alto (1, 2 e 3 respectivamente), em relação aos riscos de conformidade.
Para atribuir uma classificação geral de conformidade com as BPF, uma abordagem matricial foi
utilizada, reunindo a classificação para planta e SGQ. A categorização para os fabricantes é: “A”
representando um fabricante de risco baixo que está amplamente conforme às BPF da OMS; “B”
representando um fabricante de risco médio que não está em conformidade com as BPF da OMS,
mas apresenta riscos reduzidos à segurança da produção; fabricantes avaliados com “C” são de risco
alto, não estão em linha com as BPF da OMS e a magnitude das deficiências implica um risco
significativo à segurança da produção.
Insights das avaliações para a concepção do Quadro
Os resultados das avaliações serviram de base para a estrutura deste Quadro, na medida em que
este:
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Fornece uma metodologia consistente para a categorização do nível de conformidade com as
BPF;



Fornece uma orientação técnica detalhada e metas para todos os subcomponentes dos 17
fatores essenciais de qualidade (principalmente ao considerar que as deficiências variam
entre países e empresas e, portanto, a adaptação deste Quadro à uma situação específica,
inter alia, requer um documento como este);

QUADRO REGIONAL DA CEDEAO DE ROTEIROS DE BPF


Utiliza uma abordagem baseada na análise de riscos, dividida em 2 fases, para a atualização
dos fabricantes existentes, com cronogramas estabelecidos para que as empresas alcancem
a categoria B (i.e., risco médio) de conformidade geral e, posteriormente, a categoria A (i.e.,
risco baixo – amplamente em conformidade às BPF da OMS);



Inclui um acordo onde todos os novos fabricantes devem estar em conformidade com as BPF
da OMS, antes de receberem suas licenças de fabricação; e



Inclui medidas para mitigar os riscos durante a transição para conformidade com as BPF da
OMS.

A elaboração de Planos de Correção e Ação Corretiva (PAC) é a base a partir da qual as empresas
podem atualizar/aperfeiçoar suas operações. Todas as empresas avaliadas receberam apoio para
desenvolver tais planos. A Nigéria é o único país onde há empresas que não foram avaliadas e não
desenvolveram PAC como parte deste processo, uma vez que o tamanho da indústria nacional exigiu
que uma abordagem por amostragem fosse adotada neste estágio inicial. Os meios específicos para
resolver esta situação estão contidos no Roteiro de âmbito nacional.
O desenvolvimento e a implementação dos PAC são fundamentais para a mitigação de riscos,
embora a resolução dos problemas mais significativos, que foram observados, deva ser prioridade o
mais rápido possível.
Uma outra área de risco é relacionada a fabricação de categorias e tipos de produtos. Ao
implementar este Roteiro, os Estado membros e seus parceiros de desenvolvimento poderiam
considerar a utilização das classificações de conformidade com as BPF, em qualquer momento, como
base para determinar quais produtos devem ser reservados aos fabricantes de risco mais baixo.
Entretanto, a implementação de tal abordagem requer tanto avaliações altamente técnicas das
categorias de produtos e produtos individuais quanto considerações rigorosas das possíveis
conseqüências de tais ações.
Principais elementos do quadro
O Quadro consiste em ferramentas e orientação bem como um cronograma da análise de riscos por
fases para a atualização dos padrões. Este Quadro inclui as seguintes ferramentas e orientação:


Uma ferramenta para avaliar e categorizar o nível de conformidade dos fabricantes
individuais com cada um dos 17 fatores essenciais de qualidade abrangidos pelas BPF da
OMS;



Uma ferramenta para categorizar (e recategorizar) o nível geral de conformidade dos
fabricantes individuais com as BPF, como sendo: A (risco baixo), B (risco médio) e C (risco
alto); e



Um documento de orientação que decompõe cada um dos 17 fatores essenciais de qualidade
em especificações técnicas, e define as ações e os marcos de referência para implementação,
distinguindo aqueles que concernem a aspectos de BPF relacionados à planta e ao SGQ.

O cronograma de atualização inclui os seguintes aspectos:
1. Uma abordagem gradual por fases para o aperfeiçoamento/a atualização das normas de BPF,
com a fase 1 envolvendo todos os fabricantes que alcançaram, no mínimo, a categoria B e a
fase 2 envolvendo todos os fabricantes que alcançaram a categoria A, de acordo com as BPF
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da OMS. (Os cronogramas para cada fase precisam ser determinados através de negociações
regionais desde cedo, durante a fase de implementação).
2. Uma abordagem baseada na análise de riscos onde as deficiências técnicas, que representam
as ameaças mais preocupantes à segurança, são as primeiras a serem solucionadas.
3. Medidas para mitigar os riscos relativos à produção, durante a transição para as normas de
BPF da OMS.
4. A exigência de que todas as novas unidades de produção atendam as normas de BPF da
OMS, antes de estarem licenciadas para a fabricação.
Principais benefícios da abordagem
Através da utilização deste Quadro e dos respectivos Roteiros nacionais de BPF, em conjunto com um
plano de implementação abrangente:


As indústrias de toda a região podem seguir uma abordagem unificada para se
atualizarem/aperfeiçoarem e, em última instância, alcançarem as BPF da OMS;



Todas as novas empresas fabricantes cumprirão os padrões reconhecidos
internacionalmente desde o início de suas operações, deste modo evitando um processo
dispendioso e moroso para atualização/aperfeiçoamento.



As empresas mais avançadas podem cumprir os padrões reconhecidos internacionalmente
em um período relativamente curto, um requisito fundamental para ter acesso aos mercados
de doadores internacionais.



Os riscos à saúde pública podem ser mitigados à medida que as empresas se atualizam, em
relação aos padrões reconhecidos internacionalmente.

Figura 1: Representação esquemática dos principais componentes do Quadro Regional de
Roteiros de BPF
Required parameters are missing or incorrect.
Validação do Quadro
Este Quadro Regional de Roteiros de BPF para os Estados membros da CEDEAO foi validado, em
dezembro de 2018, na Terceira Oficina Regional, realizada em Abidjã, na Costa do Marfim, em que
participaram representantes da OOAS, ONUDI, membros do grupo de trabalho de BPF do PFRC,
entidades reguladoras de todos os Estados membros, representantes das industrias de todos os
países fabricantes e parceiros locais. A reunião foi liderada pelo Presidente da Associação dos
Fabricantes Farmacêuticos da África Ocidental.

2.2

Relação entre o Quadro Regional da CEDEAO de Roteiros e o Roteiro Nacional de
Guiné-Bissau

O Quadro é um documento de referência abrangente que estrutura a abordagem regional para
atualizar/implementar novos processos de produção farmacêutica na região de acordo com padrões
reconhecidos internacionalmente. Este Quadro estabelece uma abordagem comum que pode, então,
ser adaptada à situação específica de cada país. Embora a fabricação farmacêutica em Guiné-Bissau
8
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não esteja ativa, este roteiro nacional é consistente com o Quadro uma vez que um componente do
documento regional estipula que qualquer novo operador, que estabeleça unidades de produção na
região, deve estar em conformidade com os padrões de fabricação internacionalmente reconhecidos,
desde o início de suas operações.
A seção quatro deste documento oferece orientação sobre como assegurar que as novas unidades de
produção atendam estes padrões antes de receber uma licença para fabricação.
Os Roteiros nacionais para os outros países da região, onde a fabricação farmacêutica está
atualmente em curso, inclui uma seção sobre a metodologia que foi utilizada para avaliar estas
instalações. Esta informação está incluída no Anexo a este documento.
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RESULTADOS

Esta seção descreve os resultados e as principais conclusões extraídas das avaliações dos produtores
farmacêuticos nos Estados membros da CEDEAO. A presente seção resume alguns resultados de
âmbito regional e também discute aqueles encontrados no nível nacional.

3.1

Relevância dos resultados regionais – implicações nos níveis regional e nacional

Os Estados membros da CEDEAO inserem-se em uma das seguintes categorias: (a) possuem uma
capacidade de fabricação farmacêutica ativa em seus países ou (b) não possuem uma capacidade de
fabricação farmacêutica ativa.
É importante reconhecer o fato de que, independente da existência ou ausência da expertise e de
unidades de fabricação vigentes, todos os Estados membros da região da CEDEAO se beneficiam da
existência de uma produção regional mais forte, que opera em linha com padrões de BPF
internacionais. Deste modo, embora os resultados do programa de avaliação da empresa possam
não parecer particularmente relevantes para um “país não produtor”, eles são importantes por uma
série de motivos:

3.2



Os resultados constituem uma parte fundamental do design do roteiro regional e,
consequentemente, impactam nas iniciativas de âmbito nacional.



Um país atualmente “não produtor” poderá, com o tempo, desenvolver uma base de
fabricação farmacêutica e os resultados das avaliações realizadas na região poderão, então,
ser de relevância direta, uma vez que os problemas típicos constatados e os desafios
enfrentados em outros Estados membros fabricantes, na CEDEAO, também podem ser
questões comuns neste país. Portanto, o conhecimento dos problemas e desafios comuns na
região podem ajudar os novos participantes a atentar para aspectos particulares do design e
construção de suas instalações, para minimizar o risco de que aqueles se repitam.



Tendo em vista que todos os Estados membros da CEDEAO potencialmente se beneficiam da
provisão aumentada de medicamentos de qualidade garantida fabricados na região, a atual
“situação da indústria” é de relevância.

Resumo dos resultados e análise das avaliações regionais

No total (incluindo as avaliações realizadas em Gana), 67 fabricantes de produtos farmacêuticos
acabados foram visitados em conjunto por inspetores locais e especialistas da ONUDI, dos quais 64
foram integralmente avaliados em relação aos seus níveis de conformidade com os padrões de BPF
internacionalmente reconhecidos. Os três fabricantes restantes (um em cada país - Gana, Nigéria e
Togo) não puderam ser submetidos a uma avaliação completa porque não estavam operacionais no
período de visita à planta e, portanto, tiveram que ser excluídos de análises mais aprofundadas.
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A tabela 1 apresenta uma discriminação dos fabricantes avaliados por país. Em cada um dos países
listados - com exceção de Gana e Nigéria - todos os fabricantes de produtos farmacêuticos, que
estavam operacionais no período, foram incluídos nas avaliações. Em contrapartida, 11 dos 37
fabricantes ganenses não foram visitados durante a implementação antecipada do roteiro nacional
de BPF, de acordo com as instruções da Autoridade de Alimentos e Drogas (FDA); enquanto, na
Nigéria, as avaliações foram limitadas a uma amostra de 25 plantas de produção, extraídas de um
total de mais de 180 fabricantes de produtos farmacêuticos existentes no país, para assegurar uma
abordagem eficiente para o desenvolvimento do Quadro e do Roteiro. A seleção das empresas foi
realizada em consulta com a Agência Nacional para a Alimentação e Administração de Medicamentos
(NAFDAC) para assegurar a representação de diferentes níveis de conformidade com as BPF, várias
zonas geopolíticas, produção de várias formas farmacêuticas (incluindo produtos estéreis) e
produção de medicamentos considerados essenciais para o mercado nigeriano.

Tabela 1: Discriminação por país dos fabricantes avaliados.
País

Número de fabricantes

Benim

1

Cabo Verde

1

Costa do Marfim

4

Guiné

1

Gana

26*

Mali

2

Nigéria

25**

Senegal

2

Togo

2

*

Previamente avaliados durante a implementação antecipada do Roteiro de BPF para Gana, desenvolvido como
parte de um projeto precedente realizado pela ONUDI
** Determinação da amostra

Os resultados mostram que, atualmente, a maioria das empresas está classificada como C, uma
minoria significativa categorizada como B e uma pequena parcela como A. Em mais de 50% dos
casos, as classificações gerais apuradas para planta e SGQ diferiram dos modelos de distribuição de
valores para os dois critérios, apresentando uma divergência1 estatisticamente significativa. Embora
a diferença para qualquer dupla classificação não exceda o valor absoluto de 1, sua mediana alcança
uma significância estatística2, com as classificações gerais para a planta ultrapassando aquelas para o
SGQ. Consequentemente, quando as avaliações para a planta e o SGQ não são equivalentes, a
classificação geral da empresa é, com maior frequência, determinada adversamente pelos principais
desafios técnicos referentes à planta do que por seus contrapartes associados ao SGQ. Esta
observação é corroborada pelo resultado de que a correlação3, estatisticamente significativa da
posição, que previsivelmente existe entre as classificações relativas à planta e ao SGQ, de um lado, e

1

Teste de homogeneidade marginal para as amostras relacionadas (p < 0.01).
Teste de sinal de amostras relacionadas e teste de classificação dos sinais de Wilcoxon (p < 0.01).
3
p < 0.01
2

12

RESULTADOS
a classificação resultante para a empresa, de outro, apresenta uma magnitude muito maior em
relação à classificação da planta4 do que à do SGQ5.
Embora as deficiências referentes à conformidade com as BPF, observadas nas empresas e países,
variem tanto no nível como em relação ao fator essencial de qualidade em consideração, diversas
semelhanças regionais foram identificadas no que concerne aos principais desafios técnicos a serem
resolvidos. Estas semelhanças estão listadas na tabela e abaixo.

Tabela 2: Semelhanças entre os principais desafios técnicos observados na região.
Observações relacionadas à/ao:
Planta




Instalações (ex. Ausência de zoneamento
higiênico, ausência de separação entre os betalactâmicos e outras linhas de produção)
Utilidades com impacto direto na qualidade do
produto, i.e. inadequações relevantes referentes
aos
Sistemas de água
Sistemas de tratamento de ar
- Sistemas de ar comprimido

SGQ






3.3

Qualificação e validação (ex. nenhuma
qualificação dos equipamentos, nenhuma
validação da limpeza, [re-]validação insuficiente
dos equipamentos críticos)
Práticas de produção (ex. nenhum controle do
ambiente, nenhum tempo de retenção definido
e/ou validado para as diferentes etapas da
produção, ausência de diário de máquina,
tratamento incorreto de tambores vazios,
insuficiente
verificação
de
balanças,
procedimentos de pesagem inadequados,
tratamento incorreto de punções e matrizes)
Práticas de controle de qualidade (ex. ausência
de estudos de estabilidade ou condições de
estabilidade inadequadas, ausência de métodos
de verificação ou validação, insuficiência de
amostras
de
retenção,
ausência
de
determinações de biocarga)

Resultados e análise da avaliação de Guiné-Bissau

Como Guiné-Bissau não possui atualmente nenhum fabricante farmacêutico em atividade no país,
nenhuma avaliação foi realizada. Portanto, não há resultados ou análise específicos do país a serem
relatados.

4

Coeficientes
- Tau_b de Kendall: 0.917
- Rho de Spearman: 0.935
5
Coeficientes
- Tau_b de Kendall: 0.496
- Rho de Spearman: 0.502
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Esta seção descreve uma abordagem estratégica para a construção de uma planta de fabricação
farmacêutica em conformidade às BPF. A presente seção é embasada no Guia de Boas Práticas ISPE
“Project Management for the Pharmaceutical Industry” [em português: “Gerenciamento de Projetos
para a Indústria Farmacêutica] (2011).

4.1

Resumo da estrutura do projeto para a construção de uma unidade farmacêutica em
conformidade com as BPF

O processo de construção de uma fábrica para a produção de produtos farmacêuticos acabados, em
conformidade com as BPF, pode ser dividido em três fases principais, as quais podem ser ainda
subdivididas em seis etapas discriminadas abaixo:
PRIMEIRA FASE: Iniciação do Projeto

ESTÁGIO 1: Viabilidade

ESTÁGIO 2: Desenvolvimento conceitual
SEGUNDA FASE: Planejamento

ESTÁGIO 3: Planejamento para a entrega do projeto
TERCEIRA FASE: Entrega do projeto

ESTÁGIO 4: Design/Concepção

ESTÁGIO 5: Implementação

ESTÁGIO 6: Finalização
Na prática, geralmente há uma sobreposição de fases e estágio, especialmente nos estágios 3, 4 e 5.
4.1.1

Fase I: Iniciação do Projeto

A iniciação do projeto pode ser decomposta em dois estágios:
Estágio 1: Determinação da viabilidade do projeto
Estágio 2: Desenvolvimento conceitual
Estágio 1: Avaliação da viabilidade do projeto
Durante este estágio, a viabilidade do projeto é avaliada. Portanto, após a identificação do projeto,
estudos de viabilidade são realizados. Os fatores avaliados durante estes estudos, geralmente,
incluem aspectos tais como:


Aspectos gerenciais:
o Alinhamento com a estratégia geral da empresa
o Avaliação da capacidade atual da empresa para a entrega do projeto  identificação
dos recursos adicionais a serem adquiridos
o Duração estimada do projeto



Análise de mercado:
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o
o
o
o

Países-alvo para os quais os produtos são fabricados
Necessidades do mercado
Esquema de fixação de preços no mercado
Tamanho do mercado



Aspectos técnicos:
o Disponibilidade/adequação do terreno/áreas para a fabricação
o Disponibilidade de infraestrutura
o Disponibilidade de/exigências para as utilidades
o Disponibilidade de/exigências para a gestão de resíduos
o Categorias de produtos-alvo (ex. se tóxico, sensibilizante, mutagênico, betalactâmico, sensível a luz, temperatura e/ou umidade, estéril/não estéril, formas
farmacêuticas) e requisitos técnicos decorrentes
o Capacidade de produção almejada (ex. volume anual de comprimidos, frascos,
cartuchos/caixas de medicamentos etc.) e ambiente de produção para as categorias
de produtos-alvo
o Operações planejadas para serem realizadas na planta, incluindo a consideração da
utilização de tecnologias não convencionais, ex. extrusão por fusão
o Atividades de desenvolvimento de produto a serem realizadas na planta (planta de
produção “pura” versus P&D/escalonamento + produção)
o Identificação dos recursos necessários (incluindo materiais, equipamentos, recursos
humanos) e suas disponibilidades



Aspectos regulatórios e legais:
o Licenças exigidas e cronograma de licenciamento
o Exigências regulatórias/de licenciamento para que os países-alvo sejam abastecidos
o Identificação dos órgãos reguladores/legais a serem contatados



Aspectos financeiros:
o Investimentos necessários versus recursos financeiros disponíveis
o Recursos financeiros disponíveis
o Estimativa dos custos operacionais
o Tempo estimado para retorno financeiro/do investimento



Disponibilidade de incentivos, tais como: isenções fiscais ou proteção de mercado

Levando em consideração os resultados dos estudos de viabilidade, uma decisão tem que ser tomada
primeiramente, com base nas informações fornecidas, em relação a viabilidade do projeto e, em
segundo lugar, em relação a disposição da empresa de alocar os recursos necessários. Caso o projeto
seja considerado viável e a empresa esteja disposta a alocar os recursos necessários, o projeto entra
na próxima fase. Caso contrário, o projeto teria que ser modificado ou mesmo adiado ou cancelado.
Os principais aspectos do projeto estão resumidos na “Carta do Projeto” que abrange fatores como:
escopo, limites das disponibilidades financeiras, critérios de sucesso, principais riscos, restrições,
benefícios comerciais, principais membros da equipe do projeto e marcos de referência, bem como
as interdependências com outros projetos, quando aplicável. Esta “Carta do Projeto” é, geralmente,
acompanhada por um calendário preliminar do projeto.
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Estágio 2: Desenvolvimento Conceitual
Caso o projeto tenha sido considerado viável, o desenvolvimento conceitual do projeto é executado
como próximo estágio. O propósito deste estágio é identificar as opções mais apropriadas para a
implementação do projeto, antes de avançar para o estágio de planejamento. A partir deste estágio,
geralmente, o projeto é conduzido pelo gerente do projeto. As opções a serem avaliadas neste
estágio incluem:


Abordagens de terceirização versus operações internas



Locais para a fabricação



Alternativas técnicas/de construção, ex. unidades térreas versus unidades de múltiplos
andares



Conceitos de automação



Fluxos mais econômicos de pessoal e materiais/produtos, amostras, resíduos



Estratégias para a separação entre as áreas de BPF e as áreas não classificadas



Separação entre as áreas de manutenção e as áreas de BPF



(Modificação de uma planta existente versus construção de uma nova planta  não aplicável,
no caso de inexistência de uma planta de produção anterior)



Alternativas de design



Requisitos para os materiais de construção



Simplificação de processos



Estratégias de substituição de equipamentos, em caso de falhas dos equipamentos



Estratégias de aprovisionamento (procurement)

Os resultados destas avaliações estão resumidos na estratégia de entrega do projeto, que inclui: uma
introdução, caso de negócios, informação geral do projeto, organograma, funções, responsabilidades,
governança do projeto, questões críticas, estratégias de aprovisionamento e contratação, assim
como comissionamento, aspectos de qualificação e estratégia de entrega (handover). Os documentos
preliminares de engenharia podem incluir: mapas da planta, layouts conceituais e descrições dos
processos de alto nível. Além disso, as Especificações de Requisitos do Usuário (ERU) para o projeto
são desenvolvidas e aprovadas como parte deste estágio e ressaltam os aspectos relevantes das BPF.
As ERU devem ser uma descrição, por escrito, do que deve ser feito (ou deve acontecer), mas não de
como os procedimentos devem ser realizados. Geralmente, as ERU abordam:


O escopo do projeto, incluindo categorias dos produtos, processos e capacidades



Requisitos a serem atendidos (BPF e regulamentações jurídicas, padrões, negócios)



Requisitos da planta (localização, restrições/entraves etc.)



Requisitos de construção



Requisitos de documentação
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Comissionamento e requisitos de qualificação

A ERU é o primeiro estágio das atividades relacionadas à qualificação. Os aspectos centrais para a
qualificação devem ser definidos neste estágio, sob a forma de estratégia de validação/plano mestre
de validação (PMV) conceitual. Neste estágio, um PMV detalhado não é requerido, mas são definidos
os aspectos referentes à/aos:


Filosofia geral da qualificação



Ciclos de vida dos equipamentos, utilidades, sistemas de automação e construção
apresentando os prerrequisitos e interfaces, incluindo os vários estágios dos requisitos de
qualificação, documentação e testes



Requisitos e abordagem para sistemas automatizados em conformidade, utilizando (por
exemplo) a abordagem GAMP.

A fim de assegurar uma documentação adequada de todos os aspectos relevantes às BPF e uma
revisão em conformidade com as BPF de toda esta documentação, um gestor de garantia da
qualidade geralmente integra a equipe do projeto.
O organograma conceitual para uma equipe de projeto poderia parecer com o seguinte:

Figura 2: Organograma conceitual para uma equipe de projeto
Comitê Diretor
(Empresa detentora
do projeto)

Gerente de Projeto
(Empresa)
Engenheiro
de Projeto
(Empresa)

Gestor de GQ
(Empresa
detentora do
projeto)
Gerente de Projeto
(Empreiteira)

Engenheiro Civil
(Empreiteira)

Engenheiro
de AVAC
(Empreiteira)

Engenheiro de
Equipamentos
(Empreiteira)

Engenheiro
de Utilidades
(Empreiteira)

Engenheiro
de TI/
Automação
(Empreiteira)

Engenheiro de
Manutenção
(Empresa
detentora do
projeto)

O organograma pode ser modificado ao longo das fases seguintes, através da inclusão de
especialistas em determinados assuntos, quando necessário.
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A principal função do gestor de garantia da qualidade (GQ) é assegurar que o design, a
documentação, o aprovisionamento e a implementação do projeto, assim como dos aspectos do
projeto relacionados ao SGQ, estão de acordo com os requisitos de BPF.
No fim deste estágio, uma decisão será tomada pelos intervenientes em relação a identificação ou
não de uma opção aceitável, e se esta opção atende os requisitos de negócios e das BPF. A decisão
sobre continuar para o próximo estágio do projeto ou cancelá-lo deve ser claramente documentada
em uma carta do projeto atualizada e assinada.
Geralmente, após a conclusão do design conceitual, um “congelamento do design” é utilizado para
comunicar claramente os conceitos que devem ser incorporados às futuras atividades detalhadas de
design. Este processo também auxilia processos de controle de mudanças.
4.1.2

Fase II: Planejamento

Estágio 3: Planejamento da Entrega do Projeto
Após o caso de negócios (business case) ter sido desenvolvido e aprovado no estágio 2, o foco da fase
de “Planejamento da Entrega do Projeto”, após a definição do escopo do projeto, é a identificação
das oportunidades e dos obstáculos que podem surgir durante a execução do projeto. Um
planejamento detalhado deve ser realizado para permitir a aplicação dos conceitos definidos na fase
2.
À medida que o projeto evolui, a composição da equipe do projeto será aprimorada, por exemplo
através da inclusão de especialistas em determinados assuntos, conforme necessário, e a partir da
definição de planos de comunicação.
Um resultado fundamental e relevante às BPF, nesta fase, é o desenvolvimento de um plano mestre
de validação (PMV). O PMV é um documento de grande importância que estabelece um plano geral
de validação para todo o projeto e resume a filosofia e abordagem gerais do fabricante. O PMV será
utilizado para estabelecer a adequação do desempenho. O plano deve ser claro e conciso e,
geralmente, contém os seguintes elementos:


Política de validação



Estrutura organizacional das atividades de qualificação/validação



Recursos necessários para qualificação/validação



Princípios e abordagens da gestão de riscos



Treinamento



Requisitos de documentação para as atividade de qualificação e validação (ex.
procedimentos, certificados, protocolos e relatórios)



Qualificação das instalações, utilidades e equipamentos



Atividades relacionadas à validação



Estabelecimento dos critérios de aceitação



Gestão do ciclo de vida, incluindo política de reformulação/descontinuação



Requalificação e revalidação
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Relação com outros elementos da gestão de qualidade



Matriz de validação



Referências

Neste estágio, o PMV pode não abordar todos os aspectos acima, mas dará enfoque aos aspectos
relativos ao comissionamento e qualificação, conforme requerido para o projeto.
Outra atividade central desta fase abrange o desenvolvimento do documento Base do Projeto (BOD),
com base na opção de design estabelecida no Estágio 2. O BOD descreve o ambiente de operação do
projeto e os parâmetros de desempenho do projeto almejados. O BOD transforma os requisitos do
projeto (o “o que”) em um plano detalhado, técnico, praticável (o “como”) que atenderá os
requisitos do projeto. A equipe do projeto utiliza o documento BOD para demonstrar como sua
abordagem permitirá que o projeto finalizado satisfaça os requisitos definidos pela empresa. Este
documento é desenvolvido antes da emissão das especificações da licitação/dos termos de
referência e, geralmente, é utilizado para elaborá-los. O BOD também é denominado “front end
design” e inclui descrições e planos de design abrangendo: edificação, utilidades, equipamentos,
conceitos de zoneamento, fluxos/números e outras especificações fundamentais.
Com base no BOD, as ERU para a construção/edificação são elaboradas e/ou refinadas e as ERU para
os sistemas principais e os equipamentos essenciais são desenvolvidas. As ERU, geralmente,
abrangem as exigências para as seguintes áreas e elementos: Operacional; Funcional; Dados;
Técnica; Interface; Desempenho; Proteção e Segurança; Manutenção; Exigências Regulatórias; Ciclo
de Vida; Comissionamento e Qualificação; Teste de Aceitação em Fábrica/Campo; Documentação;
Organizacional.
Um cronograma para o projeto é desenvolvido como parte desta fase.
Ao final desta fase, uma revisão é realizada para assegurar que planos sólidos estão definidos.
Concomitante a aprovação para avançar à próxima fase, o financiamento completo do projeto está,
geralmente, garantido.
Ao término do Estágio 3, é provável que os fornecedores de utilidades, equipamentos e/ou serviços
precisarão estar mobilizados para proceder ao estágio de design detalhado.
4.1.3

Fase III: Entrega do Projeto

A fase de entrega do projeto pode ser dividida em três estágios:
Estágio 4: Design/Concepção
Estágio 5: Implementação
Estágio 6: Finalização
Estágio 4: Design/Concepção
O principal objetivo do estágio de design é o desenvolvimento dos documentos de engenharia a um
ponto de finalização que permitirá o aprovisionamento de utilidades, equipamentos e materiais de
construção. Com base no BOD e nas ERU, desenvolvidos no estágio 3, documentos de engenharia
detalhados são elaborados.
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Durante este estágio, várias revisões de design são realizadas a fim de atestar, ao longo do processo
de design/concepção, que os designs cumprem os requisitos definidos. A qualificação do design é
realizada para os aspectos relevantes as BPF. A qualificação do design tem que ser concluída antes da
construção dos aspectos relevantes às BPF da unidade de produção. Durante a qualificação do design,
uma revisão formal e documentada dos documentos de design e das especificações técnicas é
realizada, a fim de assegurar a integralidade e conformidade do design com as exigências do
processo, da fabricação, das BPF e regulamentares. A adequação do design é avaliada em relação às
ERU.
Geralmente o design é “congelado” ao término deste estágio, para assegurar a implementação dos
aspectos de design definidos e aprovados. Quaisquer alterações precisarão ser avaliadas através de
um robusto controle de mudanças.
Estágio 5: Implementação
O estágio de implementação consiste em três etapas principais:
 Aprovisionamento (procurement)
 construção
 testes
Os limites entre estas três etapas são geralmente flexíveis.
A maioria das atividades de aprovisionamento começam e/ou continuam durante a implementação
do projeto. Uma etapa inicial envolve a definição de uma estratégia de aprovisionamento. Neste
estágio, as ERU para os itens relevantes as BPF a serem aprovisionados devem ser finalizadas. As ERU
devem incluir as exigências, explicitamente definidas, para os testes de aceitação em fábrica (TAF ou
FAT), testes de aceitação em campo (TAC ou SAT), comissionamento, requisitos de qualificação e
documentação. TAF são testes realizados na oficina do fornecedor, enquanto TAC são testes
realizados na planta do usuário. TAF são, geralmente, exigidos para equipamentos complexos. A
próxima etapa é a pré-seleção (short listing) ou pré-qualificação dos fornecedores. Durante este
processo de pré-qualificação, uma “Solicitação de Informação” (SDI) é enviada aos fornecedores para
avaliar suas competências, capacidades/funções, experiência com aspectos relacionados ao projeto,
estimativas de custo, disponibilidade financeira e entendimento de BPF em relação aos serviços
solicitados. A partir da listagem de fornecedores pré-selecionados, geralmente em número de dois
ou três, um fornecedor é escolhido a partir de sua capacidade de executar as exigências técnicas.
Para este processo de seleção uma “Solicitação de Proposta” (SDP) é enviada aos fornecedores préqualificados. A SDP, geralmente, contém considerações orçamentais e um acordo de
confidencialidade, além de requisitos técnicos tais como: ERU, especificações e desenhos. Com base
nas propostas dos fornecedores, é selecionado e contratado o fornecedor que demonstrou melhor
cumprimento das exigências definidas na SDP.
Os aspectos relativos à qualificação do design precisam ser finalizados antes da construção da(o)
respectiva(o) fábrica/utilidade/equipamento/item ou, para os equipamentos prontos para o uso (offthe-shelf), antes da aquisição dos equipamentos.
No fim da etapa de aprovisionamento, uma verificação deve ser realizada para garantir que todos os
itens e/ou equipamentos necessários foram realmente aprovisionados.

21

ROTEIRO DE BPF PARA GUINÉ-BISSAU
Durante a fase de construção da unidade de produção, é necessário garantir que a construção
cumpre os requisitos previamente definidos. Portanto, é importante iniciar os aspectos relativos a
testes e documentação (tais como: atividades de comissionamento), em um estágio inicial do
processo de construção para assegurar a qualidade da construção - i.e. conformidade da construção
com os requisitos predefinidos. Na prática, será difícil comprovar, por exemplo, a observância das
tubulações com as especificações definidas após a finalização de suas instalações, que podem incluir
até sistemas de isolamento. No contexto do design e desenvolvimento da nova unidade de produção,
geralmente, o “comissionamento” envolve uma abordagem de engenharia bem planejada,
documentada e gerenciada para a inicialização/acionamento (start-up) e entrega (turnover) da
unidade de produção, dos sistemas e equipamentos até o consumidor final. Este processo resultaria
em um ambiente seguro e funcional que atende os requisitos de design e as expectativas dos
intervenientes. O comissionamento é uma verificação detalhada da adequação dos aspectos de
design, a fim de atestar a funcionalidade das instalações e operações. O comissionamento pode ser
entendido como um precursor das atividades de qualificação. Ao contrário do comissionamento,
geralmente, as atividades de qualificação enfocam os aspectos de BPF que foram identificados como
exercendo um impacto direto na qualidade do produto, utilizando a estratégia de avaliação de risco
definida no PMV.
A próxima etapa de qualificação é a qualificação da instalação (QI). Esta etapa envolve uma
verificação documentada de que as instalações/fundações, sistemas e equipamentos, conforme
instalados, cumprem com o design e as especificações aprovados. Durante a QI, também é
necessário garantir que toda a documentação exigida do fornecedor foi recebida. Este processo pode
incluir materiais como: instruções e manuais de operação e trabalho, e requisitos de manutenção,
limpeza e calibração, que constituirão a base para o desenvolvimento dos respectivos POPs. Outros
documentos incluem: desenhos, diagramas de tubulação e instrumentação, impressões, certificados
e documentação de software.
Após a finalização mecânica das edificações e instalações, conclusão dos TAC/do comissionamento e
QI, a qualificação operacional (QO) é realizada. A QO é a verificação/revisão documentada de que as
instalações/fundações, sistemas e equipamentos funcionam, conforme previsto, durante os
intervalos de operação previstos. Durante a QO, os parâmetros operacionais identificados como
críticos são testados e confrontados com as especificações definidas. Outra atividade essencial
durante a QO, é a finalização e aprovação dos POPs, em geral, referentes à operação,
limpeza/sanitização, calibração e manutenção. Também está incluída a disponibilização de POPs
relacionados ao treinamento de operadores para os sistemas e equipamentos, e para a manutenção
dos registros de treinamento. Após a finalização da QO, a fábrica está pronta para entrega à empresa
detentora do projeto.
As atividades relativas à Qualificação da Performance (QP) compreendem um verificação
documentada de que as instalações/fundações, sistemas e equipamentos, conectados entre si,
podem funcionar eficaz e reproduzivelmente, conforme o método de processo aprovado e as
especificações do produto. Estas atividades são, geralmente, desempenhadas pela empresa
detentora do projeto após a entrega.
Estágio 6: Finalização
As atividades de finalização incluem os seguintes aspectos:
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Atividades de entrega, as quais incluem: a transferência de conhecimento da equipe
projeto para a empresa detentora e a entrega de todos os desenhos e documentos
projeto para a empresa detentora. A entrega pode também incluir a contratação
funcionários, a identificação dos locais de trabalho e o treinamento dos funcionários
empresa;



Encerramentos financeiros e contratuais, os quais incluem a liquidação de todas as faturas
com o departamento financeiro e a gestão de garantias e avais;



Avaliação da performance das empreiteiras/fornecedores;



Encerramento da base de dados do projeto, incluindo: a data efetiva de
finalização/conclusão e número de horas trabalhados versus número de horas inicialmente
previstos; e



Enquete de satisfação dos intervenientes e discussão das lições aprendidas. Este
levantamento inclui uma reunião entre a Equipe do Projeto e os intervenientes para discutir
as lições aprendidas e o nível de satisfação com o projeto. A Equipe do Projeto deve
documentar o retorno (feedback) desta discussão. Este retorno (feedback) deve ser utilizado
pela Equipe do Projeto e a organização competente para aprimorar o desempenho de uma
futura gestão de projetos.

do
do
de
da

Um projeto exitoso resultará no design, construção e qualificação de uma planta de fabricação
farmacêutica em conformidade com as BPF. Entretanto, nem todos os aspectos relativos ao sistema
de gestão de qualidade (SGQ) estarão definidos neste momento. É tarefa da empresa detentora do
projeto identificar os aspectos do SGQ que ainda não foram desenvolvidos e implementados, e
estabelecer um SGQ abrangente. Portanto, é necessário garantir que além de uma planta em
conformidade com as BPF, um SGQ abrangente e conforme às BPF também esteja definido/adotado
antes do licenciamento da nova fábrica farmacêutica.
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5

VIABILIZANDO O ESTABELECIMENTO DE NOVAS INSTALAÇÕES DE
FABRICAÇÃO FARMACÊUTICA EM CONFORMIDADE COM AS BPF: OUTRAS
CONSIDERAÇÕES ESTRATÉGICAS

O Roteiro de Guiné-Bissau fornece orientação sobre como garantir que as novas instalações de
fabricação atendem os padrões reconhecidos internacionalmente, desde o início das operações. Esta
orientação é de natureza técnica. Embora atualmente não haja nenhum plano, caso surja a
oportunidade ou anseio de estabelecer instalações de produção reconhecidas internacionalmente no
país, é provável que exija decisões e o envolvimento de uma série de intervenientes nacionais devido
a multiplicidade dos fatores que precisam ser tratados para a criação de um ambiente propício. Estes
intervenientes incluem (mas não se limitam a) decisores políticos, outras instituições relacionadas ao
governo e demais organizações públicas e privadas de âmbito nacional. Em particular, o Ministério
da Saúde Pública e o Ministério do Comércio e Indústria provavelmente desempenharão papéis
fundamentais.
Para alcançar o objetivo de construir, comissionar e operar novas instalações, em conformidade com
BPF reconhecidas internacionalmente, que sejam comercialmente viáveis, há várias outras questões
estratégicas que precisam ser resolvidas em paralelo à implementação do roteiro. Como este
documento enfoca questões técnicas, não é pertinente abordá-las em profundidade ou prescrever
soluções específicas, mas alguns destes componentes mais frequentes estão resumidos abaixo. O
processo de identificação dos exatos componentes específicos, que precisam ser tratados em um
determinado país para definir uma estratégia apropriada e executá-la, depende do envolvimento e
da tomada de decisão das entidades nacionais pertinentes. Assim sendo, a próxima seção serve para
ressaltar uma série de componentes que provavelmente serão relevantes. Os componentes
resumidos abaixo não representam uma listagem abrangente e completa, mas são destacados por
serem relevantes em maior ou menor grau. A identificação e definição de um conjunto completo de
componentes estratégicos pode ser considerada durante os períodos de acompanhamento (follow
up) e implementação.

5.1

Componentes estratégicos que, provavelmente,
implementação do roteiro no âmbito nacional

serão

requeridos

para a

Geralmente, uma estratégica holística é necessária para estabelecer um ambiente que apóie a
modernização da indústria farmacêutica. Provavelmente, os seguintes elementos precisarão ser
considerados – em maior ou menor escala – para garantir que as empresas possam se desenvolver
com sucesso em direção aos padrões internacionais de fabricação de medicamentos.


Acesso a fontes de financiamento. As empresas já existentes, que requerem
atualização/modernização, e as novas entidades geralmente precisam de capital para investir
em instalações de produção melhoradas e sistemas de SGQ ou para estabelecê-los, antes de
mais nada. O volume de capital de investimento requerido varia de empresa para empresa e
depende de uma série de fatores, incluindo o estágio das operações de produção atuais, a
dimensão da empresa e se o processo de atualização/modernização inclui também algum
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grau de expansão. A maioria dos fabricantes, com exceção daqueles que já operam em um
padrão elevado, precisará de uma fonte externa de capital para efetuar melhorias nas
instalações ou estabelecer suas novas instalações em um cronograma satisfatório. Este
cronograma precisa levar em conta tanto considerações comerciais quanto regulatórias. O
acesso a capital a custos razoáveis é, portanto, um importante componente para a maioria
dos programas de atualização/modernização da indústria farmacêutica. O investimento
externo direto (IED), pelo qual uma entidade estrangeira – neste caso um indivíduo ou, o
mais provável, uma empresa já envolvida na produção farmacêutica – investe em um projeto
para desenvolver um novo fabricante em um país distinto, também é uma fonte potencial de
capital no caso de ‘projetos green field’ e pode desempenhar um papel fundamental em
situações que exijam o estabelecimento de uma nova instalação farmacêutica.
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Fortalecimento regulatório. A Autoridade Reguladora Nacional (ARN) precisa estar
apropriadamente capacitada com profissionais qualificados e equipada para monitorar e
impor uma produção de medicamentos de alto padrão. Isto é importante para assegurar que
os medicamentos fabricados no país, e também aqueles importados, atendam os requisitos
de qualidade necessários. Normalmente, para desenvolver uma ARN em pleno
funcionamento, um nível de intensificação regulatória é requerido. Este processo
provavelmente envolverá o apoio e, eventualmente, o treinamento por parte de agências
internacionais devidamente qualificadas e experientes. Uma etapa inicial pode exigir uma
análise das áreas em que melhorias são necessárias, e esta pode então ser utilizada para criar
um plano viável para o desenvolvimento da ARN.



Governança. O desenvolvimento do setor farmacêutico – quer este envolva muitas ou
poucas empresas – requer uma ação concertada por parte de vários intervenientes, durante
um período plurianual. A fim de garantir que o desenvolvimento da indústria é propriamente
planejado e executado, estes intervenientes precisam trabalhar em conjunto, de maneira
coordenada, para assegurar que planos viáveis e exequíveis sejam desenvolvidos,
implementados e monitorados. Para isto, uma estrutura de Governança adequada precisa
ser estabelecida. Esta estrutura deve conter as entidades competentes (i.e. intervenientes) e
ser formada de maneira que o próprio mecanismo de governança funcione efetivamente.
Esta estrutura pode conter dois ou mais escalões, em que há um comitê ou órgão de
trabalho que assegure a implementação do Roteiro e trabalhe para fazer face aos desafios
enfrentados na prática. Pode ser necessário complementá-lo por um órgão de nível mais
alto, estrategicamente direcionado, que forme a interface entre Governo e grupo de
trabalho.



Incentivos. Geralmente entende-se que para estimular e apoiar os fabricantes farmacêuticos
transitando para padrões de qualidade de produção mais elevados, sejam necessários
incentivos. Estes podem ser de natureza financeira ou não financeira. Normalmente, um
pacote de incentivos adequado é elaborado com a participação dos ministérios competentes
(incluindo Saúde, Indústria e Finanças), da Autoridade Regulatória Nacional, e representantes
da própria indústria. É provável que os incentivos sejam concedidos durante um período
limitado – geralmente incluindo o período de duração do próprio Roteiro – e serve para
estabelecer ‘igualdade de condições’ para que as empresas, que já investiram em padrões de
qualidade mais elevados e incorrem em um custo mais elevado das mercadorias, possam
competir com aquelas que ainda estão em um padrão de qualidade mais baixo e com uma
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base de custos mais reduzida, durante o período de transição até que todas as empresas do
mercado estejam operando em um padrão de qualidade mais elevado.

5.2



Recursos humanos. A indústria farmacêutica não pode ser modernizada/atualizada sem o
aperfeiçoamento paralelo dos recursos humanos do setor. Esta iniciativa pode ser
implementada em duas frentes: aumentando o rendimento absoluto do pessoal através da
qualificação e treinamento necessários para estimular um setor farmacêutico crescente e em
expansão, e do aprimoramento contínuo de competências e know-how para desenvolver
capacidades das empresas farmacêuticas de maneira contínua. O pessoal requerido pela
indústria inclui: farmacêuticos (em particular, farmacêuticos industriais), engenheiros,
químicos, microbiologistas e bioquímicos, técnicos, e outros profissionais. Dependendo do
potencial de crescimento geral da indústria, pode ser necessário trabalhar com as
universidades locais e outras instituições de ensino para que o desempenho dos indivíduos
treinados por estes estabelecimentos atenda as necessidades da indústria. Os cursos e
programas de treinamento, incluindo aqueles sobre as BPF essenciais, podem portanto
envolver funcionários atuais e futuros. Também é necessário examinar os requisitos de RH
no âmbito do Regulador Nacional e desenvolver oportunidades de treinamento adequadas
para os funcionários atuais e estudantes que possam vir a ocupar as novas posições criadas
pela ARN. O desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada demandará tempo.
Entretanto, a curto prazo, há necessidade de que as empresas tenham acesso ao know-how e
programas de design que atendam os requisitos do Roteiro de BPF. Desta forma, não é raro
‘importar’ pessoal com o conjunto de competências e experiência requerido, neste curto
prazo, se for financeiramente viável (caso indivíduos devidamente qualificados e experientes
não tenham sido encontrado no país.



Vontade política. A instituição e manutenção de vontade política contínua e efetiva é um
componente fundamental para viabilizar e estimular um processo exitoso de
atualização/modernização da indústria. É necessário estabelecer um ambiente favorável que
conduza e incentive as empresas, tanto novas quanto já existentes, a adotar as medidas
necessárias para fabricar medicamentos com alto padrão de qualidade. Como este processo
é realizado ao longo de vários anos, é necessária uma vontade política constante. Este apoio
também serve para incentivar o envolvimento de outras entidades-chave, incluindo (em
particular) investidores de âmbito nacional e internacional, que geralmente tomam suas
decisões de investimentos considerando o ambiente geral favorável que existe em um setor
específico.

Programa abrangente proposto para o desenvolvimento da indústria

Este roteiro é um documento técnico de âmbito nacional, desenvolvido para ser operacionalizado de
acordo com o roteiro regional e em um contexto onde o desenvolvimento da indústria farmacêutica
seja uma prioridade regional para a CEDEAO, com o comprometimento necessário durante um longo
período. Isto significa a necessidade de uma coordenação adequada e acordo entre o programa em
nível regional e seus respectivos Estados membros. Há, em particular, várias considerações
estratégicas e operacionais que precisam ser levadas em conta ao examinarmos a perspectiva
regional, e o fato de que a implementação do atual processo de atualização/modernização ocorre
essencialmente em nível nacional. Portanto, é provável que estas considerações sejam benéficas
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para as iniciativas de desenvolvimento farmacêutico de cada Estado membro, se estas estiverem
estruturadas e coordenadas para se beneficiar das relevantes atividades e programas de âmbito
regional. Os seguintes exemplos são alguns destes fatores que precisam ser adotados:
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Deve-se considerar o nível que os Estados membros da CEDEAO podem avançar em direção a
um mercado comum de produtos farmacêuticos, uma vez que, inter alia, para atrair
investimentos e tecnologia, e operar de maneira eficiente será necessário que, em última
instância, os fabricantes tenham acesso a um mercado substancial.



Também será necessário considerar como a extensão e a forma dos incentivos podem ser
definidas de maneira justa, embora considerando a situação ao longo da região, para que o
setor farmacêutico de um determinado país não seja beneficiado em excesso e em
detrimento de seu vizinho. Também é importante garantir que, como um todo, os
fabricantes oeste-africanos sejam capazes de investir e competir com os produtos
importados. Tais questões serão dificultadas pela existência de diversas moedas na região,
onde as taxas de depreciação e juros podem oscilar ao longo do tempo (apesar de que o
impacto será reduzido se e quando uma moeda comum da CEDEAO for adotada).



Embora haja um processo contínuo para a harmonização regulatória e uma tarifa externa
comum em vigor, ainda existem barreiras não-tarifárias significativas para o comércio
intrarregional de medicamentos. O grau em que estas podem ser limitadas também pode
exercer uma influência direta nos cronogramas de implementação dos estágios do roteiro.
Em última instância, os cronogramas podem ser específicos para um determinado país ou
instituídos em nível regional.



Durante o desenvolvimento do roteiro regional e dos roteiros de âmbito nacional, o nível de
conformidade com as BPF por parte das empresas avaliadas foi mantido em caráter
estritamente confidencial. Uma vez avaliados todos os fabricantes e à medida que as
empresas se desenvolverem pode ser útil disponibilizar tais categorizações para entidades
específicas ou de maneira mais ampla. Esta é uma questão altamente complexa e sensível,
mas deve ser tratada como parte da abordagem de implementação. Fundamentais para a
abordagem do roteiro são o desenvolvimento de PACs e a recategorização das empresas.
Portanto, um mecanismo sólido, transparente e eficaz para monitorar a implementação dos
PACs e para a recategorização das empresas terá que ser desenvolvido. Para Guiné-Bissau e
outros países que possam estar desenvolvendo novas indústrias bem como novos
fabricantes, a garantia de um processo de desenvolvimento regional transparente e sua
implementação em toda a CEDEAO provavelmente será importante para assegurar
investimentos.

CONCLUSÕES
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CONCLUSÕES

O Roteiro de BPF para Guiné-Bissau é um documento técnico de âmbito nacional. Este documento
esboça uma abordagem para o estabelecimento de operações de fabricação farmacêutica no país,
que têm a capacidade de produzir medicamentos conforme as BPF da OMS, que são padrões de
qualidade internacionais amplamente reconhecidos.
O presente documento foi desenvolvido como parte de uma colaboração entre a OOAS e a ONUDI
para estabelecer um Quadro Regional de Roteiros de BPF abrangente e Roteiros de âmbito nacional
que estejam alinhados aos princípios e componentes fundamentais neles contidos. O quadro
regional estabelece uma abordagem comum para tratar questões técnicas que, em maior ou menor
extensão, foram identificadas através da avaliação dos processos de fabricação vigentes na região.
Este quadro também institui marcos de referência comuns para, em última instância, garantir que
todos os processos de fabricação no oeste da África estejam efetivamente em conformidade com as
BPF internacionalmente reconhecidas. Um resumo desta abordagem técnica abrangente é
apresentada neste documento.
Guiné-Bissau não tem instalações de fabricação farmacêutica, nem planos para o desenvolvimento
da indústria no país. O Roteiro de BPF para Guiné-Bissau define uma abordagem para o
desenvolvimento de unidades de produção em conformidade com padrões de BPF
internacionalmente reconhecidos como se houvesse a ambição de desenvolver a indústria ou como
se uma solicitação para o estabelecimento de uma instalação fosse recebida. Este roteiro abrange
um processo multifásico que inclui critérios claros para os estágios de iniciação, planejamento e
entrega do projeto. Ao adotar tal abordagem, os intervenientes - incluindo as entidades do governo,
as autoridades nacionais reguladoras de medicamentos e os próprios financiadores do projeto podem trabalhar em conjunto para entregar uma unidade de produção bem planejada, de alta
qualidade e com os sistemas de gestão de qualidade corretos adotados.
É importante salientar que não há nenhum pressuposto de que Guiné-Bissau irá, ou deveria,
desenvolver uma indústria farmacêutica. A iniciativa de estabelecer ou viabilizar o estabelecimento
da fabricação farmacêutica é uma decisão em nível nacional, que envolve os intervenientes
relevantes em Guiné-Bissau. Portanto, este documento denominado Roteiro de BPF para GuinéBissau fornece uma orientação técnica em relação ao estabelecimento de novas instalações de
fabricação farmacêutica, que estejam em conformidade com os padrões internacionais e, logo,
consistentes com o quadro regional, caso o país decida avançar nesta direção.
Independente da decisão em nível nacional de desenvolver ou não a produção farmacêutica em
Guiné-Bissau, o objetivo de fortalecer a indústria farmacêutica regional deve contribuir para o acesso
melhorado a medicamentos essenciais seguros, eficazes e a preços acessíveis para os cidadãos de
todos os Estados membros da CEDEAO. Uma indústria de fabricação farmacêutica fortalecida na
África Ocidental, que cumpra com padrões de BPF reconhecidos internacionalmente, irá reduzir a
dependência de medicamentos importados de áreas longínquas. Desta forma, todos os Estados
oeste-africanos devem se beneficiar, inter alia, da melhoria da segurança do abastecimento e do
aumento da fiscalização regulatória dos produtos que entram no mercado, dadas as condições
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logísticas e de recursos quando as autoridades reguladoras nacionais estão situadas em uma
proximidade relativamente estreita aos próprios fabricantes.
A implementação do Quadro Regional e as iniciativas de âmbito nacional (em países que almejam
iniciar ou promover o aumento de seus setores farmacêuticos) exigem que várias questões (muito
além dos aspectos técnicos que são o foco destes documentos) sejam abordadas para possibilitar
que as empresas realizem investimentos, tenham acesso à tecnologia e recursos humanos
qualificados, compitam em um mercado regional desfragmentado - onde a qualidade da produção é
um prerrequisito, abasteçam as entidades internacionais de aprovisionamento (procurement) e
recebam apoio adequado, por um tempo determinado, para desenvolver seus negócios.
Este é um empreendimento plurianual que, conforme discutido neste documento, destina-se a
estabelecer um programa abrangente para apoiar as iniciativas nacionais bem como as estruturas e
acordos regionais que serão necessários para sua manutenção, durante um longo período de tempo.
O objetivo de estabelecer este programa abrangente foi acordado entre a OOAS e a ONUDI. Em 27
de maio de 2019, os Diretores Gerais das duas organizações assinaram um Acordo de
Relacionamento, estabelecendo uma base legal para uma colaboração de longo prazo, para apoiar a
implementação do Quadro Regional de Roteiros de BPF e o fortalecimento geral da indústria
farmacêutica na África Ocidental.
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ANEXO: ABORDAGEM E METODOLOGIA DAS AVALIAÇÕES DE BPF DAS
EMPRESAS
Este Anexo descreve a abordagem utilizada para avaliar os fabricantes farmacêuticos nos Estados
Membros da CEDEAO, como parte do desenvolvimento do Quadro Regional de Roteiros. A
abordagem leva em conta os padrões de qualidade de BPF da OMS e utiliza duas ferramentas
relacionadas, que foram especificamente projetadas para permitir a identificação das deficiências
operacionais (incluindo tanto as deficiências relacionadas a planta como as relacionadas ao SQG) que
existem em um produtor farmacêutico. Com isto, é possível analisar a variação entre os padrões de
BPF, em vigor em um determinado fabricante quando comparados aos requisitos de BPF da OMS, e
estabelecer uma classificação geral de BPF para a empresa. Este é um componente fundamental do
próprio roteiro e do programa de atualização/modernização da empresa individual, executado por
um fabricante atualmente em operação para avançar em direção as BPF da OMS.
Este Anexo deve ser considerado em paralelo ao documento associado, o “Quadro Regional de
Roteiros de BPF para a Indústria Farmacêutica na CEDEAO” (2019) e, em particular, ao anexo e
apêndices a este documento:
 O Anexo consiste em uma ferramenta de orientação, fornecendo informações que sintetizam
os requisitos técnicos de cada um dos 17 fatores essenciais de qualidade, que integram as
BPF da OMS.
 Os três apêndices contêm informações adicionais referentes ao processo de avaliação e
classificação e, portanto, são de relevância para entender como as avaliações são realizadas
e como este processo conduz à classificação de BPF de uma empresa.

Abordagem
Padrões de referência de BPF para a avaliação das empresas
Os padrões de BPF reconhecidos internacionalmente, que foram utilizados como referência para a
avaliação dos fabricantes farmacêuticos na região da CEDEAO, são os padrões de BPF definidos pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) no documento “Quality assurance of pharmaceuticals. A
compendium of guidelines and related materials. Volume 2, 2nd updated edition. Good
manufacturing practices and inspection. World Health Organization, Geneva, 2007” [em português:
“Garantia da qualidade dos medicamentos. Um compêndio de diretrizes e materiais relacionados.
Volume 2, 2a edição atualizada. Boas práticas de fabricação e inspeção. Organização Mundial da
Saúde, Genebra, 2007”], e posteriormente atualizadas pela Série de Relatórios Técnicos (TRS) da
OMS, em especial, a TRS 986, Anexo 2.
Fatores essenciais de qualidade
As avaliações foram baseadas nos dezessete fatores essenciais de qualidade identificados nas BPF da
OMS:
1. Sistema Farmacêutico de Qualidade
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Utilidades com impacto nas Boas Práticas de Fabricação (BPF)
Sanitização e higiene
Qualificação e validação
Reclamações
Recolhimento de produtos
Produção de contrato, análise e outras atividades
Autoinspeção, auditorias de qualidade, auditorias e aprovação de fornecedores
Pessoal
Treinamento
Higiene pessoal
Instalações
Equipamentos
Materiais
Documentação
Boas práticas na produção
Boas práticas no controle de qualidade

Cada um dos fatores essenciais de qualidade foi dividido em subseções para as quais o foco da
avaliação foi definido. Através desta abordagem foi possível assegurar que os mesmos padrões e
critérios fossem adotados para todos os fabricantes farmacêuticos avaliados. O documento que
destaca as subseções e o foco das avaliações para cada um dos fatores essenciais de qualidade
mencionados acima pode ser encontrado no documento “Quadro Regional de Roteiros de BPF para a
Industria Farmacêutica na CEDEAO”.
Com base nos fatores essenciais de qualidade definidos e nas áreas de enfoque, um cronograma de
avaliação foi elaborado e uniformemente aplicado a todos os fabricantes envolvidos. Cada fabricante
foi avaliado por um período de dois dias completos. O cronograma de avaliação é apresentado no
Apêndice II do documento “Quadro Regional de Roteiros de BPF para a Indústria Farmacêutica na
CEDEAO”.
Classificação das observações: deficiências críticas, graves e outras
As deficiências observadas foram classificadas com base na compilação da UE sobre os procedimentos
da comunidade relativos as inspeções e troca de informações (Londres, 3 de outubro de 2014,
EMA/572454/2014 Rev 17) e adaptado para o processo de avaliação:
Deficiência Crítica:
Uma deficiência que tenha produzido ou conduza a um risco significativo de fabricar um produto que
seja prejudicial ao paciente.
Deficiência Grave:
Uma deficiência que não é crítica,
Que tenha produzido ou possa fabricar um produto que não respeite a autorização de
comercialização da empresa;
ou
que indica uma desvio grave em relação as Boas Práticas de Fabricação;
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ou
que indica um desvio grave dos termos da autorização de fabricação;
ou
que indica uma falha na execução de procedimentos satisfatórios para a liberação de lotes ou uma
falha da Pessoa Autorizada no cumprimento de suas obrigações legais;
ou
uma combinação de várias “outras” deficiências, nenhuma das quais graves por si, mas que em
conjunto podem representar uma deficiência grave e devem ser relatadas como tal.
Outras Deficiências:
Uma deficiência que não pode ser classificada como crítica ou grave, mas que indica um
distanciamento das Boas Práticas de Fabricação. (Uma deficiência que pode ser considerada como
“outra” porque é considerada pequena, ou porque não há informação suficiente para considerá-la
grave ou crítica.)

Escopo
O escopo do quadro regional está em linha com o Plano Farmacêutico Regional da CEDEAO. Este
escopo inclui:


Fabricantes de produtos farmacêuticos acabados (PFA) para uso humano que fabricam
o

Medicamentos contendo princípios ativos de baixo peso molecular; e

o

Formas farmacêuticas estéril e não-estéril.

O escopo exclui:


Fabricantes de produtos farmacêuticos para uso humano que fabricam medicamentos
contendo princípios ativos de alto peso molecular, i.e. produtos biofarmacêuticos.



Fabricantes de produtos farmacêuticos acabados para uso veterinário.



Fabricantes farmacêuticos além dos fabricantes de produtos farmacêuticos acabados, tais
como: distribuidores, importadores, atacadistas, fabricantes de matérias-primas, fabricantes
de materiais para embalagens.

Ferramentas utilizadas para avaliar os fabricantes farmacêuticos
A fim de avaliar o nível de conformidade com as BPF da OMS por parte dos fabricantes farmacêuticos
e identificar os principais desafios técnicos enfrentados por toda a gama de fabricantes de PFA para
estabelecer uma linha de base, duas ferramentas foram desenvolvidas para garantir a padronização
dos resultados:
Ferramenta 1:
Categorização da conformidade com cada um dos 17 fatores essenciais de
qualidade
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Ferramenta 2:
Categorização do nível geral de conformidade com as BPF da OMS por parte
de um fabricante de PFA
Ferramenta 1: Categorização da conformidade com cada um dos 17 fatores essenciais de qualidade
Esta ferramenta fornece uma medida do nível de conformidade da empresa com cada um dos
fatores essenciais de qualidade. Utilizar a classificação simples das observações individuais,
realizadas durante cada avaliação, não é indicado devido a diversidade das observações. Portanto,
com base na classificação das observações individuais realizadas durante as avaliações de BPF, o nível
de conformidade com cada um dos fatores essenciais de qualidade foi definido através da utilização
de uma legenda de classificação. Isto permitiu que as observações referentes a um fator essencial de
qualidade específico pudessem ser avaliadas como um todo, a partir da junção das observações
específicas e, portanto, indicar a conformidade geral do respectivo fator essencial de qualidade com
os requisitos de BPF da OMS. Os fatores essenciais de qualidade foram avaliados com a utilização das
seguintes legendas:


Aceitável: A conformidade de um fator essencial de qualidade com as BPF da OMS foi
avaliada como “aceitável” se nenhuma ou somente “outras” (i.e. “pequenas”) deficiências
foram observadas em áreas relacionadas a este fator essencial de qualidade específico.



Melhorável: A conformidade de um fator essencial de qualidade com as BPF da OMS foi
avaliada como “requerendo melhorias” (abreviadamente: “melhorável”) se somente algumas
(< 5) deficiências “graves” foram observadas em áreas relacionadas a este fator essencial de
qualidade específico.



Inadequada: A conformidade com um fator essencial de qualidade com as BPF da OMS deve
ser avaliada como “inadequada” se ao menos uma deficiência “crítica” e/ou um número
considerável (> 5) de deficiências “graves” foram observadas em áreas relacionadas a este
fator essencial de qualidade especifico, ou se todo o fator essencial de qualidade não estiver
disponível em um fabricante.

Esta legenda de qualificação cumpriu os requisitos para avaliar a performance dos fabricantes de PFA
em relação a conformidade com as BPF da OMS, para cada fator essencial de qualidade.
Além disso, a ferramenta de avaliação descrita permite a priorização e otimização (streamlining) das
atividades do PAC, no nível do fabricante, através da identificação dos fatores essenciais de
qualidade que tem o maior impacto no grau de conformidade com as BPF da OMS por parte do
fabricante.
Ferramenta 2: Categorização do nível geral de conformidade com as BPF da OMS, por parte de um
fabricante de PFA
A conformidade com as BPF envolve a implementação e observância a uma vasta gama de
exigências. Dependendo dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis, o nível de
conformidade com as BPF pode variar significativamente entre os fabricantes farmacêuticos. O
espectro pode abranger desde fabricantes de PFA que estão em conformidade com os requisitos de
BPF da OMS àqueles que tem diversos problemas críticos a serem solucionados.
A probabilidade da existência de uma variação significativa no nível de conformidade com as BPF por
parte dos fabricantes, em toda a região, exigiu a utilização de uma ferramenta para a categorização
do risco de conformidade associado ao fabricante farmacêutico em avaliação.
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Cada fabricante avaliado foi categorizado de acordo com seu nível de conformidade com as BPF da
OMS. Este categorização é baseada no entendimento de que a conformidade com as BPF é resultado
de medidas estruturais e organizacionais. Neste documento, o termo “planta” se refere à entidade
física das instalações, utilidades e equipamentos utilizados para a fabricação de produtos
farmacêuticos. O termo “sistema de gestão de qualidade” (SGQ) é utilizado para todos os sistemas de
documentação e procedimentos utilizados por um fabricante para assegurar conformidade às BPF da
OMS. A interconexão entre planta, SGQ e BPF é ilustrada na figura 3.
Figura 3: Interconexão entre Planta, SGQ e BPF

Esta ferramenta de classificação utiliza uma matriz para categorizar os fabricantes farmacêuticos com
base em dois fatores indicativos de risco de conformidade com as BPF:


Conformidade da planta com os padrões de BPF da OMS, e



Conformidade dos sistemas de gestão de qualidade com os padrões de BPF da OMS.

O termo “risco” neste documento é utilizado, exclusivamente, em um contexto técnico e se refere a
uma abordagem técnica sistemática para avaliar e melhorar a eficácia da gestão de riscos e processos
de controle e governança em conexão com as avaliações de BPF dos fabricantes farmacêuticos.
Portanto, o termo “risco” é utilizado em referência as Boas Práticas de Fabricação e é um termo
técnico aceito por organismos reguladores internacionais, incluindo a OMS e outras organizações
como a Convenção de Inspeção Farmacêutica e Esquema de Cooperação em Inspeção Internacional
(PIC/S).
Um nível “1”, “2” ou “3” foi atribuído a ambos, planta e sistemas de gestão de qualidade, para
classificar seus graus de conformidade com as BPF da OMS, com o nível “3” representando um risco
alto de conformidade e o nível “1” representando um risco baixo à conformidade.
Uma matriz, apresentada na figura 4 abaixo, foi utilizada para reunir estes dois níveis e gerar uma
estimativa do risco de conformidade associado a um determinado fabricante farmacêutico. As
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classificações de risco resultantes são “A”, “B” e “C”. Uma classificação “C” indica um fabricante com
risco alto de não conformidade com as BPF da OMS, inclusive gerando um risco à segurança dos
produtos/da produção. Uma classificação “A” indica um fabricante com baixo risco, onde a
abordagem existente em relação a fabricação de produtos farmacêuticos está de modo geral em
linha com os requisitos de BPF da OMS.
Para aumentar a transparência dos níveis estabelecidos para a conformidade da plante e SGQ com as
BPF da OMS, critérios indicadores são definidos. A orientação para os critérios de níveis é
apresentada no Apêndice III do documento “Quadro Regional de Roteiros de BPF para a Indústria
Farmacêutica na CEDEAO”.

Figura 4: Matriz para a categorização dos fabricantes de produtos farmacêuticos, com base em
seus níveis de conformidade com as BPF

Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ)
3

2

1

Nenhum SGQ
adotado

Requisitos são
implementados
somente de forma
esporadicamente;
uma abordagem
sistemática para as
BPF não foi adotada

Abordagem
sistemática em
comformidade com as
BPF da OMS adotada
e implementada

C

B

A

C

B

B

C

C

C

1
A planta está, em
geral, conforme as
BPF da OMS

Planta

2
A planta apresenta
deficiências
significativas em
relação as BPF da
OMS, mas não
prejudica a segurança
da produção

3
Planta inadequada
para a fabricação
farmacêutica 
segurança da
produção prejudicada
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Required parameters are missing or incorrect.
Esta categorização de risco foi utilizada para definir o nível de conformidade com as BPF por parte de
todos os fabricantes avaliados. Esta categorização pode ser utilizada também para monitorar, ao
longo do tempo, a evolução dos fabricantes em direção a conformidade total com as BPF da OMS. A
presente ferramenta permite identificar se os principais desafios técnicos enfrentados pelos
fabricantes de PFA são relacionados a planta ou ao sistema de gestão de qualidade, caso observadas
diferenças nos níveis de risco para “planta” e “SGQ”. Ao possibilitar a identificação dos principais
desafios técnicos e dos riscos associados às atividades de produção enfrentados pelos fabricantes
individuais, esta ferramenta permite também a priorização e otimização (streamlining) das atividades
do PAC. Portanto, a categorização dos fabricantes de PFA, de acordo com seus níveis de
conformidade com as BPF da OMS, é uma ferramenta fundamental do quadro regional.
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