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ACADEMIA DE CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS DO BRASIL / 

ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA 

Em decorrência dos estímulos, incentivos 

e modelos promovidos por Dom João VI, 

no século XIX, os Farmacêuticos criaram 

em 1916 a Associação Brasileira de 

Farmacêuticos. Em 1924, surge o 

Conselho Científico da Associação 

Brasileira de Farmacêuticos que, a partir 

de 13 de agosto de 1937 converte-se em 

Academia Nacional de Farmácia, com 

sede no Rio de Janeiro, hoje na Rua da 

Lapa 120. 

A partir de 21.04.2017 passou a ser 

denominada Academia de Ciências 

Farmacêuticas do Brasil – ACFB. 



Conteúdo  

A Academia de Ciências Farmacêuticas do 
Brasil/Academia Nacional de Farmácia 

Objetivos 
 Conceitos e definições: qualidade, eras da 

qualidade, validação e ciclo de vida 
Os documentos da ICH 
 Plano Mestre de Validação  
 Validação de processos no ciclo de vida 
 BPF - Validação e gestão do conhecimento 
 Comentários e Conclusões 

 



BPF – A validação de processos no contexto  
da Gestão do Conhecimento da ICH Q12. 

Objetivos 
 
Esta exposição tem por objetivo principal analisar os 

conceitos de qualidade, de sistema da qualidade e 
de gestão do conhecimento, com base nos 
documentos da ICH, em sua interação com as  
Boas Práticas de Fabricação, assim como a 
utilização do conhecimento adquirido no processo 
e renovação de registro de medicamentos. 

 
 



Ciclo de vida útil do medicamento:  
registro, validação, garantia da qualidade, boas 

práticas de fabricação  

“Fixado” pelo Registro” 
(Autorização de Introdução no 

Mercado) 
Os fabricantes devem assegurar 

que todas as operações de 
fabricação se efetuem de acordo 
com as BPF e com as respectivas 

autorizações de fabricação. 

 

“Auto responsabilização” 
Validação: 

Comprovação de conformidade 
com os princípios de BPF, de que 
um determinado procedimento, 

processo, equipamento, material, 
atividade, ou sistema conduz, de 
fato, aos resultados desejados. 

 

“Regulamentação específica” 
BPF (Boas Práticas de Fábricação): 

O componente da garantia da 
qualidade que  assegure que os 

produtos  se produzem  e se 
controlam de acordo com as 

normas de  qualidade adequadas 
para o uso previsto 

 

“A qualidade se fabrica” 
Garantia da qualidade 
farmacêutica: 
 
conjunto de medidas para assegurar 
que os medicamentos tenham a 
qualidade necessária para o uso 
previsto 

 
. 

Medicamento 

Jordi Botet  



Qualidade 

Conceito de Qualidade com base na I.C.H.   

  

Qualidade é o grau em que um conjunto de 
propriedades inerentes a um produto, sistema 
ou processo satisfaz os requisitos (ICH Q6a). 
 

 

(Quality – the degree to which a set of inherent properties of a product, 
system or process fulfills requirements  (see  ICH Q6a definition  
specifically  for "quality" of drug  substance and drug (medicinal) 
products.)  

 



Qualidade 

Dimensões da Qualidade – segundo David Garvin 
 

 Desempenho 

 Características de desempenho 

 Conformidade 

 Durabilidade 

 Confiabilidade 

 Estética 

 Qualidade percebida 

 Atendimento 
 
 
 



Qualidade 

Dimensões da Qualidade –  segundo David Garvin 

 Objetivas 
 Desempenho 

 Características de desempenho 

 Conformidade 

 Durabilidade 

   Subjetivas 
 Confiabilidade 

 Estética 

 Qualidade percebida 

 Atendimento  



 
Controle de Qualidade  

 RDC nº 17 / 2010  
 

 (Art. 281) – O Controle de Qualidade é responsável pelas 
atividades contidas no Manual da Qualidade, referentes 
à amostragem, às especificações e aos ensaios, bem 
como à organização, à documentação e aos 
procedimentos de liberação que garantam que os 
ensaios sejam executados e que os materiais e os 
produtos terminados não sejam aprovados até que a 
sua qualidade tenha sido julgada satisfatória. 

  
 Todas estas atividades estão descritas e documentadas 

no MANUAL DA QUALIDADE. 

 

http://www.ich.org/MediaServer.jser?@_ID=3545&@_MODE=GLB


 
Garantia da Qualidade 

RDC nº 17 / 2010 
 

Art. 10 – A “Garantia da Qualidade” é um conceito muito amplo 
e deve cobrir todos os aspectos que influenciam individual 
ou coletivamente a qualidade de um produto. A Garantia 
(Segurança) da Qualidade: 
 
 Incorpora as BPFs  
 Incorpora as BPLs 
 Coordena o Sistema da Qualidade 
 Disciplina a gestão do Sistema da Qualidade 
 Responsabiliza-se pela verificação do cumprimento das demais 

Boas Práticas (Armazenagem, Instalações, Distribuição, ...) 
 Coordena os procedimentos de auditoria 
 Coordena os processos de validação 
 Etc., Etc.  

 

http://www.ich.org/MediaServer.jser?@_ID=3545&@_MODE=GLB
http://www.ich.org/MediaServer.jser?@_ID=3545&@_MODE=GLB


 
Sistema da Qualidade 

RDC nº 17 / 2010 
 

Art. 11. O sistema de garantia da qualidade apropriado à 
fabricação de medicamentos deve assegurar que:   

 
I - os medicamentos sejam planejados e desenvolvidos de 

forma que sejam consideradas as exigências de BPF e outros 
requisitos, tais como os de boas práticas de laboratório (BPL) 
e boas práticas clínicas (BPC);  

II - as operações de produção e controle sejam claramente 
especificadas em documento formalmente aprovado e as 
exigências de BPF cumpridas;  

III - as responsabilidades de gestão sejam claramente 
especificadas nas descrições dos cargos;  

IV - sejam tomadas providências para a fabricação, distribuição 
e uso correto de matérias-primas e materiais de embalagem;  

http://www.ich.org/MediaServer.jser?@_ID=3545&@_MODE=GLB


 
Sistema da Qualidade 

RDC nº 17 / 2010 
 

V - sejam realizados todos os controles necessários nas 
matérias- primas, produtos intermediários e produtos a 
granel, bem como outros controles em processo, calibrações 
e validações;  

VI - o produto terminado seja corretamente processado e 
conferido em consonância com os procedimentos definidos;  

VII - os medicamentos não sejam comercializados ou 
distribuídos antes que os responsáveis tenham se certificado 
de que cada lote de produção tenha sido produzido e 
controlado de acordo com os requisitos do registro e 
quaisquer outras normas relevantes à produção, ao controle 
e à liberação de medicamentos;  

http://www.ich.org/MediaServer.jser?@_ID=3545&@_MODE=GLB


 
Sistema da Qualidade 

RDC nº 17 / 2010 
 

VIII - sejam fornecidas instruções e tomadas as providências 
necessárias para garantir que os medicamentos sejam 
armazenados pelo fabricante, distribuídos e 
subseqüentemente manuseados, de forma que a qualidade 
seja mantida por todo o prazo de validade;  

IX - haja um procedimento de auto-inspeção e/ ou auditoria 
interna de qualidade que avalie regularmente a efetividade e 
aplicabilidade do sistema de garantia da qualidade;  

X - os desvios sejam relatados, investigados e registrados;  
XI - haja um sistema de controle de mudanças; e  
XII - sejam conduzidas avaliações regulares da qualidade de 

medicamentos, com o objetivo de verificar a consistência do 
processo e assegurar sua melhoria contínua.   

 

http://www.ich.org/MediaServer.jser?@_ID=3545&@_MODE=GLB


 
Validação  

RDC nº 17 / 2010  
 

 Plano Mestre de Validação (PMV) 
 Protocolo (ou Plano) de Validação (PV) 
Qualificação 
Qualificação de Desempenho (QD) 
Qualificação de Instalação (QI) 
Qualificação de Operação (QO) 
Qualificação de Projeto (QP) 
 Relatório de Validação (RV) 
 Revalidação 
 Validação 

 
 
 
 
 

http://www.ich.org/MediaServer.jser?@_ID=3545&@_MODE=GLB


 
Validação  

RDC nº 17 / 2010  
 

 Validação: ato documentado que atesta que qualquer 
procedimento, processo, equipamento, material, atividade 
ou sistema realmente e consistentemente leva aos 
resultados esperados. 

 validação de processo (VP 
 validação concorrente 
 validação prospectiva 
 validação retrospectiva 
 validação de limpeza 
 validação de sistemas computadorizados 
Na União Europeia (2016) 
 Processo de validação tradicional 
 Verificação continua do processo 
 Validação por abordagem hibrida (tradicional e continua) 
 Verificação do design space (espaço de concepção) 

http://www.ich.org/MediaServer.jser?@_ID=3545&@_MODE=GLB


 
Validação e Qualificação  

 

Jordi Botet 

Boas Práticas no Desenvolvimento 

de medicamentos  

http://www.ich.org/MediaServer.jser?@_ID=3545&@_MODE=GLB


 
Validação – zonas específicas de uma área 

fabril   
 

Jordi Botet 

Boas Práticas no Desenvolvimento 

de medicamentos  

http://www.ich.org/MediaServer.jser?@_ID=3545&@_MODE=GLB


 
Ciclo de vida útil: 

Desenvolvimento de projeto – validação/qualificação 
- sistema de garantia da qualidade 

 

Jordi Botet 

Boas Práticas no Desenvolvimento 

de medicamentos  

SGQ 
Requerimientos do 

usuário 

Concepção do projeto: 
•Ante-projeto 

•Projeto de detalhes 

Realização 

Qualificação/ Validação 

Entrada em serviço 

Projeto 

Vida 
útil 

PDP 

SGQ 

http://www.ich.org/MediaServer.jser?@_ID=3545&@_MODE=GLB


Ciclo de vida de um medicamento 

 

 

Medicina Farmacêutica – Botet & Moretto – Desenvolvimento Tecnológico. 



 
Ciclo de vida de uma instalação 

farmacêutica 
 

Jordi Botet  

Boas Práticas no Desenvolvimento 

de medicamentos  

É o período que corresponde entre a concepção até a suspensão das  
máquinas e instalações farmacêuticas    

http://www.ich.org/MediaServer.jser?@_ID=3545&@_MODE=GLB


Controle de mudanças 

Jordi Botet  

Boas Práticas no 

Desenvolvimento 

de medicamentos  



Validação – necessidade de revalidação- 
controle de mudanças 

Jordi Botet  

Boas Práticas  

no Desenvolvimento 

de medicamentos  



Os Guias ICH de Q/S/E/M no Desenvolvimento de 
Medicamentos  

Fonte: Medicina Farmacêutica . Capítulo Botet & Moretto 



ICH – Diretrizes   



Q1 A-Q1F – Estabilidade  
Q2  - Validação analítica 
Q3A – Q3D – Impurezas  
Q4 – Q4D – Farmacopeias 
Q5A-Q5E – Qualidade de Produtos Biotecnológicos 
Q6A-Q6B – Especificações 
Q7 – Boas Práticas de Fabricação (IFAs) 
Q8 – Desenvolvimento farmacêutico 
Q9 – Gerenciamento do Risco de Qualidade 
Q10 – Sistema Farmacêutico da Qualidade 
Q11 – Desenvolvimento e produção de insumos ativos 
Q12 – Gestão do ciclo de vida  

ICH – Diretrizes Série Q - Qualidade    



S 1A – S 1C – Carcinogenic Studies 
S 2 – Genotoxicity Studies 
S 3 A – S 3B – Toxicicokinetics and Pharmacokinetics 
S 4 – Toxicity Testing 
S 5 – Reprodutive Toxicology 
S 6 – Biotechnological Products 
S 7 A – S 7B – Pharmacology Studies 
S 8 – Immunotoxicology Studies 
S 9 – Nonclinical Evaluation for Anticancer Pharmaceuticals 
S 10 – Photosafety Evaluation 
S 11 Nonclinical Safety Testing 
 

ICH – Diretrizes Série S - Segurança  



E 1 – Clinical Safety forDrugs and in Long Term Treatment 
E 2 A – E 2F – Pharmacovigilance 
E 3 – Clinical Study Reports 
E 4 – Dose Responses Studies 
E 5 – Ethic Factors 
E 6 – Good Clinical Practices 
E 7 – Clinical Trials in Geriatric Population 
E 8 – General Considerations for Clinical Trials 
E 9 – Statical Principles for Clinical Trials 
E 10 – Choice of Control Groups in Clinical Trials 
E 11 – Clinical Trials in Pediatric Population 
E 12 – Clinical Evaluation by Therapeutics Category 
E 14 – Clinical Evaluation 
E 15 – Definitions in Pharmacogetics/Pharmacogenomics 
E 16 – Qualification of Genomic Biomakers 
E 17 – Multi-Regional Clinical Trials 
E 18 – Genomic Sampling Methodologies 

ICH – Diretrizes Série E - Eficácia 



 
ICH Q 12 - TECHNICAL AND REGULATORY CONSIDERATIONS 

FOR PHARMACEUTICAL PRODUCT LIFECYCLE 
MANAGEMENT 

 
Documento harmonizado: 16 de novembro de 2017 

 

Principio  

 

Uma abordagem harmonizada relativa a considerações técnicas 

e regulamentares para gerenciamento do ciclo de vida  

beneficiará os pacientes, a indústria e as autoridades. 

Promoverá a inovação e a melhoria contínua no setor 

bio-farmacêutico, reforçará a garantia de qualidade e a 

melhoria do fornecimento de medicamentos. 



ICH Q12 - Gestão do conhecimento 

Esta diretriz fornece uma estrutura para facilitar o gerenciamento de 
mudanças CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls) pós-aprovação 
de uma maneira mais previsível e eficiente.  

Pretende-se também demonstrar como o aumento do conhecimento de 
produtos e processos pode contribuir para uma redução no número de 
submissões regulatórias.  

A implementação efetiva das ferramentas e dos facilitadores descritos nesta 
diretriz deve melhorar a capacidade do setor de gerenciar muitas 
mudanças de CMC com eficácia sob o Sistema de Qualidade 
Farmacêutica (PQS) da empresa, com menos necessidade de extensa 
supervisão regulatória antes da implementação.  

A extensão da flexibilidade operacional e regulatória está sujeita à 
compreensão de produto e processo (ICH Q8 e Q11), aplicação de 
princípios de gerenciamento de risco (ICH Q9) e um sistema de qualidade 
farmacêutica eficaz (ICH Q10). 



ICH Q12 - Gestão do conhecimento 

Escopo :  

Esta diretriz se aplica a substâncias farmacêuticas (isto é, 
ingredientes farmacêuticos ativos) e produtos farmacêuticos, 
incluindo produtos químicos comercializados e produtos 
biotecnológicos / biológicos.  

A diretriz também se aplica a produtos combinados de 
dispositivos de médicos que atendem à definição de um 
produto farmacêutico ou biotecnológico / biológico.  

As mudanças necessárias para cumprir as revisões das 
monografias da Farmacopeia não estão no escopo desta 
diretriz. 

 



ICH Q12 - Gestão do conhecimento 

Categorização de alterações CMC  (Chemistry, Manufacturing 
and Controls ) pós-aprovação (capítulo 2) 

 

Categorização de Alterações do CMC Pós-Aprovação é uma 
estrutura que abrange uma categorização baseada em risco 
para o tipo de comunicação esperada do Titular da 
Autorização de Introdução no Mercado (AIM) junto à 
autoridade reguladora em relação às mudanças no CMC. 



ICH Q12 - Gestão do conhecimento 

Condições estabelecidas (ECs) (Capítulo 3) 

O conceito de ECs fornece um entendimento claro entre o MAH 
– Marketing Authorisation Holder  ( Detentor de autorização 
de comercialização = Registro ) e as autoridades reguladoras 
quanto aos elementos necessários para assegurar a 
qualidade do produto e identificar os elementos que 
requerem uma submissão regulatória, se alterada.  

Esta diretriz descreve como as ECs são identificadas, bem como 
quais informações podem ser designadas como informações 
de apoio que não exigiriam uma submissão regulatória, se 
fossem alteradas. Além disso, a orientação é incluída para 
gerenciar as revisões das ECs durante o ciclo de vida de um 
produto. 



ICH Q12 - Gestão do conhecimento 

Protocolo de Gerenciamento de Mudanças Pós-Aprovação 
(PACMP) (Capítulo 4) 

  

O PACMP é uma ferramenta reguladora que fornece 
previsibilidade em relação às informações necessárias para 
apoiar uma alteração do CMC e o tipo de submissão baseada 
em acordo prévio entre o titular da AIM e os titulares das 
autoridades. Tal mecanismo permite o planejamento e a 
implementação de futuras mudanças nas ECs de uma 
maneira eficiente e previsível. 



ICH Q12 - Gestão do conhecimento 

Gestão do Ciclo de Vida do Produto (PLCM) (Capítulo 5) 

 

O documento PLCM serve como um repositório central para as 
CEs e categoria de relatório associada para alterações feitas 
em ECs. O documento também capta como um produto será 
gerenciado durante a fase comercial do ciclo de vida, 
incluindo os compromissos relevantes de pós-aprovação do 
CMC e PACMPs. 



ICH Q12 - Gestão do conhecimento 

Sistema de Qualidade Farmacêutica (PQS) e Gestão de 
Mudanças (Capítulo 6) 

 

Um PQS eficaz, conforme descrito na ICH Q10 e em 
conformidade com BPFs/GMPs são necessários para a 
implementação desta diretriz. Em particular, gestão de 
mudanças de fabricação em toda a cadeia de suprimentos é 
um parte essencial de um sistema eficaz de gerenciamento 
de mudanças. Esta diretriz fornece recomendações para um 
gerenciamento robusto de mudanças em vários entidades 
envolvidas na fabricação de um produto farmacêutico. 



ICH Q12 - Gestão do conhecimento 

Relação entre avaliação regulatória e inspeção (Capítulo 7) 

 

Esta diretriz descreve os papéis complementares da avaliação e 
inspeção regulatória e como a comunicação entre 
avaliadores e inspetores facilita o uso das ferramentas aqui 
incluídas. 



ICH Q12 - Gestão do conhecimento 

Alterações pós-aprovação para produtos comercializados 
(capítulo 8) 

 

Abordagens para facilitar as mudanças nos produtos 
comercializados são descritas. Esta diretriz fornece 
orientação detalhada para permitir que mudanças nos 
métodos analíticos sejam feitas imediatamente ou com 
notificação de outras implementações posteriores.  Também 
são descritas abordagens baseadas em ciência e risco para 
estudos de estabilidade em apoio da avaliação das 
mudanças na CMC .  



ICH Q12 - Gestão do conhecimento 

Condições estabelecidas (EC) 

 

Em certas regiões ICH, a atual orientação ICH Q12 não é totalmente 
compatível com o quadro jurídico estabelecido no que diz respeito à 
utilização de Condições Estabelecidas explícitas (EC) referidas no Capítulo 
3 e com o Product Lifecycle Management («PLCM») referido no Capítulo 
5, conforme descrito nesta diretriz.  

Estes conceitos serão, no entanto, considerados quando os quadros legais 
forem revistos e, nesse ínterim, na medida do possível, ao abrigo do 
regulamento existente nestas regiões da CBI. 



Condições estabelecidas (EC) 

ECs em uma Submissão Regulatória 

 

Todas as submissões regulatórias contêm uma combinação de 
ECs e informações de suporte (consulte o Anexo 1).  

Informações de suporte não são consideradas ECs, mas são 
fornecidas para compartilhar com os reguladores o 
desenvolvimento e informações de fabricação em um nível 
adequado de pormenor e para justificar a seleção inicial de 
EC e suas categorias de relatórios. 

 



ICH Q12 - Gestão do conhecimento 
documento de Novembro de 2017 

Decision Tree for Identification of ECs and Associated Reporting  Categories for 
Manufacturing Process Parameters 



A gestão do conhecimento 

 

 



 ICH Q12 - Gestão e Disseminação do Conhecimento  

no contexto dos eixos E, S, Q   e M 

Objetivos do  ICH Q12 – solucionar assuntos não 
cobertos pelo Q10: 

 

 Dossier regulatório: 

 explorar de forma apropriada o desenvolvimento 
tecnológico que possibilite o continuo aperfeiçoamento 
em encoraje adoção de tecnologias inovadoras, pós 
aprovação; 

Delinear níveis de detalhes que possibilite  para avalição 
regulatória  e inspeção do dossiê nos casos de alterações 
pós registro. 

  

 



 ICH Q12 - Gestão e Disseminação do Conhecimento  

no contexto dos eixos E, S, Q   e M 

Objetivos do  ICH Q12 – solucionar assuntos não 
cobertos pelo Q10: 

  
 Aspectos do Sistema Farmacêutico da Qualidade: 

 Estabelecer critérios harmonizados de análise de riscos  
para processos, conhecimentos clínicos que avalie o 
impacto das mudanças na qualidade e quando aplicável 
na eficácia e segurança. 

 Esclarecer expectativas e reforçar a necessidade  de 
manter um sistema de gestão do conhecimento de forma 
continua durante o ciclo de vida do produto;  

 



 ICH Q12 - Gestão  do Conhecimento do ciclo de vida de um 
medicamento no contexto de: E, S, Q e M. 

Âmbito de aplicação do conhecimento 

 A sequencia do gerenciamento do conhecimento, desde a aquisição dos 
dados, em cada bloco do conhecimento,  até a disseminação das 
informações, deve ser aplicada de maneira sistemática ao longo de todo o 
ciclo de vida dos produtos, ou seja, desde a sua concepção até a cessação 
da sua comercialização.  

Concepção Transferência Validação Produção Suspensão 

Aquisição → análise → armazenamento → disseminação 

Fatos / dados Fatos / dados Fatos / dados Fatos / dados Fatos / dados 

Fonte: Botet & Moretto 



 ICH – Q12 -  Implantação de um sistema de gestão  

do conhecimento no ciclo de vida de um medicamento 

Organização da equipe de trabalho 

 
 Equipe significa grupo de pessoas que interagem entre si e que estão em áreas 

diferentes, pois se admite que uma única pessoa não tem capacidade de coletar, 
analisar, interpretar, armazenar e disseminar todos os dados e fatos 
(informações) relativos a produtos e processos, das seguintes áreas: 

 Desenvolvimento não clínico e clínico 

 Desenvolvimento tecnológico 

 Controle e Gerenciamento da Qualidade 

 Produção 

 Manutenção 

 Legislação  

 Departamento médico 

 Mercadologia 



 ICH – Q12 -  Implantação de um sistema de gestão  

do conhecimento no ciclo de vida de um medicamento 

Definição dos campos de informação relevantes 

 
 A definição dos campos onde de coleta de dados e informações deve ser objeto 

de decisão da equipe multidisciplinar. A  equipe deve analisar os itens mais 
relevantes imprescindíveis à gestão do conhecimento.  Exemplos: 
 Etapa de concepção do produto (composição do componente ativo e características do 

medicamento, avaliando proporção dos componentes, limites (espaço de concepção), estabilidade, 
processo de produção e de análise,  dentre outros. 

 Dados de ensaios  farmacológicos, estudos pré-clínicos e clínicos 

 Etapa de transferência – mudança de escala  

 Etapa de validação de métodos e processo 

 Etapa de produção em escala comercial 

 Etapa de suspensão da produção e comercialização 

 Avaliação de reclamações 

 Farmacovigilância – eventos e efeitos adversos 

 Confirmação da estabilidade dos produtos comercializados 

 



 ICH – Q12 -  Principais aplicações da gestão   

do conhecimento no ciclo de vida de um medicamento 

Conclusões (1): 

 

 Ajudar a fornecer abordagens harmonizadas para as 
alterações pós-aprovação em todas as regiões ICH., 
complementares às ICH Q8, Q9, Q10  e  Q11, que estão 
focalizando  o conhecimento até  o lançamento. É necessário 
maior alinhamento nas mudanças pós-aprovação para 
permitir a melhoria contínua e apoiar a inovação. 
 



 ICH – Q12 -  Principais aplicações da gestão   

do conhecimento no ciclo de vida de um medicamento 

Conclusões (2)  

Facilitar as alterações pós aprovação com 
mecanismos com base na análise de riscos, 
relacionado com o conhecimento da empresa sobre o 
produto e processo, bem como com a capacidade de 
gerenciar esses riscos. 

Adoção de relatórios padronizados sobre o relato de 
alterações, em base nas mudanças mais relevantes 



 Comentários e desafios 

Novos paradigmas 

  Qualidade: Boa qualidade farmacêutica representa um baixo 
risco de falha (aceitável) para alcançar os atributos clínicos 
(desejável). 

 Os documentos da ICH estão fortemente orientados para a 
avaliação dos riscos potenciais que podem afetar a segurança, 
eficácia e qualidade, durante o ciclo de vida dos 
medicamentos . 

 Os maiores desafios são: recuperar os dados e informações 
dos medicamentos em comercialização e estruturar 
procedimentos e recursos para a coleta dos novos. 
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