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1. OBJETIVO 
Estabelecer o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do Instituto de Tecnologia em Fármacos – 
Farmanguinhos, e descrevê-lo de acordo com a política e objetivos da qualidade, com base na Norma 
ABNT NBR ISO 9001, no Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) e na Resolução que dispõe 
sobre as Boas Práticas de Fabricação de medicamentos, detalhando as diretrizes organizacionais para 
implementação do SGQ Farmanguinhos. 
 
2. CAMPO DE APLICAÇÃO 
Este manual é aplicável ao SGQ Farmanguinhos. 
 
3. RESPONSABILIDADES 
3.1 Direção 
- Aprovar o Manual da Qualidade (MQ) do SGQ; 
- Assegurar que os seus requisitos e suas diretrizes sejam aplicados em Farmanguinhos. 
 
3.2 Representante da Direção 
- Aprovar o Manual da Qualidade do SGQ; 
- Orientar, implementar e fazer cumprir os requisitos e diretrizes do MQ em Farmanguinhos.  
 
3.3 Setor de Programas da Qualidade 
- Elaborar o MQ e orientar os colaboradores, facilitando a comunicação com o Representante da Direção 
nos assuntos tratados pelo Manual da Qualidade. 
 
3.4 Responsável Técnico 
- Assegurar o cumprimento das exigências técnicas e regulatórias relativas à qualidade dos produtos 
terminados, a implementação e estabelecimento do sistema da qualidade e o desenvolvimento do manual 
da qualidade. 
 
3.5 Gestores das Áreas de Farmanguinhos 
-Orientar e fazer cumprir os requisitos e diretrizes do manual. 
 
4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
Farmanguinhos estabelece, documenta, implementa e mantem um Sistema de Gestão da Qualidade e 
melhora continuamente a sua eficácia de acordo com Política e Objetivos da Qualidade, a norma ISO 
9001, o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) e a outras normas e regulamentos aplicáveis. 
É de responsabilidade da Coordenação de Gestão da Qualidade (CGQ), desenvolver ações 
interdepartamentais no campo qualidade, estabelecendo diretrizes, diagnósticos e planos de melhoria ou 
tratamento de não conformidades, garantindo que produtos e serviços estejam dentro dos padrões de 
qualidade exigidos. 
 
4.1 Apresentação Geral da Organização 
4.1.1 Histórico 
Farmanguinhos teve sua origem em 1956 no Instituto de Maralogia. Em 1970, passa a integrar a Fiocruz, 
sob a denominação de Instituto de Produção de Medicamentos (IPROMED). Em 1971 o IPROMED passou 
a ser um dos laboratórios do Sistema Oficial. Em 1976, através do Decreto Presidencial de nº 77.481 o 
IPROMED deu lugar a duas Unidades Técnicas, uma delas denominada Laboratório de Tecnologia em 
Fármacos – Farmanguinhos. Em setembro de 1988, através do Ato nº 152/88 da presidência da Fiocruz, 
Farmanguinhos passa a ser uma Unidade Técnico-Científica, cujo escopo está relacionado diretamente a 
áreas finalísticas da Fiocruz. No ano de 2004, o Ministério da Saúde adquiriu para Fiocruz/Farmanguinhos 
uma nova fábrica no campus de Jacarepaguá, chamado Complexo Tecnológico de Medicamentos (CTM). 
 
4.1.2 Planejamento Estratégico - Missão, Visão e Valores 
Os valores e princípios organizacionais são componentes da estratégia de Farmanguinhos e se alinham às 
políticas do Ministério da Saúde (MS), aos princípios da administração pública e ao Plano Quadrienal da 
Fiocruz. 
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Os valores e princípios organizacionais vigentes estão descritos no quadro 1. 
Missão 

Atuar com responsabilidade socioambiental na promoção da saúde pública por meio da produção de 
medicamentos, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, geração e difusão de conhecimento. 

Visão 
Ser reconhecido até 2022 por organismos nacionais e internacionais como centro estratégico na 
produção pública de medicamentos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

Valores 
1- Compromisso com o acesso da população brasileira a insumos e serviços estratégicos de saúde 
2- Compromisso com as políticas públicas 
3- Compromisso socioambiental 
4- Inovação 
5- Ética e transparência 
6- Gestão participativa 
7- Compromisso com a qualidade e excelência 
8- Uso responsável dos recursos públicos 
9- Integração institucional 
10- Compromisso institucional com o caráter público e estatal 
11- Valorização da Qualidade de vida 
12- Valorização pessoal e profissional 

Quadro 1 - Valores e princípios organizacionais 
 
4.1.3 Linhas de Produto/Serviços e Principais Clientes/Usuários ou Segmentos de Mercado 
Os principais clientes/usuários dos serviços finalísticos de Farmanguinhos estão representados no quadro 
2. 

Produto/serviço Clientes 
Medicamentos  Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos 

(SCTIE) 
Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF) 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 
Outros Países 
Organização Mundial de Saúde 
Usuários  

Desenvolvimento e validação de 
métodos analíticos  

Laboratórios da VDEPI; Clientes internos; Clientes externos 
de pesquisa. 

Avaliação da eficácia de novos fármacos Laboratórios da VDEPI; grupos externos 

Desenvolvimento de produtos químicos 
através de síntese orgânica 

Ministério da Saúde e Laboratórios Oficiais 

Desenvolvimento de produtos com base 
em recursos vegetais 

Setor produtivo de fitoterápicos e de produtos intermediários 
da cadeia tecnológica; Sistema Único de Saúde (SUS). 

Desenvolvimento de produtos para 
atendimento às demandas do Ministério 
da Saúde 

Ministério da Saúde; Organismos Internacionais; Laboratório 
de Tecnologia Farmacêutica 

Transferência de Tecnologia para 
produção de medicamentos 

Ministério da Saúde; Organismos Internacionais 

Cursos de Especialização e Mestrado 
profissional 

Profissionais graduados em cursos superiores reconhecidos 
pelo Ministério da Educação 

Quadro 2 - Linha produtos e serviços 
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4.1.4 Abordagem por Processo 
Os Macroprocessos de Farmanguinhos, são apresentados quadro 3. 

Macroprocessos de Farmanguinhos (Cadeia de Valor) 

Finalístico 
Fornecer medicamentos 
Pesquisar, desenvolver e inovar em fármacos, medicamentos e tecnologias 
Capacitar e Qualificar Pessoas para a Ciência e Tecnologia em Saúde 

Suporte 

Suprir 
Prover Infraestrutura 
Prover Tecnologia da Informação 
Administrar Orçamento e Finanças 

Gestão 

Gerir Estratégias e Planos 
Gerir Pessoas 
Gerir Informação e Conhecimento 
Gerir Qualidade 
Garantir a Gestão Ambiental e Social 

Quadro 3 - Macroprocessos 
 
Farmanguinhos adota uma abordagem de processos alinhada às diretrizes da Fiocruz, estabelecidas no 
Guia de Gestão por processos, baseado no BPM CBOK, sob responsabilidade do Escritório de Processos, 
e que orientam as áreas a: 
a) Determinar os processos necessários para o SGQ e sua aplicação por toda a sua estrutura;  
b) Determinar a sequência e interação desses processos;  
c) Determinar os critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses 
processos sejam eficazes;  
d) Assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o 
monitoramento desses processos; 
e) Monitorar e analisar estes processos; 
f) Implementar as ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses 
processos. 
Nos casos em que o Farmanguinhos optar por terceirizar algum processo que afete a conformidade do 
serviço em relação aos requisitos, Farmanguinhos assegura os controles desses processos. Os terceiros 
que atuam em atividades que afetam o SGQ passam por treinamento nos processos sob sua 
responsabilidade. 
Todos os processos do Sistema de Gestão da Qualidade seguem a metodologia conhecida como PDCA – 
Plan, Do, Check, Act (Figura 1). O modelo PDCA para Farmanguinhos é: 
 
 

 
Figura 1 – Modelo PDCA do SGQ ISO 9001 
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4.1.5 Escopo e Exclusões 
O SGQ de Farmanguinhos abrange todas as atividades realizadas, tanto de gestão quanto das atividades 
técnicas e produtivas, embora ainda existam diferentes níveis de implementação. 
O escopo atual do SGQ compreende as atividades como: Desenvolvimento, transferência, prestação de 
serviços tecnológicos, análise, suprimento de materiais e produtos farmacêuticos, assegurando a eficácia 
do Sistema de Gestão da Qualidade. 
Os processos de Farmanguinhos não apresentam exclusões. 

 
Figura 2 – Macroprocesso de Farmanguinhos com base na cadeia de valor 

 
4.2 Documentação do Sistema da Qualidade 
Farmanguinhos estabelece os Documentos da Qualidade (DQ), de forma que assegure a conformidade de 
seus produtos e serviços com os requisitos especificados e garanta que as pessoas designadas tenham 
todas as informações necessárias para tomar decisões. 
Os DQ, em meio físico ou eletrônico, são mantidos de modo a preservar a integridade física, inviolabilidade 
de conteúdo, rastreabilidade e acesso às informações, sendo prontamente identificáveis.  
Os DQ são elaborados, identificados, classificados de acordo com os Procedimentos documentados:  
FAR-SGQ-PGP.001 - Identificação e Classificação de Documentos da Qualidade.  
FAR-SGQ-PGP.002 - Elaboração de Documentos da Qualidade.  
A representação da hierarquia de documentos do SGQ encontra-se na Figura 3. 

 
Figura 3: Hierarquia de Documentos do SGQ 

NÍVEL1                                     
Manual da Qualidade/ 

Site Master File / DDSF                      
NÍVEL 2 

Procedimento Gerencial 
Padrão/ Plano Mestre de 

Validação
NÍVEL 3 

Procedimento Operacional Padrão/ 
Instrução de Trabalho/ Protocolos / 
Monografia/ Método Analítico/Ficha 

Técnica                                 

NÍVEL 4
Registros

Política da Qualidade 
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4.2.1 Controle de Documentos 
Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade são controlados, conforme o 
procedimento documentado: 
FAR-SGQ-PGP.003 – Controle de Documentos da Qualidade, que estabelece os controles necessários 
para:  
a) aprovar documentos quanto a sua adequação, antes da sua emissão;  
b) analisar criticamente e atualizar, quando necessário, e reaprovar documentos;  
c) assegurar que alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam identificadas;  
d) assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso;  
e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis;  
f) assegurar que documentos de origem externa sejam identificados e que sua distribuição seja controlada;  
g) evitar o uso não pretendido de documentos obsoletos, e aplicar identificação adequada nos casos em 
que forem retidos por qualquer propósito; 
h) assegurar que os documentos sejam distribuídos somente a pessoas designadas. 
 
4.2.2 Controle de Registro 
Os controles necessários para identificação, armazenamento, destinação, proteção, recuperação, tempo 
de guarda e eliminação dos registros são estabelecidos nos procedimentos documentados: 
FAR-SGQ-PGP.004 – Controle de Registros  
CTM-11.SGD.001 – Transferência de Documentos para a Seção de Gestão de Documentos.  
 
Nota: O Laboratório de Desenvolvimento e Validação Analítica (LDVA) tem como adicional o Manual da 
Qualidade (LDVA.MQ) referenciado pela norma NBR ISO 17025. 
 
5. RESPONSABILIDADES DA ALTA DIREÇÃO 
5.1 Comprometimento da Gestão 
A Alta Direção de Farmanguinhos é comprometida com o estabelecimento, a implementação, a 
manutenção e com a melhoria contínua do SGQ. Tal comprometimento é evidenciado por meio: 
a) Participação no projeto, implantação, monitoramento e manutenção de um sistema eficaz da qualidade 
farmacêutica; 
b) Definindo papéis individuais e coletivos, responsabilidades e autoridades e inter-relações de todas as 
unidades organizacionais relacionadas ao sistema da qualidade, garantindo que as essas interações sejam 
comunicadas e compreendidas em todos os níveis da organização. 
d) Conduzindo reunião de análise crítica, revisões de gestão de desempenho do processo e qualidade dos 
produtos e do sistema da qualidade, promovendo a melhoria contínua;  
e) Do estabelecimento e divulgação da Política da Qualidade conforme subitem 5.3 deste manual; 
f) Da comunicação da Política da Qualidade a todos que trabalham na organização sobre a importância de 
atender aos requisitos dos clientes, como também aos requisitos regulamentares;  
g) Do estabelecimento dos Objetivos da Qualidade e seu desdobramento em todo nível da organização;  
h) Assegurando a disponibilidade de recursos apropriados e sua aplicabilidade apropriada a um produto, 
processo ou local específico; 
i) Assegurando treinamento e atualização contínua dos gestores, visando atender plenamente aos 
requisitos dos órgãos reguladores. 
j) Dando suporte forte e visível ao Sistema farmacêutico da qualidade e garantindo a sua implementação 
em toda organização. 
 
5.2 Foco no Cliente 
A Alta Direção assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o propósito de 
aumentar a sua satisfação através dos processos estabelecidos em 7.2.1 e 8.2.1 deste manual. 
Para confirmação do atendimento destes requisitos e de seus propósitos, medições da satisfação do 
cliente são realizadas. 
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5.3 Política da Qualidade 
A Alta Direção de Farmanguinhos, com base na Política da Qualidade da Fiocruz, estabelece a Política da 
Qualidade de Farmanguinhos, sendo descrita a seguir: 
 
“Desenvolver, produzir e fornecer medicamentos com qualidade, segurança e eficácia, tendo 
como base a Melhoria Contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, atendendo aos requisitos de 
modelos de gestão e regulamentos e normas nacionais e internacionais da qualidade.” 
 
A política da qualidade é revisada a cada dois anos ou sempre que necessário. 
A divulgação da Política da Qualidade é realizada por meio de treinamento do Manual, nos quadros 
“Minutos da Qualidade”, na Intranet, entre outros canais de comunicação. 
 
5.4 Planejamento da Qualidade 
5.4.1 Objetivos da Qualidade 
Os objetivos da qualidade de Farmanguinhos são alinhados com os objetivos da qualidade da Fiocruz e 
coerentes com a Política da Qualidade e são diretrizes para o planejamento das ações do SGQ de 
Farmanguinhos. 
 

Objetivos da Qualidade de Farmanguinhos  
1) Implantar, implementar e manter o sistema de gestão da qualidade de acordo com os regulamentos e 
as normas nacionais e internacionais. 

2) Manter o nível das atividades de gestão, pesquisa, transferência e desenvolvimento tecnológico, 
ensino, produção de medicamentos e prestação de serviços em consonância com a evolução do 
conhecimento técnico-científico, visando o melhor desempenho institucional. 
3) Zelar pelo clima organizacional saudável, assegurando a qualidade de vida do trabalhador; 

4) Promover a melhoria continua da gestão da qualidade e a análise crítica do SGQ com responsabilidade 
socioambiental; 
5) Garantir mecanismos que favoreçam o relacionamento com os usuários e a verificação do seu nível de 
satisfação. 
Quadro 4 - Objetivos da Qualidade de Farmanguinhos 
 
5.4.2 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade 
A Alta Direção realiza o planejamento do SGQ com base nos requisitos e nos objetivos estabelecidos. O 
planejamento é acompanhado e controlado pela Análise Crítica da Alta Direção. O procedimento FAR-
SGQ-PGP.005 – Objetivos, Metas e Planos estabelece os critérios de acompanhamento e controle dos 
objetivos, metas e planos de Farmanguinhos. 
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5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 
5.5.1 Estrutura Organizacional 
 

 
 
5.5.2 Responsabilidade e Autoridade  
As responsabilidades e autoridades na implementação e manutenção do SGQ são apresentadas na matriz 
de responsabilidade. 
A Matriz de responsabilidade indica para cada requisito da norma a função responsável por ele, bem como 
os envolvidos no processo (Quadro 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembléia Geral

Diretoria Executiva

Conselho Deliberativo 
de Farmanguinhos

Vice Diretoria de 
Gestão Institucional

Vice Diretoria de 
Ensino, Pesquisa e Inovação

Coordenação de 
Gestão da Qualidade
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REQUISITO DA NORMA/FUNÇÃO Alta 
Direção 

Coordenações 
/ Vices 

Gestor 
Divisão/ 
Setor/ 

Laboratórios 

RD Colaboradores 

4.1 Requisitos gerais R E E E E 
4.2 Requisitos de documentação E R E R E 
5.1 Comprometimento da Direção R E - E - 
5.2 Foco no cliente R E E E E 
5.3 Política da qualidade R E E E E 
5.4 Planejamento R E E E - 
5.5 Responsabilidade, autoridade e 
documentação R E E E - 

5.6 Análise Crítica pela Direção R E E E - 
6.1 Provisão de recursos R E E E E 
6.2 Recursos humanos E R E E E 
6.3 Infraestrutura E R E E - 
6.4 Ambiente de trabalho - E R E E 
7.1 Planejamento da realização do 
produto - E R E E 

7.2 Processos relacionados ao cliente - E R E E 
7.3 Projeto e desenvolvimento R E E E E 
7.4 Aquisição E R E E E 
7.5 Produção e prestação de serviço - E R E E 
7.6 Controle de equipamento de 
monitoramento e medição - - R - E 

8.1 Generalidades - - - R - 
8.2 Monitoramento e medição - E R E E 
8.3 Controle de produto não-conforme - E R E E 
8.4 Análise de dados E E R E - 
8.5 Melhoria E E R E E 
Legenda:      R – Responsável      E – Envolvido  
Quadro 5 - Matriz de responsabilidades de Farmanguinhos 
 
5.5.3 Representante da Direção 
A Alta Direção indica, através de portaria, o responsável pela Coordenação de Gestão da Qualidade como 
Representante da Direção para o SGQ, com responsabilidade e autoridade para: 
a) Assegurar que os processos necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos; 
b) Relatar à Alta Direção o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria;  
c) Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em Farmanguinhos. 
 
5.5.4 Garantia da Qualidade 
O Coordenador(a) da Gestão da Qualidade (Representante da Direção) designa o gestor da Divisão de 
Garantia da Qualidade (GQL/CGQ) que tem autoridade e responsabilidade de assegurar que os requisitos 
das boas práticas de fabricação de medicamentos sejam implementados e mantidos. 
 
5.5.5 Controle da Qualidade 
O Controle da Qualidade (CQL/CGQ) é responsável pelas atividades referentes à amostragem, às 
especificações e aos ensaios, bem como à organização 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. 
O Controle da Qualidade (CQL/CGQ) é independente e está devidamente equipado para realização das 
análises de controle em processo, físico-químicas e microbiológicas de materiais de embalagem, matérias-
primas, produtos intermediário, a granel e acabado, estudos de estabilidade, validação de métodos 
analíticos e suporte às validações de produto, de limpeza e de tempo de estocagem.  
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Há procedimentos escritos definindo todas as atividades de amostragem, análise, liberação e rotulagem de 
materiais e produtos, operação dos equipamentos de laboratório, controle de padrões, preparo de 
soluções, etc. 
As especificações e procedimentos de testes são consistentes com as farmacopeias vigentes ou métodos 
desenvolvidos localmente e são atualizadas regularmente.    
Quaisquer resultados fora de especificação são documentados, investigados e a disposição final é 
devidamente justificada.  
 
5.5.6 Assuntos Regulatórios 
A área de Assuntos Regulatórios é responsável por regularizar medicamentos e renovação de registro 
frente a ANVISA, para poder comercializa-los, através da elaboração de dossiês de registro e pós-registro 
de medicamentos. Em adicional, tem a responsabilidade por toda a parte legal da empresa, como 
autorização e licença de funcionamento, além da Certidão de Regularidade Técnica entre outras atividades 
como elaboração de dizeres de materiais gráficos (DMG) e cadastro de IFA. 
As atividades são realizadas conforme procedimentos: 
- CTM-11.SAR.001 - Registro e Renovação de Registro de Medicamentos na Anvisa. 
- FAR-SAR-POP.003 - Alterações Pós-Registro de Medicamentos na ANVISA. 
- CTM-11.SAR.004 - Solicitação de Alteração Pós-Registro. 
- CTM-11.SAR.006 - Revalidação da Licença Sanitária Estadual e da Certidão de Regularidade Técnica do 
Conselho Regional Federal (CRF) do Rio de Janeiro. 
- FAR-SAR-POP.007 - Registro do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA). 
 
5.5.7 Operações de Produção 
A Vice-Diretoria de Operações (VDOP) é responsável por planejar, programar e orientar as atividades 
relativas à área de operação e produção. 
O processo de produção inclui todas as operações de produção de medicamentos, desde a fabricação até 
a embalagem. São utilizadas, unicamente, instalações aprovadas pelas autoridades sanitárias. Os tipos de 
produtos farmacêuticos manufaturados nesta Unidade estão listados no Anexo 2 do Site Master File.  
Os produtos penicilínicos – substâncias sensibilizantes, são manufaturados em um prédio segregado, que 
é abastecido por um sistema de HVAC independente dos sistemas que abastecem outros prédios.  
Os processos de fabricação e embalagem são realizados de acordo com as Fichas Técnicas e 
procedimentos aprovados. 
As principais tecnologias utilizadas são: compressão direta e granulação úmida. 
 
5.5.8 Comunicação Interna 
A Alta Direção assegura que são estabelecidos os processos de comunicação apropriados e que seja 
realizada comunicação relativa à eficácia do sistema de gestão da qualidade utilizando, porém não 
limitando-se, aos seguintes meios:  
- Quadros de aviso e jornais internos;  
- Meios de comunicação eletrônica (correio eletrônico);  
- Espaço “Fique por Dentro”; 
- Minutos da Qualidade; 
- Intranet. 
Para os novos colaboradores a comunicação é realizada através do Programa de Integração de novos 
colaboradores, que se dá através do procedimento documentado CTM-11.DDRH.005 – Programa de 
Integração. 
 
5.6 Análise Crítica pela Alta Direção 
A Alta Direção analisa criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade de Farmanguinhos, no mínimo, 
duas vezes ao ano, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. Essa análise crítica 
propõe a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudança no Sistema de Gestão da 
Qualidade, considerando a política da qualidade e os objetivos da qualidade.  
São mantidos registros das análises críticas pela Alta Direção, conforme modelo Anexo A, que tem como 
entradas (pauta mínima): 
- Revisão da política e dos objetivos da qualidade;  
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- Ações de acompanhamento de análises críticas anteriores; 
- Desempenho de processo e conformidade da prestação do serviço; 
- Situação das ações corretivas e preventivas(desvios); 
- Situação do andamento do desempenho de fornecedores; 
- Retroalimentação do cliente/cidadão; 
- Mudanças que possam afetar o SGQ; 
- Resultados de auditoria; 
- Recomendações para melhoria; 
- Reprovações/Reprocessos/Recuperação de produtos; 
- Relatórios de Revisão Periódica de Produtos. 
 
As saídas da análise crítica incluem quaisquer decisões e ações relacionadas a: 
- Melhoria da eficácia do SGQ e de seus processos; 
- Melhoria dos serviços em relação aos requisitos do cliente;  
- Necessidades de recursos. 
Oportunidades de melhoria detectadas na análise crítica pela direção são tratadas conforme item 8.5. 
 
6. GESTÃO DE RECURSOS 
Farmanguinhos determina e provê recursos necessários para implementar e manter o SGQ, melhorar 
continuamente sua eficácia e aumentar a satisfação de clientes mediante o atendimento de seus requisitos. 
O acompanhamento e controle de recursos são realizados através do Planejamento Anual do SGQ no 
SAGE.  
 
6.1 Competência, Treinamento e Conscientização 
As pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os requisitos dos serviços 
realizados por Farmanguinhos são competentes com base em educação, treinamento, habilidade e 
experiência apropriadas e estão conscientes quanto à pertinência e importância de suas atividades e de 
como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade.  
A gestão da competência e a eficácia das ações de treinamento internas e externas são realizadas pela 
Vice-Diretoria de Gestão do Trabalho (VDGT), conforme procedimento documentado: 
CTM-11.DDRH.004 – Solicitação de Capacitação de Pessoal.  
Farmanguinhos, onde aplicável, provê treinamento e outras ações para atingir as competências 
necessárias para as funções.  
Farmanguinhos mantém programa anual de treinamento teórico e prático para todos os profissionais 
envolvidos nas áreas BPF relevantes, através de cursos específicos, mantém também treinamento 
relacionados à documentação do SGQ, conforme procedimento documentado: 
CTM-11.GQL.031 – Treinamento em Procedimento Operacional Padrão. 
Farmanguinhos mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidades e experiência.  
 
6.2 Infraestrutura 
A infraestrutura é mantida pela Vice-Diretoria de Gestão Institucional (VDGI) e pela Vice-Diretoria de 
Operações e Produção (VDOP), realizada através de Ordens de Serviços para as áreas responsáveis. 
A manutenção dos equipamentos laboratoriais segue também as condições e contratos com fabricantes 
e/ou empresas licitadas, sob gerência dos responsáveis das áreas.  
Os programas de TI utilizados na unidade têm sistemática estabelecida pelo Departamento de Tecnologia 
da Informação da VDGI para proteção, backup contendo sistema antivírus e segurança da informação 
conforme procedimentos documentados: 
CTM-11.DTI.011 – Concessão de Acesso aos Sistemas Básicos.  
CTM-11.DTI.012 – Procedimento de Backup e Restore. 
 
6.2.1 Instalações / Áreas 
Prédio #40 – Neste prédio se concentram todas as atividades relacionadas à produção de penicilínicos. 
Este é um edifício de 2 pavimentos, com área total de 5.345,44m2 onde se encontram as seguintes áreas: 
Almoxarifado de Matérias-primas, Central de Pesagem, Laboratório de Controle de Qualidade, Fabricação 
e Embalagem. 



Título: MANUAL DA QUALIDADE - SISTEMA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE DE FARMANGUINHOS 

Código: FAR-SGQ-MQ.001 
Revisão: 01 

 

      Página      
14/31 

 

Prédio #70 – Neste prédio se concentram todas as atividades relacionadas à produção de sólidos-orais 
comprimidos simples, revestidos e cápsulas, incluindo ainda produtos sujeitos a controle especial, líquidos 
e semi-sólidos. Este é um edifício de 3 pavimentos, com área total de 12.044,71m2 onde se encontram as 
seguintes áreas: Almoxarifado de matérias-primas, Laboratórios de controle em processo, Central de 
Pesagem, Fabricação e Embalagem. 
Prédio #10 – Este é um edifício de 2 pavimentos, com área total de 15.172,80 m2 e nele se concentram as 
áreas financeira, administrativa, desenvolvimento tecnológico, ensino, RH, TI, NAF, SGD, VDOP (incluindo 
PCP e serviço de projetos industriais), almoxarifado de materiais de embalagem e produto acabado, 
expedição de produto acabado, laboratório de tecnologia farmacêutica, laboratório de estudo do estado 
sólido e as áreas da Coordenação da Qualidade, incluindo os laboratórios de Controle Físico-Químico e 
Microbiológico. 
O Campus Jacarepaguá, destinado às atividades ligadas ao desenvolvimento e à produção de 
medicamentos, é composto por 17 prédios ou anexos construtivos. 
 
6.3 Ambiente de Trabalho 
Farmanguinhos determina e gerencia o ambiente de trabalho necessário para alcançar a conformidade 
com os requisitos do produto/serviço através dos procedimentos documentados: 
CTM-11.CQL.058 – Monitoramento de Temperatura e Umidade - Controle da Qualidade.  
CTM-11.UTL.009 – Monitoramento de Temperatura e Umidade Relativa dos Almoxarifados. 
CTM-11.CQM.125 – Monitoramento Microbiológico Ambiental - Laboratório Microbiológico. 
CTM-11.LTF.064 – Monitoramento de Temperatura e Umidade. 
No11.LDVA.LA.029 – Monitoramento de Temperatura e Umidade de Área.   
FAR-LEES-POP.003 – Monitoramento Temperatura e Umidade – LEES. 
CTM-11.PRO.085 - Monitoramento de Temperatura e Umidade das Salas da Produção. 
 
6.3.1 Saúde, Higiene, Vestuário e Conduta 
- Os objetivos da qualidade voltados para saúde e qualidade de vida dos colaboradores são tratados em 
Farmanguinhos no âmbito do programa “Fiocruz Saudável” sob responsabilidade da Vice-Presidência de 
Gestão e Desenvolvimento Institucional (VPGDI) e operacionalizado pela Diretoria de Recursos Humanos 
(DIREH) e tem como objetivo desenvolver políticas, estratégias e ações de Qualidade, Biossegurança e 
Ambiente. 
- Farmanguinhos assegura que todo colaborador realize exames para admissão e periodicamente em 
relação à saúde, necessários às atividades desempenhadas, e que todos os colaboradores são treinados 
nas práticas de higiene pessoal, bem como, utilizam roupas limpas e apropriadas a cada área, conforme 
estabelecido nos procedimentos documentados: 
CTM-11.GQL.045 – Boas Práticas de Higiene Pessoal e Limpeza.  
FAR-GQL-POP.032 – Uniformes e Outros Artigos Têxteis - Controle e Utilização. 
- Para que seja assegurada a proteção dos colaboradores, Farmanguinhos disponibiliza equipamentos de 
proteção coletiva (EPC) e equipamento de proteção individual (EPI) de acordo com as atividades 
desenvolvidas. 
- Para acesso as áreas produtivas, os colaboradores e visitantes seguem as diretrizes determinadas por 
Farmanguinhos, conforme estabelecido no procedimento documentado: 
CTM-11.GQL.027 – Acesso as Áreas Produtivas. 
 
6.3.2 Controle de Pragas 
O serviço de manejo integrado de pragas e vetores e controle de abelhas nas áreas interna e externa das 
edificações do CTM, visa manter o controle através de sistema que incorpore ações curativas, preventivas 
e corretivas, visando impedir a atração, o abrigo, o acesso e a proliferação de pragas e vetores ambientais 
na Unidade, bem como promover a substituição gradual dos pesticidas por alternativas físico-químicas ou 
biológicas de menor impacto ambiental. O procedimento estabelecido é CTM-11.SMS.023 - Manejo e 
Controle Integrado de Pragas e Vetores. 
O controle de pragas e vetores nas indústrias farmacêuticas é condição básica para prevenir riscos de 
contaminação de insumos e produtos, bem como controlar problemas entomológicos, de forma a reduzir 
as populações dos insetos e vetores, a níveis que não causem problemas ao meio ambiente 
(ecossistema), produtos e aos trabalhadores.  
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Destaca-se ainda, a necessidade do atendimento às resoluções da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, tais como: RDC Nº 17, de 16 de abril de 2010, que dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação 
de Medicamentos e RDC Nº 52, de 22 de outubro de 2009, que dispõe sobre o funcionamento de 
empresas especializadas na prestação de serviço de controle de pragas e vetores e dá outras 
providências.  
 
6.4 Gestão de Resíduos 
Os resíduos provenientes de processos podem, por suas características, apresentar periculosidade efetiva 
ou potencial à saúde humana e/ou ao meio ambiente, requerendo por isso cuidados especiais e bem 
definidos. As classificações são dispostas pela RDC 306/04 e pela Resolução CONAMA 358/05. 
Com a finalidade de minimizar impactos à saúde e ao meio ambiente são mantidos os procedimentos 
documentados: 
CTM-11.SMS.022 – Identificação, Segregação, Manejo e Recebimento de Resíduos – CTM. 
MAN-11.SMS.001 – Identificação, Segregação, Manejo e Recebimento de Resíduos Campus Manguinhos. 
 
7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO DE FARMANGUINHOS 
7.1 Planejamento da Realização do Produto/Serviço 
O planejamento dos processos de realização dos produtos/serviços é apresentado nos documentos Nível 
2 através de responsabilidades e referência à documentação pertinente. Os procedimentos levam em 
conta, quando apropriado: 
a) Os objetivos da qualidade e requisitos para a prestação dos produtos/serviços; 
b) A necessidade de estabelecer processos e documentos e de prover recursos para os serviços;  
c) A verificação, validação, monitoramento, medição e inspeção específicos para os produtos/serviços, 
bem como os critérios para a aceitação destes;  
d) Os registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o serviço 
resultante atendem aos requisitos deste manual. 
Os procedimentos que compõem o planejamento do SGQ estão referenciados nos itens pertinentes desse 
Manual.  
 
7.2 Processos Relacionados a Clientes 
Farmanguinhos disponibiliza o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC/CGQ), através do qual os 
cidadãos (clientes) podem expressar suas necessidades e expectativas. A sistemática de gerenciamento 
do atendimento ao cidadão (cliente) é realizada conforme os procedimentos documentados: 
CTM-11.SAC.001 – Padrão de Respostas e Registros do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).  
FAR-SAC-POP.003 – Gerenciamento de Reclamações Recebidas pelo Serviço de Atendimento ao 
Cidadão (SAC). 
 
7.2.1 Determinação de Requisitos Relacionados ao Cliente/Usuários 
São subsídios para o levantamento das necessidades e expectativas dos usuários dos serviços prestados 
no âmbito do SGQ de Farmanguinhos: 
a) Pesquisa de Satisfação com os usuários externos, conforme 8.2.1; 
b) Levantamento de reclamações, solicitações ou sugestão, conforme item 7.2.4; 
c) Requisitos regulatórios e de normas nacionais e internacionais; 
d) Acordos e parcerias firmadas entre Farmanguinhos e seus clientes, incluindo-se a entrega e pós-
entrega. 
Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado, são identificados 
através das análises críticas de produtos e serviços. 
 
7.2.2 Devolução e Recolhimento de Produtos 
Para ocorrência de devoluções e recolhimento de produtos por parte de seus clientes e para retirada de 
medicamentos do mercado, nas situações em que esta necessidade for evidenciada por Farmanguinhos 
ou solicitada pela ANVISA,Farmanguinhos mantém os procedimentos documentados: 
FAR-GQL-POP.006 – Devolução de Produto. 
CTM-11.GQL.060 – Recolhimento de Produtos 
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7.2.3 Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto  
Farmanguinhos analisa criticamente os requisitos relacionados ao seu produto e serviço. Esta análise 
crítica é realizada antes de Farmanguinhos assumir o compromisso de fornecer um produto/serviço para o 
cliente e assegura que:  
a) Os requisitos do produto estão definidos;  
b) Os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados estão 
resolvidos;  
c) A organização tem a capacidade para atender aos requisitos definidos.  
 
7.2.4 Comunicação com o Cliente 
Os canais de relacionamento de Farmanguinhos são definidos considerando os diferentes perfis dos seus 
clientes. O processo de desenvolvimento, a implantação, o gerenciamento e a divulgação desses canais 
contam principalmente com as áreas de Comunicação, de Qualidade, de Vendas e do Serviço de 
Atendimento ao Cidadão (SAC). Seguem abaixo os principais canais para informação quanto: 
a) Serviço realizado: 

 Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) – o contato ocorre através de e-mail e telefones. A 
divulgação ocorre através eventos e congressos. 

 Secretaria Acadêmica – o contato ocorre através de e-mail e telefones que são divulgados 
através do site da instituição, nas chamadas públicas e nos cartazes. 

 Assessoria de Comunicação (ASCOM) – os contatos ocorrem através de mídias sociais digitais. 
A divulgação desses canais é realizada no site da unidade através de links, no FARNOTÍCIAS e 
na intranet. 

 
b) Tratamentos de consultas, pedidos e dúvidas e realimentação do cliente, incluindo suas reclamações: 

 SAC – pode ser acessado através de telefone e do e-mail que são divulgados na embalagem 
dos medicamentos de Farmanguinhos, no site, na carta de serviço da Fiocruz e em folders.  
O tratamento das reclamações segue conforme item 7.2. 

 Eventos adversos – o SAC também recebe os eventos adversos que são tratados pelo Serviço 
de Farmacovigilância.  

 Ouvidoria da Fiocruz – o contato ocorre através do site da Fiocruz e pessoalmente. A 
divulgação é realizada através de publicações, carta de serviços, banners, folders, campanhas 
e no próprio site. 

 
7.3 Gestão de Projeto e Desenvolvimento  
Para atender aos requisitos do escopo, Farmanguinhos planeja e controla o projeto e desenvolvimento dos 
produtos e suas ações através dos procedimentos documentados Nível 2: 
FAR-CDT-POP.008 – Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento e Redesenvolvimento Tecnológico. 
FAR-CDT-POP.009 – Gerenciamento de Transferência de Tecnologia  
FAR-DBTEC-PGP.001– Gerenciamento de Transferência de Tecnologia de Medicamentos Biológicos.  
 
7.4 Gestão de Atividades Terceirizadas e Materiais Adquiridos (Aquisição) 
7.4.1 Processos de Aquisição  
O caráter de Instituição do Governo Federal submete o sistema de aquisição e gestão de fornecedores de 
Farmanguinhos aos controles estabelecidos pela Lei nº 8666 – Lei de Licitação e Contratos Administrativos 
e demais regulamentos internos, quando utilizar recursos do Tesouro Nacional. Esses controles são 
complementados com os procedimentos documentados FAR-SCN-PGP.001 – Gestão de Compras 
Nacionais e FAR-COM-PGP.001 – Gestão de Compras Internacionais, que orientam os processos de 
aquisição. A escolha do fornecedor, quando aplicável, será baseada na lista de fornecedores qualificados 
de materiais, produtos e serviços, mantidos pelo Sistema da Qualidade, pelos requisitos contidos no 
Projeto Básico ou Termo de Referência ou ainda pela indicação justificada do fornecedor e/ou fabricante 
(inexigibilidade).  
O processo de aquisição é finalizado pela área Financeira (FIN/VDGI), conforme procedimento 
documentado: 
FAR-FIN-PGP.001 –Gestão Financeira (Tesouraria) de Farmanguinhos. 
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7.4.1.1 Qualificação de Fornecedores 
Atendendo as Boas Práticas de Fabricação, que visa garantir a qualidade e a segurança do produto 
farmacêutico, Farmanguinhos institui o Programa de Qualificação de Fornecedores ao qual estão sujeitos 
os fabricantes e fornecedores de Insumo Farmacêutico Ativo, excipientes e material de embalagem e os 
prestadores de serviço BPF relevante. O Programa abrange a seleção dos fornecedores, avaliação 
preliminar para conhecimento de atividade e aspectos legais e segue sistemática definida no documento 
FAR-SAQ-PGP.003 – Qualificação Técnica de Fornecedores. 
 
7.4.2 Informações de Aquisição 
O processo de aquisição inicia com as solicitações de bens, materiais permanentes e serviços, incluindo 
os serviços de terceirização de etapas de produção, através de sistema informatizado que dependendo do 
tipo de aquisição dará origem ao Projeto Básico ou Termo de Referência, onde constam todos os 
requisitos exigidos para fornecimento do produto e contratação do serviço, que dará início a um Processo 
Administrativo de Contratação. A análise crítica dos requisitos é realizada pelo Núcleo de 
Acompanhamento Processual (NAP/VDGI), conforme estabelecido pelo procedimento documentado: 
FAR-NAP-PGP.001 – Gestão de Análise de Pedidos, Processos e Elaboração de Contratos. 
 
7.4.2.1 Contratos de Terceirização de Etapas de Produção 
Farmanguinhos estabelece que os contratos de terceirização de etapas de produção: 
- Assegurem que os requisitos necessários para fabricação do produto estejam claros e documentados; 
- Garantam que todas as condições estabelecidas, incluindo quaisquer propostas de mudanças em 
condições técnicas ou de outra natureza, estejam adequadamente definidas e que sejam realizadas de 
acordo com o registro do produto; 
- Assegurem que as Boas Práticas de Fabricação e de Armazenamento de medicamentos, sejam 
cumpridas de acordo com a legislação vigente e outras exigências legais; e   
- Permitam que Farmanguinhos audite as instalações do contratado, sempre que necessário. 
Quaisquer diferenças entre os requisitos e a proposta serão resolvidas e documentadas antes da 
assinatura do contrato. Farmanguinhos estabelece um fiscal para acompanhamento formal do contrato, 
durante sua execução.  
É realizada análise crítica do contrato formalmente e esta deve ser documentada. 
A aprovação final para liberação do produto é realizada pela Garantia da Qualidade de Farmanguinhos. 
Também é formalizado Acordo de Qualidade com os contratados. 
 
7.4.3 Verificação do Produto Adquirido  
Farmanguinhos realiza atividades de inspeção e ensaios objetivando a verificação do atendimento aos 
requisitos especificados para Matérias-primas, produtos (intermediários, granel e final) e materiais de 
embalagem. A inspeção e ensaios são realizados conforme metodologia estabelecida nos procedimentos 
documentados: 
FAR-CQL-POP.033– Recepção, Distribuição e Liberação de Materiais e Produtos. 
FAR-ALM-POP.004 – Recebimento de Materiais e Produtos.  
Para os serviços de transporte, calibração e manutenção de equipamentos que afetem a qualidade do 
produto/serviço prestado, a verificação é realizada pelo fiscal do contrato através do carimbo de atesto.  
 
7.5 Produção e Prestação do Serviço  
7.5.1 Controle de Produção 
Farmanguinhos realiza a produção de medicamentos para atender às demandas do Ministério da Saúde e 
também presta serviços de produção para terceiros. 
Farmanguinhos desenvolve e projeta seus produtos e processos em atendimento às Boas Práticas de 
Fabricação. A Unidade possui uma linha de produtos registrados na Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). Entre os produtos constantes do portfólio do Instituto estão antibióticos, 
antiinflamatórios, antiinfecciosos, antiulcerosos, analgésicos, anti-maláricos e tuberculostático, 
antirretrovirais, medicamentos para o sistema cardiovascular e para o sistema nervoso central, diabetes e 
hipertensão. 
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7.5.2 Controle da Prestação do Serviço 
Farmanguinhos descreve seus processos de controle da prestação do serviço nos seguintes 
procedimentos, entre outros procedimentos referenciados neste manual: 
FAR-CDT-POP.010 – Desenvolvimento e Redesenvolvimento Tecnológico de produtos no LTF. 
CTM.11.CDT.015 – Prestação de Assistência Técnica pelo LTF. 
FAR-CDT-POP.014 – Desenvolvimento e Validação de Métodos Analíticos – LDVA. 
CTM.11.CDT.012 – Prestação de Serviços Analíticos. 
FAR-SB-PGP.001 – Desenvolvimento de Biofármaco.  
FAR-DBTEC-PGP.002 – Assistência Técnica pela DBTEC. 
FAR-CDT-POP.017 – Prestação de Serviço no LEES. 
FAR-DDE-POP.001 – Teste de Material de Embalagem em Linha Produtiva. 
FAR-DDE-POP.002 – Elaboração e Controle de Arte-Gráfica de Material de Embalagem.  
CTM-11.DDE.003 – Relatório de Experiência de Embalagem (RELEXP). 
 
7.5.3 Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviços  
Farmanguinhos estabelece diretrizes para as atividades relacionadas com os estudos de validação, 
visando garantir um trabalho padronizado em relação aos itens considerados críticos que integram os 
processos de manufatura farmacêutica, de modo a garantir qualidade aos produtos, baseados em 
procedimentos conhecidos, confiáveis e reprodutíveis, que atendam aos requisitos regulatórios e de BPF. 
Os elementos chaves do programa de qualificação e validação são definidos e documentados em um 
Plano Mestre de Validação (PMV) e em procedimentos documentados: 
CTM-11.NVQ.005 – Validação. 
CTM-11.NVQ.007 – Qualificação do Processo de Limpeza. 
CTM-11.NVQ.008 – Revisão de Validação. 
Farmanguinhos também estabelece um Programa de Validação de sistemas computadorizados para 
sistemas diretamente ligados às áreas BPF relevantes, conforme procedimento documentado: 
FAR-NVQ-POP.010 – Validação de Sistemas Computadorizados. 
 
7.5.4 Controle de Mudanças (Sistema de Gestão de Alterações) 
Mudanças planejadas nos processos ou na documentação legal dos produtos apenas são efetuadas após 
análise crítica da Solicitação de Mudança, sob responsabilidade da Garantia da Qualidade(GQL/CGQ). As 
diretrizes para forma de realização do Controle de Mudança estão estabelecidas em procedimento 
documentado: 
FAR-GQL-POP.040 – Controle de Mudanças.  
 
7.5.5 Identificação e Rastreabilidade 
Farmanguinhos mantém metodologia documentada para identificação e rastreabilidade dos insumos, 
produtos e processos, que abrange desde o recebimento dos materiais destinados à fabricação pelo 
Almoxarifado (ALM /VDGI), passando por todas as fases de produção, incluindo a armazenagem de 
produto acabado e expedição para o cliente. 
Os produtos de Farmanguinhos possuem identificações unívocas e definidas por lote de fabricação. A 
rastreabilidade é assegurada a partir das informações de identificação do produto, cruzadas com as 
informações dos registros de lote de materiais, que ocorrem com o preenchimento das ordens de 
produção. 
Para a rastreabilidade de seus produtos e processos, Farmanguinhos segue as diretrizes do procedimento 
documentado: 
FAR-PCP-POP.001 – Determinação de Número de Lotes. 
A rastreabilidade dos produtos, incluindo todos os materiais utilizados, é feita através de sistema 
informatizado (ERP).  
 
7.5.6 Propriedade do Cliente  
Farmanguinhos toma cuidado com a propriedade de cliente enquanto estiver sob o seu controle ou sendo 
usada por ela. Farmanguinhos identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida 
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para uso ou incorporação no produto. Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou 
considerada inadequada para uso, isso é informado ao cliente e mantido registro.  
 
7.5.7 Preservação de Produto 
Farmanguinhos preserva a conformidade de seus produtos por meio de estocagem adequada e condições 
climáticas de armazenamento estabelecidas por suas especificações e conforme diretrizes dos 
procedimentos documentados: 
FAR-ALM-POP.004 – Recebimento de Materiais e Produtos. 
FAR-ALM-POP.005 – Armazenagem de Materiais e Produtos. 
 
7.5.8 Programa de Estabilidade 
Farmanguinhos possui um Programa de Estabilidade para avaliar o comportamento dos medicamentos 
produzidos. O teste de estabilidade é utilizado para comprovar que os produtos cumprem com os 
requerimentos regulatórios durante todo o seu período de estocagem e segue sistemática definida no 
procedimento documentado: 
FAR-CQL-POP.054– Estudo de Estabilidade. 
 
7.6 Controle de Equipamento, de Monitoramento e Medição  
Farmanguinhos determina as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de 
monitoramento e medição necessários para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos 
determinados.  
Farmanguinhos estabelece processos para assegurar que medição e monitoramento são executados de 
uma maneira coerente com os requisitos de medição e monitoramento.  
Todo o controle dos equipamentos críticos para o escopo de Farmanguinhos são calibrados, qualificados, 
mantidos e monitorados conforme estabelecido nos procedimentos documentados: 
FAR-MET-PGP.001 – Gerenciamento da Calibração e Manutenção dos Instrumentos de Medição 
FAR-MET-POP.001 – Análise Crítica de Certificados de Calibração e dos Relatórios de Ensaios  
FAR-LDVA.LA-POP.001 – Qualificação, Calibração e Manutenção de Equipamentos e Instrumentos de 
Medição. 
Os programas de computador utilizados para fins de monitoramento e medições são verificados conforme 
item 7.5.3.  
 
8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA (Melhoria contínua do desempenho do processo e da 
qualidade do produto) 
8.1 Generalidades 
Farmanguinhos analisa e melhora os processos de produção, desenvolvimento, transferência, prestação 
de serviços tecnológicos, aquisição, preservação e gestão da qualidade de produtos farmacêuticos e o 
serviço que presta a seus clientes através de:  
a) Medição sistemática do nível de satisfação do cliente, como previsto no item 8.2.1 do Manual da 
Qualidade;  
b) Acompanhamento dos projetos e serviços através dos procedimentos relacionados a cada área de 
Farmanguinhos;  
c) Análise das não conformidades, ações corretivas e preventivas originadas por reclamações de clientes;  
d) Auditoria Interna; 
e) Acompanhamento do processo produtivo através de revisão periódica de produtos, conciliação de 
fichas, entre outros.  
 
8.2 Medição e Monitoramento 
8.2.1 Satisfação do Cliente  
A satisfação do cliente, base para medir o sucesso de Farmanguinhos, é monitorada através da realização 
de pesquisas de satisfação para clientes externos.  
O método de pesquisa para medir o grau de satisfação dos clientes externos é estabelecido através da 
aplicação de questionário aos coordenadores estaduais de saúde e por meio de avaliação do serviço de 
atendimento ao cidadão via contato telefônico. 
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Os resultados da pesquisa de satisfação são enviados ao RD, e levados à Análise Crítica pela Alta 
Direção.  
 
8.2.2 Auditoria Interna 
Farmanguinhos executa auditorias internas, conforme procedimento documentado: 
FAR-SGQ-PGP.006 – Planejamento e Execução de Auditoria Interna.  
 
8.2.3 Monitoramento e Medição de Processo 
Farmanguinhos monitora os processos do Sistema de Gestão da Qualidade que são objetos do escopo do 
SGQ através de: 
a) Acompanhamento das diversas etapas dos processos; 
b) Objetivos, metas, planos e indicadores estabelecidos;  
c) Análises críticas do SGQ;  
d) Análise das reclamações e sugestões dos seus clientes. 
 
8.2.4 Monitoramento e Medição do Produto  
Farmanguinhos assegura que nenhum produto seja liberado sem que todas as inspeções e ensaios 
tenham sido realizados e estejam conformes com os requisitos especificados e tenha sido devidamente 
autorizado. Para assegurar os resultados de sua implementação, são mantidos registros de inspeção 
realizados em todas as fases do processo, que evidenciam a conformidade com os critérios de aceitação, 
assinados por pessoas autorizadas a liberar o produto antes da comercialização. 
Farmanguinhos monitora a realização do serviço, bem como a sistemática de controle e liberação, através 
do acompanhamento estabelecido nos procedimentos que descrevem os processos das áreas, e de 
indicadores para estes processos. 
 
8.2.5 Revisão Periódica de Produtos – RPP 
Farmanguinhos realiza a Revisão Periódica de Produtos, com o objetivo de contribuir para verificação da 
consistência dos processos existentes, bem como da adequação das especificações em uso, tanto para 
matérias primas como para produto acabado, de maneira a fornecer uma revisão do desempenho de 
produtos e processos, evidenciando o aparecimento de tendências não usuais, que requeiram ajustes ou 
desenvolvimento de planos de ação para a condução das alterações necessárias. 
Farmanguinhos mantém o procedimento documentado: 
CTM-11.NVQ.015 – Revisão Periódica de Produtos (RPP). 
 
8.2.6 Gerenciamento de Risco à Qualidade 
O gerenciamento de risco à qualidade do produto em Farmanguinhos objetiva analisar e classificar os 
riscos à qualidade dos produtos, conforme descrito no procedimento documentado: 
CTM-11.NVQ.009 – Análise de Risco. 
 
8.2.7 Farmacovigilância 
A Farmacovigilância (FVG/CGQ) é a área responsável pela detecção, avaliação, compreensão e 
prevenção de efeitos adversos ou outros problemas relacionados aos medicamentos. A sistemática é 
estabelecida nos procedimentos: 
CTM-11.FVG.001 – Atendimento de Notificações Voluntárias de Eventos Adversos  
CTM-11.FVG.002 – Suspeitas de Eventos Adversos a Medicamento – Gerenciamento.  
 
8.3 Controle de Produto Não-Conforme 
Farmanguinhos assegura que produtos/serviços que não estejam conformes com os requisitos 
estabelecidos sejam identificados e controlados para evitar o uso ou entrega não pretendidos. O 
procedimento documentado FAR-SGQ-PGP.007 – Gerenciamento de Não Conformidade/Desvios e 
Oportunidade de Melhorias define os controles, as responsabilidades e a autoridade relacionadas ao 
produto/serviço não-conforme. 
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8.4 Análise de Dados 
Farmanguinhos determina, coleta e analisa dados para demonstrar a adequação e eficácia do seu SGQ. A 
análise dos dados é feita periodicamente pela Alta Direção, como estabelecido no item 5.6. 
 
8.5 Melhoria 
8.5.1 Melhoria Contínua 
Farmanguinhos melhora continuamente a eficácia do seu SGQ através do uso da política da qualidade, 
dos objetivos da qualidade, dos resultados de auditorias, da análise de dados, das ações preventivas e 
corretivas e da Análise Crítica do SGQ pela Alta Direção. 
 
8.5.2 Ações Corretivas e Preventivas-CAPA 
Farmanguinhos executa ações para eliminar as causas reais e potenciais de não-conformidades/desvios, 
de forma a evitar sua repetição. As ações são apropriadas aos efeitos e/ou às causas das não-
conformidades detectadas. 
Farmanguinhos mantém o procedimento documentado FAR-SGQ-PGP.007 – Gerenciamento de Não 
Conformidade/Desvios e Oportunidade de Melhorias, que define os controles, as responsabilidades e a 
autoridade apropriados para lidar com produto/serviço não-conforme, bem como as sistemáticas de 
melhoria, ações corretivas e ações preventivas. 
Qualquer colaborador, ao identificar uma não-conformidade/desvio, deve comunicá-lo imediatamente à 
Supervisão da área envolvida, que deve interromper o processo, seguindo instruções do procedimento 
documentado CTM-11.GQL.046 – Registro dos Desvios e Capas. 
 
9. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
ALM – Almoxarifado.  
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.   
ASCOM – Assessoria de Comunicação. 
BPF – Boas Práticas de Fabricação. 
BPM CBOK – Business Process Management Common Book of Knowledge. 
CAPA – Ações Corretivas e Ações Preventivas.  
CDT – Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico. 
CGQ – Coordenação de Gestão da Qualidade. 
COM – Seção de Importação. 
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
CQL – Controle de Qualidade.  
CQM – Seção de Controle Microbiológico. 
CTM – Complexo Tecnológico de Medicamentos. 
DAF – Departamento de Assistência Farmacêutica. 
DDE – Seção de Desenvolvimento de Embalagem. 
DDSF – Documento de Descrição do Sistema de Farmacovigilância. 
DIREH – Diretoria de Recursos Humanos.  
DQ – Documentos da Qualidade. 
DRH – Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos. 
DTI – Departamento de Tecnologia da Informação. 
EPC – Equipamento de Proteção Coletiva. 
EPI – Equipamento de Proteção Individual. 
ERP – Enterprise Resource Planning - Sistema Eletrônico de Gestão.  
FAR – Farmanguinhos – Instituto de Tecnologia em Fármacos. 
FIN – Serviço Financeiro. 
FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz. 
FVG – Farmacovigilância. 
GQL – Divisão de Garantia da Qualidade. 
HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning. 
IEC – International Electrotechnical Commission. 
IPROMED – Instituto de Produção de Medicamentos. 
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ISO – International Organization for Standartization – Organização Internacional de Padronização. 
LDVA – Laboratório de Desenvolvimento e Validação Analítica. 
LEES – Laboratório de Estudos do Estado Sólido. 
LTF – Laboratório de Tecnologia Farmacêutica. 
MAN – Farmanguinhos Campus Manguinhos. 
MEGP – Modelo de Excelência em Gestão Pública.  
MET – Seção de Metrologia. 
MQ – Manual da Qualidade. 
MS – Ministério da Saúde. 
NAF – Núcleo de Assistência Farmacêutica. 
NAP – Núcleo de Acompanhamento Processual. 
NBR – Norma Brasileira. 
NVQ – Seção de Validação. 
PCP – Planejamento e Controle de Produção.  
PDCA – Plan, Do, Check, Act – Planejar, Fazer, Checar, Agir. 
PGP – Procedimento Gerencial Padrão. 
POP – Procedimento Operacional Padrão. 
PRO – Produção. 
Processo – Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transforma insumos (entradas) 
em produtos (saídas). 
Produto – Resultado de um processo. 
RD – Representante da Direção – Coordenador da CGQ com responsabilidade e autoridade para: 
assegurar que os processos necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implantados e mantidos; relatar 
à direção o desempenho do sistema e qualquer necessidade de melhoria; e assegurar a promoção da 
conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a Organização. 
RDC – Resolução da Diretoria Colegiada. 
RELEXP – Relatório de Experiência. 
RH – Recursos Humanos. 
RPP – Revisão Periódica de Produtos. 
SAC – Seção de Atendimento ao Cidadão. 
SAGE – Sistema de Apoio a Gestão Estratégica. 
SAQ – Seção de Auditorias da Qualidade. 
SCN – Seção de Compras Nacionais. 
SCTIE – Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
SGD – Seção de Gestão de Documentos. 
SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade - Criado com a finalidade de gerir a qualidade na Organização em 
um escopo definido, estabelecendo, documentando, implementando e mantendo os processos relativos a 
este escopo definido de acordo com os requisitos da norma NBR ISO 9001. 
SMS – Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade. 
SUS – Sistema Único de Saúde. 
TI – Tecnologia da Informação. 
UTL – Utilidade.  
VDEPI – Vice-Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação. 
VDGI – Vice-Diretoria de Gestão Institucional. 
VDGT – Vice-Diretoria de Gestão do Trabalho. 
VDOP – Vice-Diretoria de Operações. 
VPGDI – Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional. 
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4.1.4 De: Sistema de governança  
Para: Abordagem por processo 

4.1.5 De: Macrofluxo de processo  
Para: Escopo e exclusão 

4.1.6 Item excluído, passando a ser o item 
4.1.3 

4.1.9 

Item excluído, passando a ser o item 
4.1.5 
Alteração do escopo. 
De: Desenvolvimento, transferência, 
prestação de serviços tecnológicos, 
aquisição, preservação e gestão da 
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qualidade de produtos farmacêuticos. 
Para: Desenvolvimento, transferência, 
prestação de serviços tecnológicos, 
análise, suprimento de materiais e 
produtos farmacêuticos, assegurando a 
eficácia do Sistema de Gestão da 
Qualidade. 
Alteração do macroprocesso. 
De: Macroprocesso de Farmanguinhos 
com base no escopo do SGQ. 
Para: Macroprocesso de Farmanguinhos 
com base na cadeia de valor. 

4.2 

De: Requisitos de documentação  
Para: Documentação do sistema da 
qualidade 
Inclusão da Figura de Hierarquia de 
Documentos do SGQ 
Alteração de conteúdo da figura de 
Hierarquia dos Documentos do SGQ. 
De: Definições por níveis. 
Para: Tipo de Documentos por níveis. 

4.2.1 Excluído 

4.2.3 
Renumerado para 4.2.2 
Retirada da figura de Hierarquia de 
Documentos do SGQ 

5. De: Responsabilidade da alta direção 
Para: Responsabilidade da Gestão 

5.5.1 De: Responsabilidade e autoridade  
Para: Estrutura organizacional 

5.5.2 
Renumerado para 5.5.3 
De: Representante da direção             
Para: Responsabilidade e autoridade 

5.5.5 Inclusão de item – Controle da Qualidade 
5.5.6 Inclusão do item – Assuntos Regulatórios 

5.5.7 Inclusão de item – Operação de 
Produção 

5.6 
Alteração da periodicidade das reuniões 
De: “a cada três meses” 
Para: “duas vezes ao ano” 

6.1 Exclusão do subitem 

6.3 Renumerado para  6.2 
Inserido item 6.2.1 Instalações/Áreas. 

6.4 

Renumerado para  6.3 
Correção na codificação do 
procedimento. 
De: CTM-11.CGQ.058 
Para: CTM-11.CQL.058 – Monitoramento 
de Temperatura e Umidade – Controle da 
Qualidade 
Inserido o procedimento:  
CTM-11.PRO.085 - Monitoramento de 
Temperatura e Umidade das Salas da 
Produção. 

6.5 Renumerado para 6.4 
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Correção na codificação do 
procedimento. 
De: CTM.11.SMS.022 – Recebimento e 
Manejo de Resíduos. 
 Para: CTM - 11.SMS.022 - Identificação, 
Segregação, Manejo e Recebimento de 
Resíduos – CTM. 
Inserido o procedimento:  
MAN-11.SMS.001 – Identificação, 
Segregação, Manejo e Recebimento de 
Resíduos Campus Manguinhos. 

7.2 

Alteração na codificação do 
procedimento. 
De: CTM.11.SAC.003 – Gerenciamento e 
Investigação de Reclamações Recebidas 
pelo SAC. 
Para: FAR-SAC-POP.003 - 
Gerenciamento de Reclamações 
Recebidas pelo Serviço de Atendimento 
ao Cidadão (SAC). 

7.2.1.1 

Renumerado para 7.2.2 
Alteração na codificação do 
procedimento. 
De: CTM.11.GQL.006 – Devolução de 
Produtos. 
Para: FAR-GQL-POP.006 – Devolução 
de Produtos. 

7.3 

Alteração na codificação e no título do 
procedimento. 
De: CTM.11.CDT.008 – Gerenciamento 
de Desenvolvimento Tecnológico. 
Para: FAR-CDT-POP.008 - 
Gerenciamento de Projetos de 
Desenvolvimento e Redesenvolvimento 
Tecnológico. 
Alteração na codificação do 
procedimento. 
De: CTM.11.CDT.009 – Gerenciamento 
de Transferência de Tecnologia 
Para: FAR-CDT-POP.009 - 
Gerenciamento de Transferência de 
Tecnologia. 
Alteração na codificação do 
procedimento. 
De: CTM.11.DDE.001 – Teste de 
Material de Embalagem. 
Para: FAR-DDE-POP.001 - Teste de 
Material de Embalagem em Linha 
Produtiva. 
Transferência para o item 7.5.2 – 
Controle de Prestação de Serviço. 
Alteração na codificação do 
procedimento.  
De: CTM.11.DDE.002 – Elaboração e 
Aprovação de Arte Final de Material de 
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Embalagem. 
Para: FAR-DDE-POP.002 - Elaboração e 
Controle de Arte-Gráfica de Material de 
Embalagem. 
Transferência para o item 7.5.2 – 
Controle de Prestação de Serviço. 
Alteração na codificação do 
procedimento.  
De: CTM.11.DDE.003 – Relatório de 
Experiência de Embalagem (RELEXP). 
Para: CTM-11.DDE.003 – Relatório de 
Experiência de Embalagem (RELEXP). 
Transferência para o item 7.5.2 – 
Controle de Prestação de Serviço. 

7.4.1 

Correção na codificação e no título do 
procedimento. 
De: FAR-SGQ-PGP.012 – 
Gerenciamento de Compras Nacionais e 
Serviços. 
Para: FAR-SCN-PGP.001 - Gestão de 
Compras Nacionais. 
Correção na codificação e no título do 
procedimento. 
De: FAR-SGQ-PGP.011 – 
Gerenciamento de Compras 
Internacionais. 
Para: FAR-COM-PGP.001 - Gestão de 
Compras Internacionais. 
Correção na codificação e no título do 
procedimento. 
De: FAR-SGQ-PGP.010 – Gestão 
Financeira. 
Para: FAR-FIN-PGP.001 - Gestão 
Financeira (Tesouraria) de 
Farmanguinhos. 

7.4.2 

Inserção do procedimento: 
FAR-NAP-PGP.001- Gestão de análise 
de pedidos, processos e elaboração de 
contratos. 

7.4.3 Ajuste do texto para facilitar o 
entendimento. 

7.4.4 

Alteração do procedimento: 
De: CTM.11.GQL.056 – Qualificação 
Técnica de Fornecedores 
Para: FAR-SAQ-PGP.003 - Qualificação 
Técnica de Fornecedores. 

7.5 

Alteração de título. 
De: Produção de Produto e Prestação de 
serviço. 
Para: Produção e Prestação de Serviço. 
Inserido o item 7.5.1 Controle de 
Produção. 

7.5.1 
Alterado para 7.5.2 
Alteração na codificação e no título do 
procedimento. 
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De: CTM.11.CDT.010 – Desenvolvimento 
de Produto no LTF 
Para: FAR-CDT-POP.010 - 
Desenvolvimento e Redesenvolvimento 
Tecnológico de Produtos no LTF 
Alteração na codificação do 
procedimento. 
De: CTM.11.CDT.014 – Desenvolvimento 
e Validação de Métodos Analíticos 
Para: FAR-CDT-POP.014 - 
Desenvolvimento e Validação de 
Métodos Analíticos - LDVA 
Alteração na codificação do 
procedimento. 
De: CTM.11.CDT.011 – Desenvolvimento 
de Biofármaco. 
Para: FAR-SB-PGP.001 – 
Desenvolvimento de Biofármaco. 
Alteração na codificação e título do 
procedimento. 
De: CTM.11.CDT.017 – Realização de 
Estudos de compatibilidade. 
Para: FAR-CDT-POP.017 – Prestação de 
Serviço no LEES. 

 

Inserção dos procedimentos: 
FAR-DBTEC-PGP.002 – Assistência 
Técnica pela DBTEC. 
FAR-DDE-POP.001 – Teste de Material 
de Embalagem em Linha Produtiva. 
FAR-DDE-POP.002 – Elaboração e 
Controle de Arte-Gráfica de Material de 
Embalagem.  
CTM-11.DDE.003 – Relatório de 
Experiência de Embalagem (RELEXP). 

7.5.2 

Alterado para 7.5.3 
Alteração da codificação do 
procedimento: 
De: CTM.11.NVQ.010 – Validação de 
Sistemas Computadorizados. 
Para: FAR-NVQ-POP.010 - Validação de 
Sistemas Computadorizados. 

7.5.2.1 

Renumerado para 7.5.4 
Alteração na codificação do 
procedimento: 
De:CTM.11.GQL.040 – Controle de 
Mudança. 
Para: FAR-GQL-POP.040 – Controle de 
Mudança. 

7.5.3 

Renumerado para 7.5.5 
Alteração na codificação do 
procedimento: 
De: CTM.11.PCP.001 – Determinação de 
número de lotes. 
Para: FAR-PCP-POP.001 - 
Determinação do Número de Lote 
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7.5.5 

Renumerado para 7.5.7 
Alteração na codificação do 
procedimento. 
De: CTM.11.ALM.004 – Recebimento de 
Materiais e Produtos 
Para: FAR-ALM-POP.004 - Recebimento 
de Materiais e Produtos 
Alteração na codificação do 
procedimento. 
De: CTM.11.ALM.005 – Armazenagem 
de materiais e Produtos. 
Para: FAR-ALM-POP.005 - 
Armazenagem de Materiais e Produtos. 

7.5.6 

Renumerado para 7.5.8 
Alteração na codificação do 
procedimento: 
De: CTM.11.CQL.054 – estudo de 
Estabilidade. 
Para: FAR-CQL-POP.054 - Estudo de 
Estabilidade 

7.6 

Alteração do procedimento: 
De: CTM - 11.GQL.030 - Gerenciamento 
da Calibração e Manutenção dos 
Instrumentos de Medição. 
Para: FAR-MET-PGP.001 - 
Gerenciamento da Calibração e 
Manutenção dos Instrumentos de 
Medição. 
Alteração do procedimento: 
De: CTM - 11.GQL.039 - Análise Crítica 
de Certificados de Calibração e de 
Relatórios de Ensaios 
Para: FAR-MET-POP.001 - Análise 
Crítica de Certificados de Calibração e 
Relatórios e dos Relatórios de Ensaios 

8.2.2 

Renumerado para 8.2.7 
Correção na codificação do 
procedimento: 
De: CTM . 11.FVG.002 - Suspeitas de 
Eventos Adversos a Medicamento – 
Gerenciamento. 
Para: CTM - 11.FVG.002 - Suspeitas de 
Eventos Adversos a Medicamento – 
Gerenciamento. 

8.2.3.1 

Renumerado para 8.2.5 
Correção na codificação do 
procedimento: 
De: CTM.11.NVQ.015 – Revisão 
Periódica de Produtos (RPP). 
Para: CTM-11.NVQ.015 – Revisão 
Periódica de Produtos (RPP). 

8.2.4 
Retirada dos procedimentos; 
- CTM - 11.GQL.017 – Reconciliação da 
documentação de Lotes de Produtos. 
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-CTM-11.GQL.019 – Liberação de Lotes 
de Produtos no Sistema Eurisko. 
Alteração do conteúdo para melhor 
entendimento. 

8.2.5 

Renumerado para  8.2.6 
Alteração na codificação do 
procedimento: 
De: CTM.11.NVQ.009 – Análise de 
Risco. 
Para: CTM-11.NVQ.009 – Análise de 
Risco. 

8.5.2 

Correção na codificação: 
De: CTM.11.GQL.046 – Registro de 
desvios e capas 
Para: CTM-11.GQL.046 - Registros dos 
Desvios e Capas 

 
12. ANEXOS 

ANEXO TÍTULO 

A Memória de Reunião de Análise Crítica pela Alta Direção 
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ANEXO A 
MEMÓRIA DE REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA DIREÇÃO 
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