
Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé 

 

Disciplina: Controle Biológico e Microbiológico de Qualidade de Produtos 

Farmacêuticos 

Equipe: Adriana Dutra (análises do rótulo, aspecto visual e ensaios microbiológicos), 

Cristiane Catela (identificação, teor e pureza), Felipe Demidoff (determinação do 

volume, teste de gotejamento e determinação de pH), Stephanie Calado (implementação 

de sistemas de qualidade). 

 

Descrição do Produto: Paracetamol gotas, 200 mg/mL, 15mL. Solução límpida de 

coloração amarelada. Embalagem: frasco conta-gotas. 

Utilidade: Antipirético e analgésico. 

Diagrama (pontos críticos numerados de 1 a 9): 

  

 

Recebimento 
do produto 

1. Análise do rótulo 
(lote, validade, 

número de registro 
etc.) 

2. Aspecto visual do 
produto 

3. Teste de 
identificação 

4. Teor / 
doseamento do 
princípio ativo 

5. Determinação do 
volume 

6. Teste de 
gotejamento 

7. Determinação do 
pH 

8. Ensaio de pureza 

9. Contagem de 
microrganismos 

mesófilos e 
pesquisa de 

microrganismos 
patogênicos 

Produto 
aprovado ou 
reprovado 



Pontos 

críticos 

Problemas Soluções 

1 

Não-identificação de erros de 

rotulagem por ausência de 

qualificação da mão de obra 

Treinamento, checklists, dupla 

checagem 

2 

Falhas na identificação de não-

conformidades visuais por ausência 

de qualificação da mão de obra 

Treinamento, checklists, dupla 

checagem, uso de uma palheta de 

cores como comparação 

3 

Contaminação do padrão ou da 

amostra, falhas de calibração dos 

equipamentos, erros de cálculo, 

diluição ou operação de 

equipamentos 

Criação de POPs, treinamento, 

calibração e qualificação de 

equipamentos e vidrarias, boas 

práticas, implantação do sistema 

ISO/IEC 17025, certificação, 

auditoria interna 

4 
Falhas de calibração dos 

equipamentos, erros de cálculo, 

diluição ou operação de 

equipamentos 

5 

6 

7 

8 

9 

Contaminação microbiológica da 

amostra, vidrarias e meios de 

cultura, erro humano 

Criação de POPs, treinamento, boas 

práticas, qualificação dos 

procedimento, certificação, 

auditoria interna  

 

Monitoramento: Preenchimento e análise dos laudos de cada análise, abertura de 

relatório de não-conformidade quando necessário. 

Sistema de documentação e manutenção dos dados: Arquivo físico e digitalizado 

contendo os certificados de boas práticas, ISO/IEC 17025 e ISO 9001, e certificados de 

análise (controle de qualidade).   


