
1. Reunir equipe responsável pela APPCC 

 Artur Paes Chagas (responsável pela Calibração dos equipamentos e manutenção 

dos mesmos) 

 Maria Luiza Raimundo Azevedo de Oliveira (responsável por toda 

documentação e registros) 

 Mayra Koba de Moura (responsável pelas análises e conferência das matérias-

primas) 

 Taynan Motta Portal (responsável pelas análises e conferência das matérias-primas) 

O APPCC é um sistema que permite o controle de qualidade de um 

determinado produto através da análise das etapas críticas do seu 

processo, ou seja, através da análise das etapas onde o produto apresenta 

maior risco de perda da qualidade. Dito isso, a escolha e execução da 

técnica de análise apropriada apresentam-se como a etapa crítica do 

processo de análise de amostras, uma vez que, caso a metodologia 

apresente características indesejáveis como incompatibilidade físico-

química com a amostra a ser analisada ou apresente uma baixa eficácia 

perante a análise da amostra (como baixa especificidade, precisão e 

exatidão, limites de detecção e quantificação altos ou não apresentar 

linearidade) a análise não será competente para o que se propõe, uma vez 

que fornecerá resultados pouco confiáveis, dificultando assim a manutenção 

da qualidade do processo produtivo.  

2. Descrever o produto 

Desenvolvimento de cápsulas de fluconazol 150mg. 

3. Identificar a utilização do produto 

Fármaco com atividade antifúngica, atuando na inibição da síntese de 

ergosterol através da inibição da enzima 14 α-desmetilase, levando a perda 

da seletividade da membrana plasmática do fungo. 

4. Construir um diagrama de fluxo 

I. Conferir documentação recebida pelo setor de amostragem (verificar 

características da amostra) 

II. Verificar possíveis danos na amostra a ser analisada 



III. Verificar se os equipamentos usados na análise estão corretamente 

calibrados 

IV. Qualificação da análise 

V. Escolha do método de análise 

VI. Análise em si 

VII. Recolhimento dos resultados 

VIII. Emissão de documento com avaliação dos dados recebidos 

IX. Expedição do lote 

Os itens a seguir estão ilustrados em forma de tabela. 

5. Confirmar o diagrama de fluxo do local  

6. Determinar os pontos críticos de controle (PCC) 

7. Estabelecer os limites críticos para cada PCC 

8. Estabelecer um sistema de monitoramento para cada PCC 

9. Estabelecer as ações corretivas 

10. Estabelecer os procedimentos de verificação 

11. Estabelecer um sistema de documentação e manutenção 



Perigos

Erros de medição

Contaminação 

química/biológica

Calibração dos equipamentos

Amostragem

Manutenção periódica
Devem estar dentro do limite 

de aceitação
Manutenção e ajuste

BPF: pessoal, equipamentos, 

treinamento operacional

Ponto crítico de controle Limite crítico Sistema de monitoramento Ações corretivas

Limite mínimo para 

contaminantes 

(microrganismos, partículas)

Retenção da amostra e avaliação 

da gravidade do desvio.; Troca do 

fornecedor, se necessário



Sistema de documentação e manutenção Procedimentos de verificaçao

Planilhas de processos; certificado de 

calibração

Supervisão; Registros de 

calibração

Planilhas de processos
Supervisão; Programa de coleta 

de amostras para análise


