
Controle Biológico e Microbiológico de Qualidade de Produtos Farmacêuticos 

Equipe: Caroline Duarte, Cinthya Maciel, Mariana e Raissa 

 

Produto: Medicamentos para tratamento de hipertensão: 

 Captopril 25mg : Compimidos redondos, caixas contendo 30 comprimidos. 

 Captopril 50 mg: Comprimidos redondos, caixas contendo 30 comprimidos. 

 Propranolol 40mg: Coprimidos redondos, caixas com 30 comprimidos. 

 Hidroclorotiazida 25 mg: Comprimidos, caixas com 30 comprimidos. 

 

Fluxograma: 

 

Riscos potenciais: 

Riscos potenciais Solução 

1. Erro na separação de pedidos: 
2. Troca de dosagem 
3. Quantidade errada 
4. Validade próxima ao vencimento 

 Criação de POP’s para cada etapa 
do fluxograma; 

 Conferência de Chek-list; 

 Treinamento referente a 
procedimentos, saúde, higiene, 
vestuário e conduta dos 
colaboradores envolvidos.; 

 Presença de supervisores; 

 Dupla Checagem; 

 Aplicação das boas Práticas de 
Transporte (BPT) 

5. Falta de funcionários essenciais 
para entrega como motoristas e 
carregadores 

 No caso de terceirização do serviço, 
à prestadora deve manter um 
quadro de funcionários para a 



necessidade de substituição. 

6. Funcionário não pegar assinatura 
de recebimento 

 Treinamento do funcionário;  

 Assinatura do documento pelo 
entregador e pelo comprador. 

 

 

Pontos Críticos  

PCC Solução  

1.Falha no controle de temperatura e 
umidade do local de armazenamento dos 
medicamentos e/ou caminhão de 
transporte. 

 Controle de Temperatura e 
Umidade; 

 Auto-inspeção do sistema de 
qualidade; 

 Conservação, Limpeza e 
Manutenção de Equipamentos e 
veículos de transporte. 

  

 

MONITORAMENTO:  Análise da base de dados, consulta e atualização dos procedimentos 

operacionais estabelecidos, principalmente para manter uma boa rastreabilidade dos 

produtos e etapas até o consumidor final. 

Documentação necessária para auditoria: Banco de dados que apresente os POP’s, as 

BPT, contratos com prestadores de serviços, fornecedores e contratantes, Certificações ISO 

9000. 

E segundo a portaria 1052/98 da ANVISA, além da documentação para habilitar a empresa 

a exercer a atividade de transporte de produtos farmacêuticos farmoquímicos sujeitos à 

vigilância sanitária, ainda deve haver a comprovação de assistência profissional competente 

(farmacêutico) para verificação e controles necessários, conforme Res.433/2005 do CFF. 

Medidas necessárias visando à qualidade do produto e serviço prestado ao consumidor. 

 


