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Resumo 

 

A dinâmica das Boas Práticas de Fabricação na Industria Farmacêutica engloba 

conceitos que visam a padronização, segurança, robustez e reprodutibilidade dos 

diversos processos de fabricação de medicamentos, e que são gerenciados 

prioritariamente pelo setor de Garantia de Qualidade. Os conceitos de Validação e 

Qualificação foram normatizados através da RDC n°17 de Abril de 2010 para a 

fiscalização e manutenção da qualidade dos processos envolvidos na cadeia da 

Industria Farmacêutica. Dessa forma, o conceito insere-se na área de Garantia de 

Qualidade de modo a aprimorar os padrões de qualidade de produção dos produtos 

que chegam ao consumidor final. A Validação consiste em um ‘’ato documentado 

atestando a robustez e qualidade de um procedimento, processo, equipamento, 

material, atividade ou sistema’’, enquanto a Qualificação consiste em um ‘’conjunto de 

ações realizadas para atestar e documentar que quaisquer instalações, sistemas e 

equipamentos estão propriamente instalados e/ou funcionam corretamente e levam aos 

resultados esperados’’ (ANVISA 4, 2010).  

O presente trabalho abordou a Qualificação de Desempenho Térmico de um Leito 

Fluidizado Freund Vector FL-N-60 instalado em uma Industria Farmacêutica Brasileira 

localizada na região metropolitana de São Paulo. Para os testes, foram utilizados doze 

sensores tipo T, posicionados em pontos críticos de distribuição de temperatura na 

parte interna do equipamento, para monitoramento da temperatura durante 1 hora de 

secagem para os setpoints de 40,0°C e 85,0°C, com registros a cada 30 segundos. 

Os critérios de aceitação de ≥30,0°C e ≤50,0°C, para o setpoint de 40,0°C, e de 

≥75,0°C e ≤95,0°C, para o setpoint de 85,0°C, foram atendidos para os estudos 

realizados, sem excursões de temperatura observadas nos períodos avaliados, 

demonstrando assim a capacidade do equipamento na manutenção do parâmetro 

estudado na monografia. 

 

 

 

Palavras-chave: Garantia de Qualidade, Validação, Qualificação, Desempenho, 

Sensores, Temperatura, Monitoramento. 
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Abstract 

 

The dynamics of Good Manufacturing Practices in the Pharmaceutical Industry 

encompasses concepts that aim at the standardization, safety, robustness and 

reproducibility of the drug manufacturing processes, which are managed primarily by 

the Quality Assurance sector. The concepts of Validation and Qualification were 

standardized through RDC No. 17 of April 2010 for the inspection and maintenance of 

the process chain in the Pharmaceutical Industry. In this way, the concept is inserted 

in the area of Quality Assurance in order to export the quality standards of production 

of the products that reach the final consumer. Validation consists of a quality 

assessment document of a process, a process, a material, a system activity, a quality 

demonstration facility to display and document the same, systems and equipment are 

properly installed and / or work correctly and lead to expected results" (ANVISA 4, 

2010). 

The present work deals with the Qualification of Thermal Performance of a 

Fluidized Bed Freund Vector FL-N-60 installed in a Brazilian Pharmaceutical Industry 

located in the metropolitan region of São Paulo. For the tests, twelve T-type sensors 

were used, located at critical points of temperature distribution inside the equipment, 

for monitoring the temperature during 1 hour of drying for the setpoints of 40.0 ° C and 

85.0° C, with records every 30 seconds. The acceptance criteria of ≥30.0 ° C and 

≤50.0°C, for the setpoint of 40.0° C, and of ≥75.0 ° C and ≤95.0 ° C, for the setpoint of 

85,0°C, were attended for the studies performed, without temperature excursions 

observed in the evaluated periods, therefore demonstrating the equipment capacity in 

the maintenance of the parameter studied in the monograph. 

 

 

 

Key words: Quality Assurance, Validation, Qualification, Performance, Sensors, 

Temperature and Monitoring.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a implementação das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (BPF) 

no Brasil, a Indústria Farmacêutica passa a empregar um sistema de Garantia de 

Qualidade com o objetivo de assegurar a padronização, segurança, robustez e 

reprodutibilidade dos diversos processos de fabricação de medicamentos (BRASIL 4, 

2010). Dentro do conjunto de BPF, há a determinação de realização de qualificações 

e validações para os processos específicos. 

O conceito de Validação foi normatizado por meio da normativa RDC n°17 de Abril 

de 2010 com a finalidade de fiscalizar e manter a qualidade dos processos envolvidos 

na cadeia da Indústria Farmacêutica. Dessa forma, o conceito insere-se na área de 

Garantia de Qualidade de modo a aprimorar os padrões de qualidade de produção 

dos produtos que chegam ao consumidor final. A partir da homologação da normativa 

em 2010, a Validação passa a ser dividida em Validação de Processos, Validação de 

Limpeza, Validação de Sistemas Computadorizados, Validação de Transporte, 

Validação de Filtração Esterilizante, Validação de Processos Assépticos, e 

Qualificação. A Qualificação, segundo a RDC n° 17, consiste no conjunto de ações 

realizadas para atestar e documentar que instalações, sistemas e equipamentos estão 

propriamente instalados e/ou funcionam corretamente e levam aos resultados 

esperados. A Qualificação é dividida entre Qualificação de Projeto (QP), Qualificação 

de Instalação (QI), Qualificação de Operação (QO) e Qualificação de Desempenho 

(QD) (BRASIL 4, 2010). 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso elucidará pontos gerais a respeito de 

Validação e Qualificação e suas ramificações conforme a resolução vigente RDC n°17 

de Abril de 2010. A frente que será abordada no trabalho será a Qualificação de 

Desempenho Térmico de um Leito Fluidizado Freund Vector FL-N-60 localizado em 

uma indústria na região metropolitana de São Paulo, com apresentação dos 

resultados dos testes envolvendo faixas de setpoint de 40,0°C e de 85,0°C, coletados 

em intervalos de 30 segundos durante uma hora para cada setpoint estabelecido. Os 

testes de qualificação foram realizados nos dias 23/04/2018 e 24/04/2018, 

caracterizando-se como requalificação periódica.  
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2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo Geral 

• Evidenciar e analisar os resultados obtidos após os testes de Qualificação 

Térmica de um Leito Fluidizado Freund Vector FL-N-60 nas faixas de setpoint 

de 40,0°C e de 85,0°C, utilizado para a fabricação de produtos sólidos por via 

úmida em uma Indústria Farmacêutica Brasileira da região metropolitana de 

São Paulo.  

 

2.2. Objetivos específicos 

• Avaliar o papel do farmacêutico na área da Garantia da Qualidade; 

• Avaliar conceitos sobre Qualificação Térmica; 

• Obter informações sobre o desempenho térmico do equipamento estudado. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

 

3.1. Indústria Farmacêutica no Brasil  

A evolução da área Farmacêutica no Brasil ocorreu entre os séculos 17 e 18 à 

imagem europeia, com boticas de manipulação de medicamentos para tratamento de 

enfermidades na casa do próprio paciente. O profissional, conhecido como boticário, 

era responsável pela elaboração dos medicamentos e realizava a atividade na 

presença do paciente. As boticas, posteriormente, transformaram-se em pequenos 

laboratórios farmacêuticos (SILVA, 2014; FERST, 2013).  

O setor industrial farmacêutico teve início no Brasil na década de 1930, através de 

pequenos estabelecimentos limitados à manipulação de substâncias origem vegetal e 

animal, contrapondo-se ao cenário mundial de produção e desenvolvimento de novos 

produtos. O país também era dependente de insumos, comercializados pelas grandes 

potências econômicas do período (MECHLIN PRADO 2011).   

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil intensificou a produção de 

medicamentos, visto que as grandes potencias farmacêuticas encontravam-se em 

conflito. Após o período de pós-guerra, houve o processo de internacionalização e 

expansão da indústria farmacêutica, com empresas estrangeiras produzindo e 

investindo em solo brasileiro.  

Com a instauração do regime militar entre os anos de 1960 e 1970, a situação foi 

modificada. Medidas nacionalizantes limitaram a expansão do complexo industrial das 

multinacionais, restringiu importações e instaurou políticas de estabilização de preços 

de medicamentos. Desse modo, foi possível o surgimento de novas empresas de 

capital nacional, porém ainda em baixo número e com pouca tecnologia (VEIGA et al, 

2012).   

Em contrapartida à política de estabilização de preços e consequente diminuição 

da lucratividade por parte da empresas, em 1984 é lançada a Portaria Interministerial 

nº 4, de 3 de outubro de 1984, dos Ministério da Saúde (MS) e Ministério da Indústria 

e Comércio (MIC), proibindo a importação de fármacos que fossem produzidos no 

Brasil (LOBO, 2013). No entanto, as políticas da década de 1990 favoreceram 

empresas multinacionais, através de do modelo de oferta e demanda, abandonando 

assim o controle de preço de medicamentos (VEIGA et al, 2012).  
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Também na década de 1990, ocorreu a publicação da Lei de Patentes, 

responsável pelo desenvolvimento tecnológico e inovação do período. Após a Lei de 

Patentes em 1997, entrou em vigor no ano de 1999 a aprovação de medicamentos 

genéricos no Brasil para produtos cujas patentes já tivessem expirado (VEIGA et al, 

2012). O objetivo da medida era ampliar o acesso da população aos medicamentos e 

favorecer os programas governamentais de distribuição gratuita, aquecendo assim a 

indústria nacional de medicamentos (MECHLIN PRADO, 2011).  

Em função do fomento da indústria nacional para a produção de medicamentos 

genéricos, existem atualmente 500 empresas de capital brasileiro voltadas ao setor 

farmacêutico, com vendas perto de R$ 40 bilhões no ano de 2010, evidenciando a 

eficácia de políticas adotadas na década de 1990 (FERST, 2013; SILVA, 2014).  

 

3.2. Garantia de Qualidade na Indústria Farmacêutica  

O conceito de Garantia de Qualidade é definido como a totalidade de providências 

adotadas com o objetivo de assegurar que os medicamentos estejam dentro dos 

padrões de qualidade exigidos, afim de serem utilizados para os fins propostos 

(ANVISA, 2010). O princípio incorpora o entendimento de que a qualidade, segurança 

e eficácia são projetadas ou incorporadas ao produto e que cada etapa do processo 

de fabricação é controlada para assegurar as especificações requeridas (FDA, 2011). 

Desse modo, um sistema de Garantia de Qualidade robusto deve assegurar que 

todos os medicamentos foram desenvolvidos de acordo com as Boas Práticas de 

Fabricação (BPF), Boas Práticas de Laboratório (BPL) e Boas Práticas Clínicas (BPC) 

e que sejam tomadas providencias para fabricação, distribuição e uso correto de 

matérias primas e materiais de embalagem. Devem ser realizados controles em 

matérias primas, produtos intermediários e produtos a granel, além de controle em 

processo, validações e calibrações. Todas as responsabilidades gerenciais precisam 

estar claramente especificadas nas descrições dos cargos, assim como as operações 

de produção e controle precisam estar claramente especificadas em documento 

formalmente aprovado. O produto acabado precisa ser coerentemente processado e 

conferido em conformidade com os procedimentos definidos internamente (BRASIL 4, 

2010).  

Além disso, os medicamentos não devem ser comercializados ou distribuídos 

antes que os responsáveis tenham se certificado de que os lotes de produção foram 
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produzidos e controlados de acordo com os requisitos do registro, e qualquer desvio 

encontrado deve ser relatado, investigado e registrado. Devem ser conduzidas 

avaliações regulares da qualidade de medicamentos, de maneira a verificar a 

consistência do processo e assegurar sua melhoria contínua (BRASIL 4, 2010). 

O farmacêutico insere-se na área de Garantia de Qualidade para perpetuar e 

manter a Qualidade dos processos, conferindo documentações de produção, 

realizando análises químico-físicas, liberando lotes produtivos e realizando 

investigações referentes a desvios de qualidade e reclamações de mercado.  

 

3.3. Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos  

As BPF foram implementadas no Brasil através da RDC n° 314 de Julho de 2001, 

padronizando as ações da Vigilância Sanitária quanto às operações envolvidas em 

processos de fabricação de medicamentos (BRASIL, 2001). Foram atualizadas em 

2003 pela normativa RDC n° 210 de Agosto de 2003, e atualmente, a legislação 

vigente para BPF é a RDC n° 17 de Abril de 2010, mais abrangente e no escopo 

instituído pelo Mercosul (DEUS, 2011). 

Por definição, BPF representa a parte da Garantia de Qualidade que assegura a 

consistência dos processos produtivos na indústria farmacêutica, com padrões de 

qualidade requeridos, visando diminuir contaminação cruzada, contaminação por 

particulado e troca e/ou mistura de produtos (BRASIL, 2011; SBRT, 2011). 

As BPF determinam que os processos de fabricação devem ser devidamente 

identificados e revisados, com instruções e procedimentos escritos em linguagem 

clara, inequívoca e serem aplicáveis de forma específica às instalações utilizadas. As 

instalações, equipamentos e o espaço devem ser devidamente identificados e 

adequados ao uso pretendido. Os funcionários devem ser treinados para 

desempenhar corretamente os procedimentos, e devem ser feitos registros durante 

aa etapas de produção para demonstrar que os procedimentos e procedimentos e 

instruções foram seguidos e que a quantidade e a qualidade do produto obtido estejam 

em conformidade com o esperado.  

Segundo as BPF, quaisquer desvios significativos devem ser registrados e 

investigados, e deve ser implantado um sistema de recolhimento de lotes após sua 

comercialização ou distribuição. Reclamações sobre produtos comercializados devem 
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ser examinadas, registradas e as causas dos desvios de qualidade, devem ser 

investigadas e documentadas, prevenindo reincidências.  

A concretização das BPF permitiu tanto a padronização dos processos produtivos 

quanto a segurança e robustez dos mesmos, aprimorando o conceito de qualidade na 

Indústria Farmacêutica (DEUS, 2011).  

 

3.4. Validação na Indústria Farmacêutica  

De acordo com a RDC n° 17 de Abril de 2010, que regulamenta as Boas Práticas 

de Fabricação de Medicamentos, a Validação consiste em um ato documentado 

atestando a robustez e qualidade de um procedimento, processo, equipamento, 

material, atividade ou sistema. Segundo Da Silva (2009), a Validação consiste na 

comprovação da estabilidade dos resultados obtidos sob controle de determinadas 

condições pré-estabelecidas.  

É dividida em Validação de Processos, Validação de Limpeza, Validação de 

Sistemas Computadorizados, e Qualificação. Conforme a RDC n° 17 de 2010, cada 

segmento da Validação, deve-se considerar as seguintes definições: 

a) Validação de Processos: Evidência documentada que atesta com um alto grau 

de segurança que um processo específico produz um produto de forma 

consistente, cumprindo com as especificações pré-definidas e com os padrões 

de qualidade. 

b) Validação de Limpeza: Evidência documentada que comprova que os 

procedimentos de limpeza removem resíduos a níveis pré-determinados de 

aceitação, levando em consideração fatores como tamanho do lote, dosagem, 

dados toxicológicos, solubilidade e área de contato do equipamento com o 

produto. 

c) Validação de Sistemas Computadorizados: Evidência documentada que atesta 

com um alto grau de segurança que análises de sistema computadorizado, 

controles e registros são realizadas corretamente e que o processamento dos 

dados cumpre com especificações pré-determinadas. 

d) Qualificação: Conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que 

quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente instalados 

e/ou funcionam corretamente e levam aos resultados esperados.  
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Os testes de Validação podem ser realizados de três maneiras, retrospectivos, 

prospectivos ou concorrentes. A Validação retrospectiva envolve a avaliação baseada 

no histórico, ou seja, em uma experiência passada de um determinado processo de 

produção, desde que os parâmetros de processo e composição do produto 

permaneçam inalterados; a Validação concorrente é realizada durante a rotina de 

produção do produto. Já a Validação prospectiva é realizada durante o estágio de 

(BRASIL 4, 2010). A Validação retrospectiva não deve ser aplicada à produtos estéreis 

e sua realização não é mais recomendada uma vez que é baseada apenas em 

históricos de produto (BRASIL, 2006). 

Todos os processos de validação e qualificação devem estar descritos e 

documentados no Plano Mestre de Validação (PMV), que consiste em um documento 

geral que estabelece as estratégias e diretrizes de validação adotadas pela empresa, 

provendo informação sobre o programa de trabalho de validação, define detalhes, 

responsabilidades e cronograma para o trabalho a ser realizado. Posterior ao PMV, 

faz-se necessário a elaboração e emissão de protocolos de validação/qualificação 

com a descrição das atividades a serem realizadas. Após a execução das atividades 

apresentadas, deve-se emitir um relatório de validação/qualificação sumarizando os 

resultados obtidos durante os testes realizados (BRASIL 4, 2010).  

 

3.5. Qualificação de Equipamentos na Indústria Farmacêutica 

Por definição da normativa RDC n° 17 de 2010, a qualificação consiste no 

‘’conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que quaisquer instalações, 

sistemas e equipamentos estão propriamente instalados e/ou funcionam corretamente 

e levam aos resultados esperados.’’  

A Qualificação deve ser iniciada pela Qualificação de Projeto (QP), seguindo-se 

para Qualificação de Instalação (QI), Qualificação de Operação (QO) e Qualificação 

de Desempenho (QD), conforme preconizado na n° 17 de 2010.  

3.5.1. Qualificação de Projeto (QP) 

Consististe em uma evidência documentada que as instalações, sistemas de 

suporte, utilidades, equipamentos e processos foram desenhados de acordo com os 

requisitos de BPF (BRASIL 4, 2010).  
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3.5.2. Qualificação de Instalação (QI) 

Conjunto de operações realizadas para assegurar que as instalações (tais 

como equipamentos, infraestrutura, instrumentos de medição, utilidades e áreas de 

fabricação) utilizadas nos processos produtivos e ou em sistemas computadorizados 

estão selecionados apropriadamente e corretamente instalados de acordo com as 

especificações estabelecidas (BRASIL 4, 2010). 

3.5.3. Qualificação de Operação (QO) 

Conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, que o 

sistema ou subsistema opera conforme previsto, em todas as faixas operacionais 

consideradas. Todos os equipamentos utilizados na execução dos testes devem ser 

identificados e calibrados antes de serem usados (BRASIL 4, 2010).  

3.5.4. Qualificação de Desempenho (QD) 

Verificação documentada que o equipamento ou sistema apresenta 

desempenho consistente e reprodutível, de acordo com parâmetros e especificações 

definidas, por períodos prolongados. Em determinados casos, o termo "validação de 

processo" também pode ser utilizado (BRASIL 4, 2010).  

3.5.4.1. Qualificação Térmica  

A Qualificação Térmica está inserida na Qualificação de Desempenho, e consiste 

em uma ação documentada de que um equipamento térmico (equipamentos de 

esterilização, despirogenização, armazenamento, secagem e incubação) ou ambiente 

de esterilização possui resultados consistentes. São realizadas coletas de dados de 

umidade, temperatura, pressão, número de ciclos, utilização ou não de carga, e tempo 

de estudo, de acordo com os testes descritos no protocolo de Qualificação Térmica 

(BRASIL 1, 2010).  

Para a registro de dados durante os estudos de Qualificação Térmica, são 

utilizados sensores de temperatura e umidade, também chamados de termopares. A 

quantidade de sensores a ser distribuída é baseada na norma IEC 60068-3-5:2001, e 

utiliza-se como base o volume do interior do equipamento térmico. Para volumes de 

trabalho menores ou iguais a 2m³, deve haver ao menos 9 sensores de temperatura 

distribuídos em cada vértice e um no centro geométrico do equipamento. Para 
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volumes maiores que 2m³ e menores ou iguais a 20m³, deve haver ao menos 15 

sensores distribuídos, 9 sensores posicionados nos centros geométricos e 6 no centro 

de cada plano do espaço de trabalho.  

A carga a ser utilizada é determinada através do pior caso considerado na rotina 

diária, assim como a capacidade máxima do equipamento/ambiente e característica 

dos materiais (tamanho, espessura, composição).  

 

3.6. Leito Fluidizado Freund Vector FL-N-60 

O Leito Fluidizado Freund Vector FL-N-60 é um equipamento utilizado no processo 

de secagem de pós após granulação por via úmida. É composto por caçamba e corpo, 

formando a estrutura de secagem, uma unidade de tratamento de ar, sistema de 

exaustão (composto por filtro de exaustão e captação de pó), sistema de batimento 

do filtro interno, botão de emergência e um painel de controle com tela touch screen 

para operação do equipamento (Figura 1) (Manual de Instrução e Operação - Leito 

Fluidizado Freund Vector Modelo: FL-N-60) . 

Figura 1. Painel de controle do Leito Fluidizado Freund Vector FL-N-60 

 

O corpo do equipamento e a caçamba são construídos em aço inoxidável AISI 

316L, adequado para fabricação de produtos farmacêuticos (Figura 2). Possui 

capacidade máxima para aproximadamente 100 litros. 
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A unidade de tratamento de ar do leito fluidizado possui sistema de filtração 

composto por: pré-filtro e filtros absolutos HEPA para a filtração do ar, afim de garantir 

a qualidade do ar que entra em contato com o produto. Possui serpentinas de água 

gelada e vapor que possibilitam o condicionamento do ar de entrada a temperatura 

desejada pelo usuário (Manual de Instrução e Operação - Leito Fluidizado Freund 

Vector Modelo: FL-N-60). 

 

Figura 2. Visão frontal do Leito Fluidizado Freund Vector FL-N-60 

 

 

O equipamento deve ser abastecido manualmente, com o pó sendo adicionado 

pelo operador por meio da caçamba do leito fluidizado. O processo de secagem é 

iniciado após a acoplagem da caçamba na parte inferior do equipamento, e 

acionamento do sistema de elevação para fechamento do equipamento (Manual de 

Instrução e Operação - Leito Fluidizado Freund Vector Modelo: FL-N-60).  
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A temperatura do ar de entrada é controlada por um sensor de temperatura do tipo 

Pt 100 localizado no duto de entrada. Os parâmetros de processo são monitorados 

por demais sensores de temperatura, como o sensor de temperatura localizado 

próximos aos filtros para medicação de temperatura de exaustão, e o sensor de 

temperatura localizado na caçamba, para medicação do parâmetro do produto.  

(Figura 3).  

 

Figura 3. Visão lateral do Leito Fluidizado Freund Vector FL-N-60 com sensores de 

temperatura 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

  

A Qualificação de Desempenho (QD) do Leito Fluidizado Freund Vector FL-N-60 

foi executada por empresa terceira e acompanhada por uma equipe da qual fiz parte. 

Para isso foram utilizados alguns instrumentos, a saber: Validador Kaye 2000, Forno 

de referência de temperatura LTR (Low Temperature Reference), SIM (Sensor Input 

Module), dois IRTDs (Intelligence Resistance Temperature Device), e doze 

termopares tipo T, todos com calibração vigente. O descritivo dos estudos de 

qualificação foi apresentado no Protocolo de Qualificação Térmica da Indústria 

Farmacêutica detentora do Leito Fluidizado Freund Vector FL-N-60.  

Para o equipamento, foi realizado o estudo de distribuição de temperatura sem 

carga (por 1 hora de secagem) considerando Leito-Câmara com o setpoint ajustado 

em 40,0°C, estudo de distribuição de temperatura sem carga (por 1 hora de secagem) 

considerando Leito-Entrada de Ar com o setpoint ajustado em 40,0°C, estudo de 

distribuição de temperatura sem carga (por 1 hora de secagem) considerando Leito-

Câmara com o setpoint ajustado em  85,0°C e estudo de distribuição de temperatura 

sem carga (por 1 hora de secagem) considerando Leito-Entrada de Ar com o setpoint 

ajustado em 85,0°C.  

Os dois setpoints de 40,0°C e de 85,0°C foram escolhidos para os estudos de 

Qualificação Térmica uma vez que se apresentam uma diferença de apenas 10,0°C 

para a temperatura mínima e máxima possíveis para o equipamento, respectivamente. 

Desse modo, qualificou-se todo a faixa de operação de temperatura para o Leito 

Fluidizado Freund Vector FL-N-60.  

 

4.1. Calibração dos sensores do Leito Fluidizado Freund Vector FL-N-60  

Previamente à execução do teste de Qualificação Térmica, foi necessário verificar 

o status da calibração de todos os instrumentos do equipamento, para comprovar a 

validade da calibração. Constatou-se que não seria necessário realizar novas 

calibrações para os sensores de temperatura e manômetros de pressão, sendo 

possível prosseguir com os estudos.  
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4.2. Calibração dos equipamentos de aquisição de dados do teste 

Para a execução dos testes de Qualificação Térmica do Leito Fluidizado Freund 

Vector FL-N-60 pela empresa terceira foram utilizados os instrumentos Validador Kaye 

2000, Forno de referência de temperatura LTR (Low Temperature Reference), SIM 

(Sensor Input Module), dois IRTDs (Intelligence Resistance Temperature Device), e 

doze sensores de temperatura tipo T.   

O Validador Kaye 2000 (Figura 4) é calibrado através de padrões certificados pelo 

Inmetro, anteriormente ao teste, foi realizada a auto-calibração do Validador Kaye 

2000 da SIM (Sensor Input Module) com os sensores de temperatura tipo T. Ao final 

dos estudos foi realizado uma checagem da SIM (Sensor Input Module) com os 

sensores.  

 

Figura 4. Foto ilustrativa do Validador Kaye 2000 

 

 

Para a certificação do Validador Kaye 2000, há os certificados de calibração dos 

instrumentos utilizados na calibração como a SIM (Sensor Input Module), Forno de 

referência de temperatura LTR (Low Temperature Reference), IRTDs (Intelligence 

Resistance Temperature Device) e da autocalibração e check, conforme Quadro 1: 
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Quadro 1. Dados de calibração dos equipamentos de aquisição de dados 

Equipamento N° Série N° Certificado Data Calibração Validade 

Validador Kaye 1111003 1111003. 

201803241352 

24/03/2018 03/2019 

Forno LTR B36079 CAL00431/17 18/09/2017 09/2018 

IRTD J1232 LT-181 691 04/09/2017 09/2018 

IRTD 40745 LT-183 101 22/09/2017 09/2018 

SIM 0512089 0512089. 

201803241618 

24/03/2018 03/2019 

 

4.3. Distribuição dos Sensores de Temperatura 

Para os estudos de Qualificação Térmica, foram distribuídos doze sensores de 

temperatura, com nomenclatura TC seguida do número específico, de 01 a 12. A 

posição de cada sensor foi considerada a partir dos pontos críticos de distribuição de 

temperatura do equipamento. Dez sensores foram distribuídos pela câmara de 

secagem a 15 cm da parede lateral, um sensor próximo ao sensor de temperatura de 

entrada de ar, e outro sensor próximo ao sensor de temperatura do produto.   O sensor 

Tc 11 foi posicionado próximo a entrada de ar do Leito Fluidizado (Figura 5).  
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Figura 5. Diagrama ilustrativo de distribuição dos sensores de temperatura tipo T no interior 

do Leito Fluidizado Freund Vector FL-N-60 

 

O estudo foi iniciado após distribuição dos doze sensores de temperatura e 

verificação do correto funcionamento.  Os sensores foram programados para realizar 

a aquisição de dados de 30 em 30 segundos durante 1 hora para os quatro estudos, 

correspondente ao tempo padrão para o processo de secagem dos produtos da 

Industria Farmacêutica Brasileira em questão.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os testes foram realizados entre os dias 23/04/2018 e 24/04/2018, com 

acompanhamento do técnico da empresa terceira e seguindo o Diagrama ilustrativo 

de distribuição dos sensores da Figura 5. 

Para o estudo de distribuição de temperatura sem carga (por 1 hora de secagem) 

considerando Leito-Câmara com o setpoint ajustado em 40,0°C, a temperatura 

mínima obtida durante a fase de secagem foi de 34,66°C, referente ao sensor Tc 06, 

enquanto que a temperatura máxima foi de 37,11°C, referente ao sensor Tc 07. A 

diferença absoluta entre a maior e a menor temperatura registradas pelos sensores 

foi de 2,45°C, atendendo ao critério de aceitação de ≤10°C, conforme Tabela 1. O 

critério de aceitação foi definido conforme estratégia da empresa detentora do 

equipamento e conforme a norma NBR ISO 17665-1.  

  

Tabela 1. Resumo da diferença absoluta de temperatura entre sensores durante etapa de 

secagem para o setpoint de 40,0°C 

Secagem: 

Valor mínimo / Data – 

hora 

Secagem: 

Valor máximo / Data – 

hora 

 

Diferença 

absoluta 

 

Critério de 

Aceitação  

 

 

Situação 

34,66°C 

Tc 06 

23/04/18  16:20:40 

37,11°C 

Tc 07 

23/04/18  16:20:40 

 

2,45°C 

 

≤10°C 

 

Qualificado 

 

A temperatura mínima para o estudo foi de 34,61°C, para o sensor Tc 04, com 

critério de aceitação de ≥30,0°C, e a máxima foi de 39,56°C, para o sensor Tc 07, com 

critério de aceitação de ≤50,0°C, conforme Tabela 2. O critério de aceitação foi 

definido conforme estratégia da empresa detentora do equipamento e conforme a 

norma NBR ISO 17665-1. 
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Tabela 2. Resumo das temperaturas mínimas e máximas e seus respectivos sensores com o 

setpoint ajustado em de 40,0°C 

Secagem: 

Valor mínimo / Data – 

hora 

Critério de 

Aceitação 

Secagem: 

Valor máximo / Data – 

hora 

Critério de 

Aceitação 

 

Situação 

34,61°C  

Tc 04 

23/04/18  16:20:30 

 

≥30,0°C 

39,56°C  

Tc 07 

23/04/18  16:58:20 

 

≤50,0°C 

 

Qualificado 

 

 As temperaturas mínimas, médias e máximas dos onze sensores alocados nos 

pontos críticos de distribuição de temperatura, encontram-se descritas na Tabela 3. O 

sensor Tc 11 não foi considerado nos resultados, uma vez que foi posicionado próximo 

a entrada de ar do Leito Fluidizado, sendo considerado no teste seguinte. 

 

Tabela 3. Temperaturas médias, máximas e mínimas dos sensores para o e estudo de 

distribuição de temperatura sem carga (por 1 hora de secagem) considerando Leito-Câmara com o 

setpoint ajustado em 40,0°C 

Aquecimento Tc01 Tc02 Tc03 Tc04 Tc05 Tc06 Tc07 Tc08 Tc09 Tc10 Tc11 Tc12 

Média 31,06 31,19 31,10 30,41 31,77 30,59 32,10 31,65 30,64 30,30 ----- 30,50 

Máxima 35,87 35,53 35,25 34,74 36,04 34,75 36,77 35,75 35,45 35,09 ----- 35,39 

Mínima 17,41 17,18 17,06 16,90 17,10 17,07 16,79 17,60 17,12 17,11 ----- 16,92 

Secagem Tc01 Tc02 Tc03 Tc04 Tc05 Tc06 Tc07 Tc08 Tc09 Tc10 Tc11 Tc12 

Média 38,05 38,22 37,76 37,44 38,53 37,58 38,85 38,17 37,85 37,44 ----- 37,75 

Máxima 38,93 38,97 38,97 38,65 38,08 39,21 38,40 39,56 38,87 38,29 ----- 38,67 

Mínima 35,76 35,60 34,78 34,61 36,11 34,66 36,73 35,70 35,57 35,04 ----- 35,40 

Resfriamento Tc01 Tc02 Tc03 Tc04 Tc05 Tc06 Tc07 Tc08 Tc09 Tc10 Tc11 Tc12 

Média 27,14 27,00 26,97 26,42 26,52 26,50 26,68 27,96 25,89 25,82 ----- 26,46 

Máxima 38,30 38,86 38,86 38,43 37,97 38,99 38,21 38,95 38,49 37,72 ----- 37,95 

Mínima 22,41 22,26 21,90 21,91 21,77 21,81 21,28 24,04 21,47 21,47 ----- 22,28 

 

Para o estudo de distribuição de temperatura sem carga (por 1 hora de secagem) 

considerando Leito-Entrada de Ar com o setpoint ajustado em 40,0°C, a temperatura 

mínima obtida durante a fase de secagem foi de 36,67°C, com critério de aceitação 

de ≥35,0°C enquanto que a temperatura máxima foi de 39,23°C, com critério de 
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aceitação de ≤45,0°C, conforme Tabela 4. O critério de aceitação foi definido conforme 

estratégia da empresa detentora do equipamento e conforme a norma NBR ISO 

17665-1. Ambos os resultados são referentes ao sensor Tc 11, posicionado próximo 

a entrada de ar do equipamento. 

 

Tabela 4. Resumo das temperaturas mínimas e máximas para o sensor Tc 11 para o setpoint 

ajustado em 40,0°C 

Secagem: 

Valor mínimo / Data – 

hora 

Critério de 

Aceitação 

Secagem: 

Valor máximo / Data – 

hora 

Critério de 

Aceitação 

Situação 

36,67°C 

23/04/18  16:20:20 

 

≥35,0°C 

39,23°C  

23/04/18  16:58:20 

 

45,0°C 

 

Qualificado 

 

 As temperaturas mínimas, médias e máximas do sensor Tc 11 encontram-se 

descritas na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Temperaturas médias, máximas e mínimas do sensor Tc 11 para o e estudo de 

distribuição de temperatura sem carga (por 1 hora de secagem) considerando Leito-Entrada de Ar em 

setpoint ajustado em 40,0°C 

Aquecimento Tc11 

Média 33,74 

Máxima 36,58 

Mínima 20,76 

Secagem Tc11 

Média 38,68 

Máxima 39,23 

Mínima 36,67 

Resfriamento Tc11 

Média 33,44 

Máxima 38,88 

Mínima 30,33 
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Para o estudo de distribuição de temperatura sem carga (por 1 hora de secagem) 

considerando Leito-Câmara com o setpoint ajustado em 85,0°C, a temperatura 

mínima obtida durante a fase de secagem foi de 77,40°C, referente ao sensor Tc 10, 

enquanto que a temperatura máxima foi de 83,24°C, referente ao sensor Tc 09. A 

diferença absoluta entre a maior e a menor temperatura registradas pelos sensores 

foi de 5,84°C, atendendo ao critério de aceitação de ≤10°C, conforme Tabela 6. O 

critério de aceitação foi definido conforme estratégia da empresa detentora do 

equipamento e conforme a norma NBR ISO 17665-1. 

 

 Tabela 6. Resumo da diferença absoluta de temperatura entre sensores durante etapa de 

secagem em setpoint ajustado em 85,0°C 

Secagem: 

Valor mínimo / Data – 

hora 

Secagem: 

Valor máximo / Data – 

hora 

 

Diferença 

absoluta 

 

Critério de 

Aceitação 

 

Situação 

77,40°C  

Tc 10 

24/04/18  13:05:20 

83,24°C 

Tc 09 

24/04/18  13:05:20 

 

5,84°C 

 

≤10°C 

 

Qualificado 

 

A temperatura mínima para o estudo foi de 75,56°C, para o sensor Tc 10, com 

critério de aceitação de ≥75,0°C, e a máxima foi de 84,46°C, para o sensor Tc 09, com 

critério de aceitação de ≤95,0°C, conforme Tabela 7. O critério de aceitação foi 

definido conforme estratégia da empresa detentora do equipamento e conforme a 

norma NBR ISO 17665-1. 

  

Tabela 7. Resumo das temperaturas mínimas e máximas e seus respectivos sensores secagem 

em setpoint ajustado em 85,0°C 

Secagem: 

Valor mínimo / Data – 

hora 

Critério de 

Aceitação 

Secagem: 

Valor máximo / Data – 

hora 

Critério de 

Aceitação 

Situação 

75,56°C  

Tc 10 

24/04/18  13:44:00 

 

≥75,0°C 

84,46°C  

Tc 09 

24/04/18  13:49:30 

 

≤95,0°C 

 

Qualificado 
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 As temperaturas mínimas, médias e máximas dos onze sensores alocados nos 

pontos críticos de distribuição de temperatura, encontram-se descritas na Tabela 8. O 

sensor Tc 11 não foi considerado nos resultados uma vez que foi posicionado próximo 

a entrada de ar do Leito Fluidizado, sendo considerado no teste seguinte. 

 

Tabela 8. Temperaturas médias, máximas e mínimas dos sensores para o e estudo de 

distribuição de temperatura sem carga (por 1 hora de secagem) considerando Leito-Câmara secagem 

em setpoint ajustado em 85,0°C 

Aquecimento Tc01 Tc02 Tc03 Tc04 Tc05 Tc06 Tc07 Tc08 Tc09 Tc10 Tc11 Tc12 

Média 76,31 78,44 78,14 76,10 78,30 77,04 79,84 76,10 80,93 75,11 ----- 75,60 

Máxima 79,55 81,91 81,91 79,02 82,08 79,63 83,78 79,59 85,29 78,28 ----- 78,12 

Mínima 52,08 52,41 51,93 51,94 52,30 52,38 51,72 52,48 51,31 51,96 ----- 52,23 

Secagem Tc01 Tc02 Tc03 Tc04 Tc05 Tc06 Tc07 Tc08 Tc09 Tc10 Tc11 Tc12 

Média 78,43 80,43 80,07 78,19 80,21 78,97 81,79 77,51 82,58 77,30 ----- 77,66 

Máxima 80,08 82,02 81,84 79,85 82,14 80,38 83,75 79,03 84,46 79,34 ----- 79,33 

Mínima 76,73 78,49 78,25 76,47 78,34 77,06 80,06 75,73 80,39 75,56 ----- 75,96 

Resfriamento Tc01 Tc02 Tc03 Tc04 Tc05 Tc06 Tc07 Tc08 Tc09 Tc10 Tc11 Tc12 

Média 40,43 39,82 39,79 40,46 39,50 40,35 39,34 40,59 38,89 40,60 ----- 40,66 

Máxima 79,05 81,21 80,69 78,71 80,90 79,61 82,29 77,84 83,24 77,96 ----- 78,17 

Mínima 33,06 32,71 32,76 33,15 32,60 33,13 32,56 32,92 32,52 33,26 ----- 33,22 

 

Para o estudo de distribuição de temperatura sem carga (por 1 hora de secagem) 

considerando Leito-Entrada de Ar com o setpoint ajustado em 85,0°C, a temperatura 

mínima obtida durante a fase de secagem foi de 82,43°C, com critério de aceitação 

de ≥80,0°C enquanto que a temperatura máxima foi de 87,44°C, com critério de 

aceitação de ≤90,0°C, conforme Tabela 9. O critério de aceitação foi definido conforme 

estratégia da empresa detentora do equipamento e conforme a norma NBR ISO 

17665-1.  Ambos os resultados são referentes ao sensor Tc 11, posicionado próximo 

a entrada de ar do equipamento. 
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Tabela 9. Resumo das temperaturas mínimas e máximas para o sensor Tc 11 com o setpoint 

ajustado em 85,0°C 

Secagem: 

Valor mínimo / Data – 

hora 

Critério de 

Aceitação 

Secagem: 

Valor máximo / Data – 

hora 

Critério de 

Aceitação 

 

Situação 

82,43°C  

24/04/18  13:27:40 

 

≥80,0°C 

87,44°C  

24/04/18  13:47:50 

 

≤90,0°C 

 

Qualificado 

 

As temperaturas mínimas, médias e máximas do sensor Tc 11 encontram-se 

descritas na Tabela 10: 

 

Tabela 10. Temperaturas médias, máximas e mínimas do sensor Tc 11 para o e estudo de 

distribuição de temperatura sem carga (por 1 hora de secagem) considerando Leito-Entrada de Ar 

com o setpoint ajustado em 85,0°C 

Aquecimento Tc11 

Média 81,23 

Máxima 86,50 

Mínima 49,77 

Secagem Tc11 

Média 83,53 

Máxima 87,44 

Mínima 82,43 

Resfriamento Tc11 

Média 36,54 

Máxima 83,94 

Mínima 30,94 

 

Os resultados dos quatro estudos de monitoramento de temperatura durante 1 

hora (60 minutos) foram satisfatórios uma vez que todas as temperaturas se 

apresentaram dentro dos critérios mínimo e máximo de aceitação. As diferenças de 

temperatura observadas para os estudos com o setpoint ajustado em 40,0°C e 85,0°C 

não ultrapassaram o critério de aceitação, de ≤10°C para ambos os estudos, 

demonstrando segurança no processo de distribuição de temperatura no interior do 

equipamento.  
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O ponto de maior criticidade do equipamento, onde está posicionado o sensor 

Tc 11, posicionado próximo a entrada de ar do equipamento, apresentou temperatura 

máxima mais alta em comparação com os demais sensores com o setpoint ajustado 

em com o setpoint ajustado em 85,0°C, equivalente a 87,44°C. Para os demais 

sensores, a temperatura mais alta registrada foi de 84,46°C, do sensor Tc 09, 

localizado na parte inferior do equipamento. Para o setpoint ajustado em e 40,0°C, a 

maior temperatura, de 39,56°C, foi registrada pelo sensor Tc 07, localizado 

geometricamente no meio do leito fluidizado.  

Além dos dados compilados nas Tabelas de 1 a 10, foram fornecidos gráficos com 

os registros de temperaturas de 30 em 30 segundos para cada sensor de temperatura 

distribuídos pelo equipamento.  

Todos os sensores registraram temperaturas entre ≥75,0°C e ≤95,0°C para o 

estudo com setpoint de 85,0°C. Para o setpoint de 40,0°C, os sensores também 

apresentaram resultados positivos entre ≥30,0°C e ≤50,0°C. O sistema do 

equipamento mostrou-se eficaz durante o período dos testes, não havendo 

intercorrências durante a sua execução.  

Pelo gráfico abaixo (Figura 6), pode-se observar a manutenção da temperatura 

para o setpoint de 40,0°C após a sua estabilização (correspondente ao número 2 no 

gráfico) para os sensores. A homogeneidade da temperatura do equipamento no 

gráfico é caracterizada pela uniformização das linhas específicas de cada sensor.  
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Figura 6. Gráfico detalhado do comportamento dos sensores no estudo com o setpoint 

ajustado em 40,0°C 

 

 

É possível observar que para o sensor Tc11, posicionado perto da entrada de 

ar, não houve mudanças no gráfico referente à temperatura (Figura 7). 
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Figura 7. Gráfico detalhado do comportamento do sensor Tc11 no estudo com o setpoint 

ajustado em 40,0°C 

 

 

No estudo com o setpoint ajustado em 85,0°C, é possível observar no gráfico 

apresentado abaixo (Figura 8) um período de aumento de temperatura para todos os 

sensores próximo ao término do período do estudo. Mesmo com a variação, a 

temperatura mais alta registrada não ultrapassou o critério de aceitação máximo. 
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Figura 8. Gráfico detalhado do comportamento dos sensores no estudo com o setpoint 

ajustado em 85,0°C 

 

 

É possível observar que para o sensor Tc11, posicionado perto da entrada de 

ar, também ocorreu um período de aumento de temperatura próximo ao término do 

período do estudo. Mesmo com a variação, a temperatura mais alta registrada não 

ultrapassou o critério de aceitação máximo. (Figura 9). 
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Figura 9. Gráfico detalhado do comportamento do sensor Tc11 no estudo com o setpoint 

ajustado em 85,0°C 

 

  

Em vista dos resultados satisfatórios para os estudos de monitoramento com o 

setpoint ajustado em 40,0°C e 85,0°C, o Leito Fluidizado Freund Vector FL-N-60 

encontra-se qualificado quanto ao seu desempenho, conforme pré-requisitos 

apresentados no Protocolo de Qualificação de Desempenho próprio da indústria 

detentora do equipamento. Após o preenchimento correto da documentação e 

emissão do Relatório de Qualificação de Desempenho, o Leito Fluidizado Freund 

Vector FL-N-60 foi liberado para uso pelo setor de Produção.  

A Qualificação Térmica do Leito Fluidizado Freund Vector FL-N-60 demonstra a 

capacidade do equipamento na manutenção de temperatura nas faixas de operação 

estabelecidas, evidenciando a reprodutibilidade e confiabilidade de sua rotina.  
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6. CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados apresentados, sugere-se que o equipamento se encontra 

qualificado quanto ao seu desempenho térmico. Os estudos de monitoramento de 

temperatura propostos obtiveram resultados satisfatórios para a distribuição de 

temperatura no interior do leito fluidizado, tanto para o setpoint de 40,0°C quanto para 

o de 85,0°C. Por meio do gráfico fornecido, pôde-se observar um período de aumento 

de temperatura para todos os sensores próximo ao término do período do estudo de 

distribuição de temperatura sem carga considerando Leito-Câmara com o setpoint 

ajustado em 85,0°C, porém, mesmo com a variação, a temperatura mais alta 

registrada não ultrapassou o critério de aceitação máximo, evidenciando a capacidade 

do equipamento estabilizar o parâmetro interno após a variação.  

Os testes de Qualificação de Desempenho, junto com o os dados brutos obtidos e 

apresentados em forma de gráficos e tabelas, evidenciaram que o equipamento 

estava apto para seu uso em rotina, uma vez que o seu desempenho apresentou 

resultados satisfatórios para a distribuição de temperatura no interior do leito 

fluidizado. A estabilidade e reprodutibilidade do equipamento é um ponto positivo que 

pode ser comprovado durante os testes de Qualificação, principalmente na fase de 

secagem do produto.  

A atividade de Qualificação Térmica do equipamento foi acompanhada em período 

integral por um farmacêutico, desde a montagem dos sensores no interior do Leito 

Fluidizado, até o preenchimento dos resultados no Protocolo de Qualificação Térmica 

e revisão do relatório fornecido pela empresa terceira, mostrando assim a importância 

do profissional nas áreas de Validação e de Garantia de Qualidade,  
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8. ANEXOS  

8.1 Anexo 1  
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8.2 Anexo 2  
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8.3 Anexo 3  
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8.4 Anexo 4 
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