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RESUMO 

 

Objetivo: Propor uma matriz a fim de classificar os fabricantes internacionais de insumos 

farmacêuticos ativos sintéticos, priorizando inspeções onde há maior probabilidade de risco, 

otimizando custo e recursos humanos.  

Metodologia: Este trabalho se baseou em um estudo exploratório de natureza quantitativa, a 

partir de dados históricos obtidos de formulários disponíveis no sistema FormSus, utilizados 

por servidores da Anvisa, durante as análises de petições de certificação em boas práticas de 

fabricação, relatórios de inspeção e análise de critérios utilizados por Autoridades Reguladoras 

Internacionais. 

Resultados: A matriz proposta foi elaborada considerando a complexidade da unidade fabril, 

o histórico regulatório, informações de pós-mercado e a criticidade do insumo para o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e poderá ser aplicada aos fabricantes internacionais de insumos 

farmacêuticos ativos sintéticos cadastrados no banco de dados da Agência. 

Limitações: Os documentos consultados para a construção da matriz referem-se aos fabricantes 

limitados aos fármacos descritos na legislação vigente. Como trata-se de uma lista positiva de 

trinta fármacos, pode ser que critérios relevantes e comuns à fabricantes de outros insumos não 

tenham sido contemplados na matriz. 

Aplicabilidade do trabalho: A matriz proposta aplica-se aos fabricantes internacionais de 

insumos farmacêuticos ativos (IFA) sintéticos cadastrados no banco de dados da Anvisa.  

Contribuições para a sociedade: Assegurar insumos farmacêuticos de qualidade apropriada e 

consequentemente medicamentos com qualidade, segurança e eficácia. Além disso, otimizar 

recursos humanos e financeiros, e assim direcioná-los para a inspeção de fabricantes que 

apresentem maior risco. 

Originalidade: A Anvisa utiliza a ferramenta de análise de risco em diversas áreas, inclusive 

na área de inspeção, no entanto, esta proposta, é original no que se refere a abordagem 

estatística, por meio da análise de componentes principais e regressão logística. Dessa forma, 

espera-se a ampliação do controle sanitário sobre os insumos comercializados no Brasil, para 

além daqueles preconizados na legislação vigente e a proposição de critérios harmonizados ao 

cenário atual.  

Palavras-chave: Insumo farmacêutico ativo. Boas práticas de fabricação. Inspeção. Matriz. 

Análise de componentes principais. Regressão Logística. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo Original 



 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To propose a matrix in order to classify the international manufacturers of synthetic 

active pharmaceutical ingredients, permiting the priorization of inspections where there is a 

greater likelihood of risk, optimizing cost and human resources. 

Methodology: This work was based on an exploratory study of a quantitative nature, based on 

historical data obtained from forms available in the FormSus system, used by Anvisa servers, 

during the analysis of certification requests in good manufacturing practices, on inspection 

reports and on analysis of criteria used by International Regulatory Authorities. 

Results: The proposed matrix was prepared considering the complexity of the manufacturing 

unit, the regulatory history, post-market information and the criticality of the input for the 

Unified Health System (SUS) and can be applied to international manufacturers of registered 

synthetic active pharmaceutical ingredients. in the Anvisa's database. 

Limitations: The documents consulted for the construction of the matrix, refer to 

manufacturers limited to the drugs described in the current norms. As this is a positive list of 

thirty drugs, it is possible that relevant and common criteria for manufacturers of other inputs 

have not been included in the matrix. 

Applicability of the work: The proposed matrix applies to international manufacturers of 

synthetic active pharmaceutical ingredients (API) registered in the Anvisa’s database. 

Contributions to society: This dissertation will help to ensure API of appropriate quality and 

consequently medicines with quality, on safety and effectivess. Adiccionaly, it will help to 

optimize human and financial resources, and thus direct them to inspections of manufactures 

presenting greater risks. 

Originality: Anvisa uses the risk analysis tool in several areas, including the inspection area, 

however, this proposal is original with regard to the statistical approach, through the analysis 

of main components and logistic regression. Thus, it is expected to expand sanitary control over 

the inputs marketed in Brazil, in addition to those recommended in current legislation and to 

propose harmonized criteria to the current scenario. 

Keywords: Active pharmaceutical ingredient. Good manufacturing practices. Inspection. 

Matrix. Main component analysis. Logistic Regression. 

Article category: Master's Dissertation / Original Article 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. BREVE RELATO HISTÓRICO 

A história do medicamento é quase tão antiga quanto a da humanidade (RAGO e 

SANTOSO, 2008). Segundo Dias (2005), o documento farmacêutico mais antigo que se tem 

conhecimento é uma tábua suméria que data de, aproximadamente, 3.000 a.C., contendo quinze 

receitas medicinais. Há vários documentos de importância histórica que registram a utilização 

de substâncias com objetivo terapêutico, como por exemplo, o Papiro de Ebers, de 1550 a.C., 

que referencia mais de 7.000 substâncias medicinais e 800 fórmulas. Outro exemplo foi o 

Antidotum Mithridatium, criado pelo rei Mithridates VI (132 - 63 a.C.), a fim de neutralizar 

qualquer veneno. Somente em 1540, o Antidotum Mithridatium e outras formulações existentes 

na época, foram submetidos à primeira ação semelhante a uma inspeção sanitária, realizada por 

boticários, conforme a Lei de Drogas e Bens, considerada um dos regulamentos pioneiros que 

estabelecia critérios para controlar a fabricação de medicamentos. O “antídoto” de Mithridates 

foi utilizado até 1780 (RAGO; SANTOSO, 2008). Ainda no século XVI, surgiram as primeiras 

Farmacopeias, estabelecendo padrões de qualidade para medicamentos. Um relevante impulso 

na regulação farmacêutica deu-se pelo desenvolvimento dos antimicrobianos após a 1ª Guerra 

Mundial e dos antineoplásicos, após a 2ª Guerra Mundial (RAGO e SANTOSO, 2008).  

No entanto, mais do que o descobrimento de novos fármacos, o que acelerou o controle 

na qualidade da produção farmacêutica foram episódios trágicos que acarretaram a morte de 

várias pessoas. Um desses eventos, em 1937, nos Estados Unidos, desencadeou a morte de 100 

pessoas, a maioria crianças, após a ingestão de um elixir de sulfanilamida. O medicamento era 

comercializado na forma de comprimidos e pó para preparação injetável, no entanto, como a 

maioria dos consumidores eram crianças, a fabricante desenvolveu um produto na forma 

farmacêutica xarope. Para isso, utilizou como solvente o dietilenoglicol, cujo derivado, o ácido 

oxálico, causa disfunção renal grave. Na época, não eram exigidos testes de segurança. O Food 

and Drug Administration (FDA) admitiu que a legislação vigente à época era inadequada para 

proteção dos consumidores e a partir de 1938 passaram a ser exigidos estudos toxicológicos 

para que um medicamento fosse comercializado nos Estados Unidos.  

Vinte e três anos depois, na década de 60, foi a vez do fármaco talidomida fazer vítimas. 

O medicamento era utilizado como sedativo e hipnótico e de início, em 1956, foi 
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comercializado na Alemanha. Em seguida foi utilizado em outros 46 países, causando 

focomelia em cerca de 10.000 recém-nascidos. Esta tragédia levou o Reino Unido a rever seu 

sistema regulatório criando um Comitê de Segurança de Drogas e de notificação de reações 

adversas a medicamentos (RAGO e SANTOSO, 2008).  

No Brasil, pode ser citado o ocorrido em 2003, quando o fabricante do medicamento 

Celobar®, o Laboratório Enila, decidiu sintetizar o insumo sulfato de bário, a partir do 

carbonato de bário. No entanto, a síntese não foi completa e o produto fabricado pelo Enila 

continha carbonato de bário, que ao ser ingerido, liberou íons bário, causando o envenenamento 

e morte de 21 pessoas (TUBINO e SIMONI, 2007). No total, foram registrados 185 casos de 

intoxicação, dos quais 153 foram confirmados, sendo que muitas vítimas ficaram com sequelas 

graves (ANVISA, 2017). 

Segundo Johnston e Holt (2013), medicamentos de qualidade inferior podem 

desencadear uma crise na saúde pública mundial. Estes medicamentos não cumprem com as 

especificações, sendo um dos fatores responsáveis por isso a qualidade inferior do insumo 

farmacêutico ativo (IFA). Esses desvios de qualidade podem ser relacionados a processos não 

validados, presença de impurezas, contaminação cruzada, presença de solventes residuais, 

controle de processo e de qualidade final inadequados, dentre outros (JOHNSTON e HOLT, 

2013). Os autores advertem para a baixa potência de IFA da classe de antibióticos e 

antimaláricos, cuja subdose no medicamento, pode provocar o desenvolvimento de resistência 

microbiana, ou no pior cenário, a ineficácia terapêutica e óbito. Alterações aparentemente 

simples, como modificação no tamanho da partícula do IFA, podem alterar seu comportamento 

na forma farmacêutica disponibilizada para o paciente.  

Como exemplo de medicamentos fora de especificação, os autores citam o recolhimento 

de medicamentos genéricos à base de clopidogrel, após inspeção realizada pela European 

Medicines Agency (EMA) na fabricante indiana. O recolhimento foi motivado por altos índices 

de cloreto de metileno, solvente que possui atividade mutagênica e carcinogênica, que causa 

danos hepáticos, renais e neurológicos. Outro recolhimento mencionado é o de lotes dos 

medicamentos Tylenol®, Motrin®, Rolaids® e Benadry®, nos EUA, motivado pela presença 

de 2,4,6-tribromoanisole, um antifúngico que foi utilizado nos paletes de madeira que 

transportaram o IFA, em janeiro de 2010. 

Recentemente alguns fabricantes dos ativos candesartana, irbesartana, losartana, 

valsartana e olmesartana, tiveram sua importação e uso suspensos no Brasil, devido à presença 
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de impurezas consideradas potencialmente carcinogênicas (ANVISA, 2019a). Esses ativos são 

utilizados na fabricação de medicamentos anti-hipertensivos. A Agência Europeia de 

Medicamentos, em julho de 2018, identificou a presença da impureza N- nitrosodimetilamina 

(NDMA) no IFA valsartana, fabricado pela empresa chinesa Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. 

Esta descoberta desencadeou uma revisão nos ativos da categoria das “sartanas” e outras 

impurezas da mesma classe foram identificadas. Foram recolhidos quase 2300 lotes em 23 

países (SNODIN e ELDER, 2019). A Agência Europeia de Medicamentos constatou que a 

formação das impurezas se dá na etapa de síntese dos fármacos. Conforme informação do banco 

de dados da Anvisa de 2019, dos 14 fabricantes cuja rota de síntese apresentava potencial 

formação de impurezas e que haviam exportado para o Brasil, 9 eram indianas e 5 chinesas.  

A impureza N-nitrosodimetilamina também foi identificada no insumo ranitidina, tendo 

desencadeado a suspensão da importação, uso e comercialização deste IFA fabricado pelo 

laboratório indiano Saraca Laboratories Limited. Até janeiro de 2020, 225 lotes de 

medicamentos à base de ranitidina foram recolhidos voluntariamente pelos fabricantes 

(ANVISA, 2020c). 

Diante de situações que expõe a saúde do indivíduo a risco, e considerando que é 

responsabilidade do Estado proteger os cidadãos, principalmente, tendo em vista que são 

incapazes de se protegerem por conta própria, devido à complexidade do tema, é necessário um 

órgão regulador sanitário (RAGO e SANTOSO, 2008). Para Sá (2010), considerando a 

importância do IFA no medicamento, regular e gerenciar os riscos relacionados a este, em um 

espaço conceitual de proteção e vigilância à saúde, é função do Estado.  

Diante da necessidade de um órgão regulador sanitário no Brasil, foi criada a Anvisa, 

pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril 

de 1999 e pelo Decreto nº 3.571, de 21 de agosto de 2000, cuja finalidade institucional é 

promover a proteção da saúde da população por meio do controle sanitário da produção e da 

comercialização de produtos e serviços submetidos à Vigilância Sanitária (BRASIL, 1999a; 

BRASIL, 1999b; BRASIL, 2000).  

A Anvisa detém os poderes normativo, sancionatório, de fiscalização, de conciliação e 

de recomendação, sendo a fiscalização responsável por monitorar as atividades reguladas e 

verificar as condutas dos regulados para impedir o descumprimento de regras e de objetivos 

estabelecidos (PIOVESAN, 2002). Dessa forma, de um lado tem-se os fabricantes, inserindo 
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no mercado cada vez mais produtos e de outro o Estado, que representado pelo órgão regulador, 

controla e fiscaliza esses produtos durante todo o ciclo de vida destes (SÁ, 2010). 

1.2. MARCO REGULATÓRIO 

Dentre os instrumentos para verificar o cumprimento à regulamentação sanitária 

vigente, inclusive das boas práticas de fabricação de medicamentos e insumos, a Anvisa, por 

meio da Lei n° 9.782, preconiza que:  

Art.8° Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, 

regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que 

envolvam risco à saúde pública. 

§ 1 Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e 

fiscalização sanitária pela Agência: 

I-medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais 

insumos, processos e tecnologias; (BRASIL, 1999b, grifo nosso) 

Uma substância ativa - insumo farmacêutico ativo, segundo a RDC n° 69, de 14 de 

dezembro de 2014, é “qualquer substância introduzida na formulação de uma forma 

farmacêutica que, quando administrada em um paciente, atua como ingrediente ativo. Tais 

substâncias podem exercer atividade farmacológica ou outro efeito direto no diagnóstico.” E 

são os responsáveis pela atividade terapêutica do medicamento (BRASIL, 2014). 

Com a criação da Anvisa, os insumos farmacêuticos ativos começaram a ser objeto de 

análise no momento da avaliação da documentação do processo de registro do medicamento. A 

primeira das normas editadas pela Agência foi a Resolução nº 391, de 9 de agosto de 1999, que 

aprovou o Regulamento Técnico para Medicamentos Genéricos. Esta Resolução preconizava 

que o fabricante do medicamento devia enviar a descrição da fórmula, dos seus componentes, 

do fármaco, as empresas fabricantes, a rota de síntese, especificações, métodos analíticos, 

limites de contaminantes e os solventes usados no processo. Os requisitos técnicos para 

avaliação dos insumos farmacêuticos ativos sempre fizeram parte das atualizações das normas 

de registro de medicamento, desde então (BRASIL, 1999d). 

Em 2005, com a finalidade de aumentar o controle sanitário dos insumos utilizados no 

país, a Anvisa publicou o Programa de Insumos Farmacêuticos Ativos por meio da RDC nº 250 

(BRASIL, 2005b). De forma concomitante, foi publicada a RDC nº 249 que tratava de 

regulamentar as Boas Práticas de Fabricação de Produtos Intermediários e Insumos 

Farmacêuticos Ativos (BRASIL, 2005a). Outro fato importante foi a criação, em 2006, da 
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Coordenação de Insumos Farmacêuticos na Gerência Geral de Medicamentos, para analisar a 

documentação relacionada a IFA que compunha os dossiês de registro de medicamentos. Com 

o intuito de avaliar as fabricantes internacionais de IFA, sob os mesmos critérios utilizados para 

as fabricantes nacionais, proporcionando assim, isonomia de tratamento sanitário, foi publicada 

a RDC nº 29, de 10 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010). 

Tendo em vista a necessidade de estabelecer critérios para registro de insumos 

farmacêuticos, foi publicada a RDC nº 57, em 17 de novembro de 2009. Esta legislação 

aprimora o controle da qualidade dos insumos farmacêuticos ativos no país e os requisitos 

sanitários para garantia de eficácia e segurança dos medicamentos (BRASIL, 2009b). A RDC 

n° 57/2009 foi considerada um marco regulatório para IFA, propiciando isonomia regulatória 

entre o mercado nacional e internacional considerando os insumos selecionados neste primeiro 

momento. Segundo esta Resolução da Diretoria Colegiada, todas as empresas estabelecidas no 

país que fabricavam ou importavam insumos farmacêuticos ativos, seus intermediários e os 

medicamentos que os contivessem, estariam submetidas a esta normativa de registro sanitário.  

No entanto, tendo em vista o grande número de medicamentos registrados na Anvisa e 

recursos humanos insuficientes, foi adotada a estratégia de priorização de fármacos. A eleição 

dos fármacos que seriam objetos de registro, deu-se de acordo com a Portaria n° 978 de, 16 de 

maio de 2008 (BRASIL, 2008), que lista os produtos estratégicos para o SUS e com critérios 

estabelecidos na própria RDC n° 57/2009, tais como: fármacos com baixo índice terapêutico, 

fármacos produzidos no país, constantes na lista de insumos estratégicos definidos pelo 

Ministério da Saúde, fármacos para a produção de medicamentos utilizados em Programas 

Estratégicos definidos pelo Ministério da Saúde, fármacos para a produção de medicamentos 

descritos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), fármacos para a 

produção de medicamentos de dispensação em caráter excepcional, fármacos utilizados na 

produção pública de medicamentos para doenças negligenciadas, fármacos utilizados na 

produção de medicamentos antineoplásicos, antibióticos e imunossupressores e aqueles 

utilizados na fabricação de medicamentos genéricos (ARREPIA, 2013). 

Numa primeira etapa, os fármacos prioritários para registro foram definidos na Instrução 

Normativa (IN) n°. 15, de 17 de novembro de 2009, sendo: ciclosporina, clozapina, cloridrato 

de clindamicina, ciclofosfamida, ciprofloxacino, metotrexato, carbamazepina, carbonato de 

lítio, fenitoína, fenitoína sódica, lamivudina, penicilamina, tiabendazol, efavirenz, nevirapina, 

rifampicina, ritonavir, zidovudina, aciclovir e ampicilina (BRASIL, 2009a). Em 2013, por meio 
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da IN n°. 03, de 28 de junho, foram listados os fármacos selecionados, com base nos mesmos 

critérios utilizados para escolha daqueles relacionados na primeira lista, para a segunda etapa 

de registro de IFA, sendo estes: azitromicina, benzilpenicilina, cabergolina, carboplatina, 

cefalexina, cefalotina, ceftazidima, cisplatina, claritromicina e ceftriaxona (BRASIL, 2013a). 

Dentre a documentação necessária para o registro, um dos critérios era a apresentação do 

certificado de boas práticas de fabricação emitido pela Anvisa. Desde então, a Agência tem 

realizado inspeção in loco nas empresas fabricantes dos fármacos listados nas IN n° 15/2009 e 

03/2013. 

Atualmente tanto a RDC n°. 73/2016, que estabelece diretrizes para petições pós-

registro, quanto a RDC n°. 200/2017, que estabelece os requisitos mínimos para a concessão de 

registro para medicamentos genéricos, novos e similares, preconiza que seja apresentado, 

dentre outros documentos, a autorização para a atividade de fabricar IFA emitida pelo órgão 

oficial sanitário do país de origem (BRASIL, 2016, 2017).  

A fim de atualizar o marco regulatório de registro e inspeção de insumos, esta última 

com enfoque no risco, a Anvisa publicou em 01 de abril de 2020, as RDC n° 359, 361 e 362 

(BRASIL, 2020a, 2020b, 2020c).  

A RDC n° 359/2020 estabelece o Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (DIFA), que 

reúne documentos administrativos e aqueles referentes à qualidade do IFA, além da Carta de 

Adequação de Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (CADIFA), que atesta que determinado 

fabricante de IFA possui DIFA adequado a esta Resolução. A RDC n° 359/2020 estipula que é 

obrigatório o cumprimento das boas práticas de fabricação pelos fabricantes de IFA, 

desvinculada de uma lista positiva de insumos, o que implica na necessidade de todos os 

fabricantes de ativos de medicamentos novos, inovadores, genéricos e similares fabricarem 

conforme as BPF.  

A RDC n° 361/2020 altera as resoluções de registro – RDC n° 200/2017 e de pós-

registro – RDC n° 73/2016, a fim de adequá-las ao novo marco regulatório aplicável à 

documentação do insumo a serem apresentadas nestas fases.  

Já a RDC n° 362/2020 trata sobre a certificação de BPF e estabelece o programa de 

inspeção em fabricantes internacionais de IFA. Uma inovação trazida por esta resolução é a 

possibilidade de certificar um fabricante internacional considerando a apresentação de 

documentos, desde que a fabricante tenha sido inspecionada por autoridade sanitária de país 
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considerado equivalente pela Anvisa, ou por meio de avaliação documental seguida por análise 

de risco ou ainda, não sendo aplicáveis as duas primeiras possibilidades, realizar inspeção in 

loco. A RDC n° 362/2020 preconiza ainda, que a análise de risco deve ser conduzida utilizando-

se ferramenta que considere a complexidade da fabricante, conjugada a tecnologias utilizadas 

no processo e o risco relacionado a características do insumo. Estes novos critérios serão válidos 

a partir de 03 de agosto de 2020. Os novos mecanismos de análise para emissão do Certificado 

de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) de IFA estão representados na Figura 1: 

Figura 1: Mecanismos estabelecidos pela RDC n° 362/2020 para emissão de CBPF 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

1.3. CENÁRIO ECONÔMICO 

O Brasil é um grande consumidor de medicamentos, e um dos indicadores que 

comprovam essa relevância, é o valor superior a U$ 28 bilhões de dólares comercializados em 

medicamentos no ano de 2019, conforme levantamento realizado pelo SINDUSFARMA (2020) 

e mostrado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Dados das vendas nacionais de medicamentos 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Tabela 1. 

 

A Tabela 1 traz os valores referentes a cada ano. 

 

Tabela 1: Valores referentes às vendas no mercado farmacêutico por ano 

Ano Valor comercializado (U$) 

2011 25.690.453.263 

2012 25.396.041.705 

2013 26.861.794.967 

2014 28.097.770.462 

2015 22.889.298.426 

2016 25.254.042.931 

2017 29.954.653.274 

2018 28.278.954.195 

2019 28.530.692.063 

Fonte: (SINDUSFARMA, 2020) 
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Considerando o mercado farmacêutico mundial, o Brasil deve ocupar o 5° lugar em 

vendas de medicamentos em 2020, apresentando crescimento contínuo, como mostrado na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Ranking mundial de mercados farmacêuticos 

Ano: 2013 Ano: 2018 Ano: 2020 (previsão) 

Posição  País Posição  País Posição  País 

1 Estados Unidos 1 Estados Unidos 1 Estados Unidos  

2 China 2 China 2 China 

3 Japão 3 Japão 3 Japão 

4 Alemanha  4 Alemanha  4 Alemanha  

5 França 5 França 5 Brasil 

6 Itália 6 Itália 6 Reino Unido 

7 Reino Unido 7 Brasil 7 Itália 

8 Brasil 8 Reino Unido 8 França 

9 Espanha 9 Espanha 9 Índia 

10 Canadá 10 Canadá 10 Canadá 

Fonte: (IMS HEALTH, 2019) 

 

O aumento no consumo de medicamentos, deve-se em parte, à política de medicamentos 

genéricos implementada a partir da Lei n° 9.787/1999 (BRASIL, 1999c; QUENTAL et al., 

2008). Como o principal diferencial do medicamento genérico é o preço mais acessível à 

população, e considerando que o fármaco representa entre 40 a 50% do custo de um 

medicamento genérico, a seleção de um fabricante de IFA que atenda aos atributos de qualidade 

e que possua preço competitivo é um desafio para o fabricante (BUMPAS e BETSCH, 2008). 

Apesar do consumo crescente de medicamentos, a dependência da indústria 

farmacêutica nacional de insumos farmacêuticos ativos (IFA) importados, continua 

significativa, sendo que no ano de 2019 o déficit neste segmento foi de U$ 1.824.000 bilhões 

conforme levantamento realizado pela ABIFINA (2020) e ilustrado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Cenário comercial de farmoquímicos no Brasil no período de 2011 a 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da ABIFINA (2020) 

 

Apesar do desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional na categoria de 

medicamentos genéricos, o ramo da indústria farmoquímica não foi impulsionado por este 

desenvolvimento. Os motivos para o descompasso no desenvolvimento das farmoquímicas 

deveram-se à complexidade e especificidade nos seus processos produtivos, não assumidos 

pelas fabricantes nacionais de medicamentos. Dessa forma, a indústria nacional optou por 

adquirir os fármacos no mercado internacional, gerando um déficit na balança comercial 

brasileira e consequentemente alta dependência de fabricantes estrangeiros e estagnação no 

desenvolvimento tecnológico (QUENTAL et al., 2008). 

Atualmente o Brasil possui um parque fabril de insumos farmacêuticos ativos sintéticos 

com 18 empresas, que juntas, considerando os insumos descritos na Lista A de medicamentos 

referência, publicada pela Anvisa em 05 de agosto de 2019, produzem 10,55% destes insumos 

(ANVISA, 2019d). O restante dos fármacos, ou seja, 89,45%, advém do mercado externo, 

corroborando os dados da balança comercial negativa de IFA (ANVISA, 2019c). 

Esta dissertação está organizada em 6 capítulos. O capítulo 1, de caráter introdutório, 

apresenta o relato histórico, marco regulatório e o cenário econômico. O capítulo 2 traz a 

problemática que motivou o estudo. O capítulo 3 trata dos objetivos. Já o capítulo 4 aborda a 

metodologia utilizada. No capítulo 5 são discutidos os resultados e a conclusão é apresentada 

no capítulo 6. 
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2. PROBLEMÁTICA 

Segundo a World Health Organization (WHO), ou Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a qualidade do medicamento depende significativamente do insumo farmacêutico ativo 

utilizado para produzi-lo (WHO, 2002). Ainda conforme a OMS, considerando a globalização 

na fabricação de IFA, o risco de fornecimento de produtos com qualidade inferior é significativo 

(WHO, 2009). Ferrari e Moura (2009) alertam que a dinâmica dos produtos, em virtude da 

fabricação e comercialização em várias partes do mundo, resulta na globalização do risco 

sanitário.  

Uma das ferramentas mais importantes para atenuar o risco da entrega ao consumidor 

de produtos farmacêuticos, que comprometam sua saúde, é a inspeção sanitária. A inspeção 

sanitária é uma ferramenta no combate ao risco, tendo em vista ser um exercício contínuo e 

sistemático de observação, de acordo com arcabouço sanitário vigente, com o objetivo de 

proteger a saúde pública contra riscos e danos (GUIMARÃES FILHO, 2013). Durante a 

inspeção são verificadas as boas práticas de fabricação, que asseguram que as instalações, 

métodos, processos, sistemas e controles usados para a fabricação de insumos farmacêuticos, 

sejam adequados, de modo a garantir qualidade e permitir seu uso na elaboração de produtos 

farmacêuticos (FDA, 2018a). 

Atualmente, no Brasil, é realizada análise documental do IFA na etapa de registro do 

medicamento, conforme as diretrizes da RDC n° 200/2017 e no caso de alterações pós-registro, 

conforme o preconizado na RDC n° 73/2016. Ou seja, a comprovação da inspeção sanitária por 

meio da apresentação do CBPF para o IFA, emitido pela Anvisa, não é exigida pelas legislações 

mencionadas. Somente no caso de insumo de registro obrigatório é exigido o CBPF, conforme 

preconizado pelas IN 15/2009 e 03/2013 (BRASIL, 2009a; 2013a). 

A Figura 2 mostra a situação regulatória quando se trata da necessidade de apresentação 

de CBPF para insumos farmacêuticos ativos.   
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Figura 2: Insumos objetos de exigência de CBPF  

 

Fonte: elaborado pela autora 

Apesar da obrigatoriedade da apresentação do CBPF, atualmente, dar-se apenas para os 

IFA listados no arcabouço sanitário vigente, não há impedimento legal para que um fabricante 

seja inspecionado a qualquer momento, pela Anvisa. Esta situação está legalmente prevista no 

Art. 46 da RDC n° 39/2013, que dispõe sobre os procedimentos administrativos para concessão 

da Certificação de Boas Práticas de Fabricação e da Certificação de Boas Práticas de 

Distribuição e/ou Armazenagem: 

Art.46 A Anvisa poderá, a qualquer momento, realizar inspeção 

sanitária de rotina ou de investigação de denúncia ou possível 

irregularidade sobre qualquer produto de que trata este regulamento, 

independentemente do processo de Certificação. (BRASIL, 2013b) 

Para a WHO (2009) avaliar todos os fornecedores de IFA é um processo que demanda 

muitos recursos, sendo poucas as Agências Reguladoras no mundo que podem arcar com este 

custo. No entanto, a concessão de autorizações para comercialização de medicamentos sem a 

avaliação de todos os aspectos envolvidos na fabricação do IFA, pode comprometer a segurança 

e qualidade destes produtos (WHO, 2009).  
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Conforme apontado por Sá (2010), o risco sanitário, embora invisível aos olhos, é real 

e precisa ser gerenciado e regulado pelo Estado de forma eficaz. 

De acordo com Silva et al. (2018) é imperativo trabalhar com prioridades, considerando 

a escassez de recursos humanos e financeiros, definindo um modelo de identificação dos riscos 

à saúde relacionados a determinado produto escopo da vigilância sanitária. É necessária a 

construção de uma concepção de risco adequada à cada objeto de ação, promovendo uma 

revisão dos instrumentos tradicionais de controle. A identificação dos riscos a nível mundial, 

juntamente com ações regulatórias estratégicas, potencializará a utilização dos recursos 

disponíveis. 

Considerando a escassez de recursos humanos e financeiros disponíveis atualmente e 

considerando o número de fabricantes internacionais cadastrados no sistema Datavisa ainda não 

inspecionados, torna-se premente a utilização de uma ferramenta para avaliar o risco de cada 

produtor. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Propor uma matriz como ferramenta de análise de risco, a fim de classificar os 

fabricantes internacionais de insumos farmacêuticos ativos sintéticos, cadastrados no banco de 

dados da Anvisa.  

Por meio da classificação com base no risco sanitário, recursos poderão ser direcionados 

para inspeção em fabricantes que apresentem maior probabilidade de não cumprimento das 

boas práticas de fabricação. A proposta tem como base a utilização de inspeções como uma das 

medidas de controle sanitário, de acordo com a capacidade operacional da Gerência de Inspeção 

e o planejamento de recursos da Anvisa. 

A utilização da matriz auxiliará na mitigação dos riscos sanitários a que estão expostos 

a população, por meio do consumo de medicamentos cujos insumos farmacêuticos não têm as 

práticas de fabricação conhecidas pela Anvisa, promovendo a exclusão do mercado, de IFA de 

qualidade possivelmente comprometida, além de promover a melhor utilização dos recursos 

públicos, por meio da atuação focada nos locais que mais necessitam de verificação. Os 

resultados das inspeções poderão ser utilizados para tomada de decisões e para conhecimento 

da diversidade de processos de fabricação das empresas que fornecem os insumos utilizados no 

país, possibilitando desta forma, planejar e otimizar as ações futuras. 

Conforme a ISO 31000:2018 “o propósito da gestão de riscos é a criação e proteção de 

valor” (ABNT, 2018). No caso da Anvisa, o valor a ser protegido é a saúde da população por 

meio do gerenciamento de risco, especificamente neste caso, na fabricação e fornecimento de 

IFA. Ainda segundo esta diretiva, “as entradas para a gestão de risco são baseadas em 

informações históricas e atuais, bem como em expectativas futuras”. A matriz de risco proposta 

teve como base formulários disponíveis na plataforma FormSus no período de abril de 2015 a 

31 de dezembro de 2018, utilizados para avaliar as petições de certificação em boas práticas de 

fabricação, relatórios de inspeção e análise de critérios utilizados por Autoridades Reguladoras 

Internacionais. 
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A ferramenta de matriz de riscos pode ser utilizada para comparar os riscos de um 

processo de trabalho. É de simples entendimento e visualização e serve para avaliar um risco 

em relação aos demais. A intervenção na mitigação do risco requer o seu conhecimento, 

mensuração e então a ação, antes que o risco como probabilidade se torne concreto, 

representando no caso de insumos, prejuízo à saúde (GUIMARÃES FILHO, 2013). 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar critérios de risco a partir de dados históricos extraídos de documentos como 

relatórios de inspeção, recomendações de Órgãos Sanitários Internacionais e formulários 

utilizados na análise de petições de certificação. 

• Analisar os riscos identificados e realizar uma redução de dimensionalidade para um 

número menor e deixar o conjunto mais manejável. 

• Propor utilização da ferramenta estatística, por meio do ajuste de um modelo logito, para 

a classificação original do pedido de certificação em BPF (Defere/Indefere) por 

fabricantes internacionais de insumos cadastrados junto a Anvisa. O modelo logito 

associa uma probabilidade à classificação, utilizando esta como a variável dependente e 

como variáveis explicativas (independentes) os critérios constantes dos registros 

históricos. Esta probabilidade permitiria uma hierarquização dos fabricantes de insumos, 

mensurando e avaliando o risco de não cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, a 

fim de auxiliar na decisão de realização de inspeções in loco. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. ORIGEM E SELEÇÃO DE CRITÉRIOS 

Este trabalho se baseou em um estudo exploratório de natureza quantitativa, a partir da 

análise de 435 formulários disponíveis no sistema FormSus, intitulados Anexo II “Parecer de 

Análise de CBPF Internacional – IFA Sintético”, preenchidos de abril de 2015 a 31 de dezembro 

de 2018, por servidores da Anvisa, durante as análises de petições de certificação em boas 

práticas de fabricação. Foram realizadas consultas ao Datavisa, que é o banco de dados e 

gerenciador de documentos da Agência, e analisados relatórios de inspeções ocorridas entre 

2010 e 2018. O intuito foi identificar os critérios utilizados nas análises dos peticionamentos de 

CBPF. A seleção também se baseou na recomendação do PIC/s denominada “A Recommended 

Model for Risk-Based Inspection Planning in the GMP Enviroment (PIC/S, 2012) e no 

Procedimento Operacional Padrão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 015 (POP-O-

SNVS-015), intitulado “Planejamento de Inspeções para Verificação das Boas Práticas de 

Fabricação de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos com Base no Risco Sanitário 

Associado” (SNVS, 2020). 

4.2. SELEÇÃO DAS FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS 

A partir da identificação dos critérios, foram utilizadas as ferramentas estatísticas de 

análise de componentes principais e regressão logística. 

A análise de componentes principais teve como finalidade reduzir o universo de 

variáveis e analisar suas inter-relações. Em seguida foi aplicada regressão logística, em virtude 

desta ferramenta estatística se aplicar a situações que envolvem uma única variável dependente 

métrica relacionada a duas ou mais variáveis independentes métricas. A utilização da regressão 

logística possibilita prever mudanças na variável dependente como resposta a alterações nas 

variáveis independentes (HAIR et al., 2009).  
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4.2.1. Análise de componentes principais 

A análise de componentes principais é uma ferramenta estatística utilizada para avaliar 

as inter-relações entre variáveis e explicá-las em termos dos seus fatores comuns. Esta 

ferramenta tem como finalidade concentrar as informações das variáveis originais em um 

conjunto menor, perdendo o mínimo de informação. O ponto focal da análise de componentes 

principais é no mínimo de fatores necessários para explicar a porção máxima da variância total 

(HAIR et al., 2009). 

Após a extração dos componentes principais do conjunto de variáveis originais, é 

recomendável a realização da rotação fatorial. Este procedimento é essencial na interpretação 

de fatores, considerando que melhora a interpretação por meio da redução de ambiguidades que 

aparecem com frequência nas soluções fatoriais não rotacionadas. Nela, os eixos de referência 

dos fatores são rotacionados em torno da origem com a finalidade de se alcançar outra posição. 

O primeiro fator, com carga significante, explica a quantia maior de variância. Os demais se 

baseiam na quantia residual de variância. Ao final, a variância dos primeiros será redistribuída 

para os demais, com o propósito de se alcançar um padrão fatorial mais simples e significativo. 

Não raro, são necessárias várias iterações até que se chegue a uma solução final (HAIR et al., 

2009). 

As respostas sim ou não aos critérios selecionados, foram substituídas pelos valores 

numéricos 0 e 1. A planilha com os valores dicotômicos foi inserida no software IBM SPSS® 

(Statistic Packet for the Social Sciences). 

 

4.2.2. Modelos lineares generalizados 

O modelo linear generalizado é um procedimento de estimação que se baseia em uma 

variável estatística, uma distribuição de probabilidade e uma função de ligação que denota a 

conexão entre a variável estatística e o valor esperado da distribuição de probabilidade (HAIR 

et al., 2009). 

Segundo Dobson e Barnett (2008), Nelder e Wedderbum introduziram o conceito de 

Modelo Linear Generalizado que se refere à modelagem de um conjunto de variáveis aleatórias 

dependentes que contém a mesma distribuição exponencial 
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4.2.2.1. Regressão logística 

O modelo linear generalizado utilizado neste trabalho foi o modelo de regressão 

logística binária. Hair et al., (2009), definem regressão logística como uma “forma especial de 

regressão na qual a variável dependente é não-métrica, dicotômica (binária)”. A regressão 

logística trata variáveis não-métricas através da codificação em variáveis dicotômicas. Os 

grupos de interesse são representados por variáveis binárias com valores de 1 e 0, não 

importando a designação de qual grupo é um ou outro, sendo importante observá-la na 

interpretação dos coeficientes. Dentre as vantagens da regressão logística, está a de que não há 

dependência no atendimento rígido de suposições de normalidade e de igualdade entre as 

matrizes. A limitação desta ferramenta estatística deve-se ao fato de prever somente uma 

medida dependente de dois grupos (HAIR et al., 2009). 

As variáveis independentes, neste estudo, são denominadas V1, V2,....V33 (Ter Tabela 

5: Critérios previamente selecionados) e se relacionam a características do fabricante, do 

insumo e do cenário regulatório, enquanto que a variável dependente está relacionada ao 

cumprimento ou não de boas práticas de fabricação pela produtora do insumo farmacêutico 

ativo. 

4.3. DELIMITAÇÃO TEMPORAL 

Foram avaliados os relatórios originados das inspeções em fabricantes internacionais de 

IFA, realizadas no período de 2010 a 2018. Essa avaliação permitiu o conhecimento da origem 

dos fabricantes, diretrizes regulatórias, ativos fabricados, dados de produção e situação final. 

Para fins de análise estatística, foram consideradas as inspeções internacionais 

realizadas no ano de 2015. O ano de 2015 foi selecionado pelo fato de ter sido o primeiro ano 

após a vigência da RDC n° 69/2014 - marco regulatório harmonizado com o Internacional 

Council of Harmonization Q7 (ICH Q7) e de ter sido criado o formulário FormSus “Parecer de 

Análise de CBPF Internacional – IFA Sintético”, permitindo a coleta de dados de maneira 

sistemática.  

Ao longo de 2015 foram realizadas 38 inspeções. As inspeções realizadas nos anos de 

2016, 2017 e 2018 não foram consideradas na análise devido a possibilidade de nova submissão 

da petição de certificação de boas práticas de fabricação pelos solicitantes para a mesma planta 

já inspecionada e indeferida anteriormente, contribuir para viés nos resultados. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma evidência da baixa capilaridade das inspeções sanitárias realizadas atualmente, é o 

fato de que, dentre os vintes medicamentos mais comercializados em 2018, nenhum dos ativos 

é objeto de inspeção, tendo em vista que não eram de registro, e consequentemente, de 

apresentação de CBPF obrigatórios, não constando das IN n° 15/2009 e IN n° 03/2013. 

Evidência de tal fato é a Tabela 3, extraída de relatório de comercialização publicado pela 

Anvisa em 2018. 

Tabela 3: Ranking por quantidade de apresentações comercializadas, por princípio ativo, 

das 20 substâncias e associações mais comercializadas em 2018.  

Ranking Princípio Ativo Apresentações comercializadas 

1 cloreto de sódio Maior do que 250 milhões 

2 losartana potássica Entre 150 milhões e 250 milhões 

3 dipirona Entre 100 milhões e 150 milhões 

4 cloridrato de metformina Entre 100 milhões e 150 milhões 

5 Hidroclorotiazida Entre 50 milhões e 100 milhões 

6 paracetamol Entre 50 milhões e 100 milhões 

7 ibuprofeno Entre 50 milhões e 100 milhões 

8 levonorgestrel/etinilestradiol Entre 50 milhões e 100 milhões 

9 levotiroxina sódica Entre 50 milhões e 100 milhões 

10 nimesulida Entre 50 milhões e 100 milhões 

11 cloridrato de nafazolina Entre 50 milhões e 100 milhões 

12 atenolol Entre 50 milhões e 100 milhões 

13 citrato de sildenafila Entre 50 milhões e 100 milhões 

14 maleato de enalapril Entre 25 milhões e 50 milhões 

15 paracetamol, diclofenaco sódico, 

carisoprodol, cafeína 

Entre 25 milhões e 50 milhões 

16 sinvastatina Entre 25 milhões e 50 milhões 

17 omeprazol Entre 25 milhões e 50 milhões 

18 albendazol Entre 25 milhões e 50 milhões 
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19 besilato de anlodipino Entre 25 milhões e 50 milhões 

20 clonazepam Entre 25 milhões e 50 milhões 

Fonte: CMED/Anvisa – A partir dos relatórios de comercialização enviados pelas empresas. 

Dessa forma, a inspeção sanitária baseada em uma lista positiva de fármacos, não 

contempla riscos associados a descobertas de novas impurezas, alertas internacionais, 

moléculas novas ou exposição do paciente.  

Segundo relatório publicado pela Anvisa em 2013, 48% dos insumos farmacêuticos 

ativos utilizados no Brasil, entre 2010 e 2012, foram fabricados na China e 30% na Índia 

(ANVISA, 2013; HAFNER e POPP, 2011). A origem do IFA traz à tona a necessidade de 

considerar os requisitos sanitários do país fabricante do insumo. Atualmente, o Brasil adota 

legislação sanitária equivalente àquela utilizada em países altamente regulados, tanto que é 

considerado pela União Europeia como equivalente regulatório no escopo de fabricação de IFA, 

podendo exportar para este continente sem a necessidade de emissão de carta de confirmação 

de cumprimento de boas práticas de fabricação. A renovação da equivalência regulatória à 

europeia deu-se em auditoria realizada no ano de 2018, inserindo o país no mesmo patamar 

sanitário que Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Austrália, Israel e Suíça (ANVISA, 2020a).  

No entanto, países como China e Índia não adotam diretrizes de boas práticas de 

fabricação de insumos, harmonizadas com países considerados regulados, o que é um fator de 

preocupação. Uma das evidências desta discrepância regulatória é o número de notificações, as 

chamadas “warning letters”, emitidas pelo Food and Drug Administration, entre os anos de 

2015 e 2019 (FDA, 2020). Estas notificações são enviadas às empresas que violam critérios de 

boas práticas de fabricação preconizados na legislação americana. Na notificação, o FDA alerta 

sobre a necessidade de correção dos desvios, sendo necessário que a fabricante envie à Agência 

um cronograma informando as datas para correção dos problemas apontados. O FDA realiza a 

verificação das ações da empresa e se as não conformidades são sanadas, a situação satisfatória 

pode ser reestabelecida (FDA, 2020). Cerca de 73% das notificações foram enviadas para países 

asiáticos, conforme mostrado no Gráfico 3.  
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Gráfico 3: Número de notificações emitidas por país pelo FDA no período de 2015 a 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Considerando que há déficit de pessoal e recursos para a realização de inspeção na 

totalidade de fabricantes internacionais que fornecem IFA para a indústria farmacêutica 

nacional, é necessário estabelecer critérios para priorizar a inspeção em determinados 

fabricantes que apresentem maior risco em detrimento de outros. Conforme pode ser observado 

no Gráfico 4, a disponibilização de recursos para a realização de inspeções internacionais está 

sendo reduzida, devido a necessidade de contingenciamento de recursos. Os valores do Gráfico 

4 equivalem aos valores correntes corrigidos quanto aos índices de inflação ou deflação dos 

anos correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

27

7

2
2

2
2

6

China Índia EUA Alemanha Canadá Japão Reino Unido Outros



40 

 

Gráfico 4: Valores constantes referentes a passagens e diárias no exterior (em R$) 

planejados para o período de 2018 a 2020 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados da Anvisa (2020).  

 

5.1. A AVALIAÇÃO DE RISCO NA SAÚDE E NA FABRICAÇÃO DE INSUMOS 

O entendimento de que vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, 

está definido no Art. 6 da Lei 8.080/90 (BRASIL, 1990).  

Como risco, Veyret (2007) entende que este é “a tradução de uma ameaça, de um perigo 

para aquele que está sujeito a ele e o perceba como tal.” Navarro e Leite (2009) contextualizam 

risco no âmbito da saúde como correspondendo a uma probabilidade de ocorrência de um 

evento, em um determinado período de observação, em população exposta a determinado fator 

de risco, sendo sempre coletivo. No entanto, conforme destacam Navarro e Leite (2009), este 

conceito de risco não é suficiente para a Vigilância Sanitária, já que esta lida também com o 

risco como possibilidade de ocorrência de eventos que poderão provocar danos à saúde, 

surgindo daí a noção de risco potencial. Este é o risco com o qual trabalha a Vigilância Sanitária, 

visto demandar intervenções frente a possibilidade de algo do seu escopo de atuação causar 

danos à saúde (SILVA et al., 2018). Este risco é denominado risco sanitário, sendo, a 

2018 2019 2020

Passagens e Diárias no exterior (em
R$)

R$ 9.569.000,00 R$ 8.613.300,00 R$ 8.645.000,00

R$ 7.800.000,00

R$ 8.000.000,00

R$ 8.200.000,00

R$ 8.400.000,00

R$ 8.600.000,00

R$ 8.800.000,00

R$ 9.000.000,00

R$ 9.200.000,00

R$ 9.400.000,00

R$ 9.600.000,00

R$ 9.800.000,00
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propriedade que tem uma atividade, serviço ou substância, de produzir efeitos nocivos ou 

prejudiciais à saúde humana. (MARINHOS et al, 2017). 

Na visão de Correa (2009) para selecionar e implementar estratégias para tratar o risco 

sanitário, deve-se considerar o arcabouço regulatório, tecnologias de controle, custos e 

benefícios, a aceitabilidade dos riscos e seus impactos nas políticas públicas. Com relação aos 

impactos nas políticas públicas, no caso da seleção de fabricantes de maior risco para inspeção 

de IFA, deve ser considerado se a suspensão da utilização de determinado IFA para a fabricação 

de medicamento, não acarretará desabastecimento de mercado, o que pode acontecer no caso 

de se tratar de fabricante único, ou ainda resultar em monopólio para determinado fabricante, 

impactando em incremento de custos para o SUS. Para medicamentos utilizados no tratamento 

de pacientes com HIV, por exemplo, o desabastecimento causaria impacto negativo na política 

pública que atende a esses pacientes, podendo levar a interrupção do tratamento.  

Um caso real de desabastecimento de mercado relacionado a IFA, é o do medicamento 

penicilina benzatina. Este medicamento faz parte do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica do SUS e é a primeira escolha para tratar sífilis. Segundo Cardoso et al (2017), a 

principal causa para o desabastecimento é o fato de que o fabricante não consegue atender a 

demanda do mercado mundial e tratando-se de fármaco de baixo retorno econômico, quase não 

há interesse na sua produção. Dessa forma, na avaliação de risco de fabricantes únicos, o cenário 

social e não apenas critérios técnicos, deve ser considerado. Outro fator preocupante é a 

complexidade e especificidade no processo de fabricação de IFA, o que não torna simples a 

transferência de fabricação, por exemplo para um Laboratório Público, como alternativa para 

sanar o desabastecimento em caso de reprovação de fabricante único. 

Para Navarro e Leite (2009), a construção do risco medeia a relação do homem com os 

perigos, a fim de minimizar os prejuízos e maximizar os benefícios, sendo dependente de quem 

o avalia e de seus interesses. Navarro e Leite (2009) afirmam que a formulação e avaliação do 

risco ocorre conforme o contexto político-econômico-social.  

Considerando a relevância que o contexto político-econômico-social tem na construção 

do risco, métodos de prevenção desenvolvidos em outros países, podem não apresentar a mesma 

efetividade no Brasil. No entanto, as experiências de outros países no desenvolvimento de 

ferramentas para definição e priorização de ações de acordo com o risco, principalmente 

daqueles altamente regulados, devem ser consideradas na construção desta avaliação. Segue 
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abaixo uma descrição de como países que possuem regulação sanitária consolidada, avaliam e 

priorizam a inspeção de fabricantes de fármaco de acordo com o risco. 

5.2. A ABORDAGEM DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE PAÍSES ALTAMENTE 

REGULADOS 

O modelo de regulação sanitária atual está sendo pressionado pelos avanços científicos 

e pela globalização da indústria farmacêutica. Estes fatores estimulam a necessidade de 

repensar a forma de fazer vigilância sanitária para que o monitoramento da qualidade do 

produto entregue ao consumidor seja eficiente. Para Fisher et al. (2016) os desafios regulatórios 

devem ser enfrentados com decisões baseadas na ciência. 

Considerando que nenhuma autoridade reguladora é autossuficiente, e que novas formas 

de cooperação e interação são necessárias, é preciso investir em parcerias internacionais que 

promovam o fortalecimento das capacidades de cada uma e que reconheçam o trabalho e 

resultados alcançados por aquelas que o fazem segundo as melhores práticas de regulação 

(SILVA e TAGLIARI, 2016).  

A globalização do mercado impôs a necessidade de harmonização de regulamentos 

sanitários internacionais, permitindo que os países fossem capazes de aplacar riscos 

compartilhados, tanto local como globalmente. A proteção da saúde humana como objetivo 

sanitário norteia a convergência regulatória, que promove o alinhamento técnico, possibilitando 

a aplicação de requisitos regulatórios baseados em padrões internacionais (SILVA e 

TAGLIARI, 2016). 

Atualmente, as autoridades sanitárias dos países altamente regulados estão mudando o 

foco das inspeções tradicionais para uma análise baseada em risco (YU e WOODCOCK, 2015). 

Conforme Woodcock e Yu (2015), o monitoramento da qualidade dos medicamentos apenas 

com base na revisão da regulamentação e na realização de inspeções consideradas clássicas, 

que se concentravam na verificação da conformidade das instalações, nos desvios do processo 

e falhas do sistema, não atestaram, de forma confiável, a qualidade do produto. Segundo os 

autores, problemas como recolhimentos recorrentes, falhas no processo de escalonamento, 

desvios na produção de rotina, desabastecimento de medicamentos devido a dependência de 

plantas antigas, aumento no número de protocolos pós-registro causando sobrecarga 

regulatória, revisão de dados pré-comercialização ocasionando avaliação de um produto 
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diferente daquele apresentado no momento da submissão ao agente regulador, continuavam 

ocorrendo e o risco não estava sendo mitigado. Para os autores, o modelo de trabalho praticado 

até então não considerava as diferenças entre os produtos e terminava por concentrar esforços 

e recursos em produtos de baixo risco. Considerando o cenário descrito anteriormente, seguem 

as ações que os principais organismos reguladores mundiais estão fazendo para quebrar o 

paradigma atual. 

5.2.1. Food and Drug Administration (FDA) 

A Agência Americana Reguladora de Medicamentos e Alimentos (FDA), criada em 

1848, tem como foco a integração de revisão de documentação, inspeção e vigilância pós 

mercado a fim de abordar todo o ciclo de vida do produto (FDA, 2018b).  

O FDA reconhece que alguns produtos e processos de fabricação são mais arriscados 

que outros e busca identificar indicadores de qualidade para que os fabricantes de maior risco 

sejam inspecionados prioritariamente (WOODCOCK e YU, 2015). A partir dessa abordagem 

de risco, o FDA, em setembro de 2018, instituiu um modelo de seleção de sites, para inspeção, 

com base no risco, o Site Selection Model (SSM). A abordagem com base no risco substitui a 

frequência pré-determinada de 2 anos para inspeções locais, sendo que, a partir desta avaliação, 

tanto os sites localizados nos Estados Unidos, quanto estrageiros, estão sujeitos a determinação 

de frequência com base no risco que apresentam.  

O FDA considera, tendo em vista a limitação dos recursos financeiros e humanos, que 

a adoção de inspeções a partir desta abordagem, promove o melhor aproveitamento destes 

recursos, já que são canalizados para os fabricantes de fármacos e medicamentos que 

representam maior risco para a população. Após a categorização com base em critérios 

estabelecidos, é gerada uma lista que prioriza sites a serem inspecionados anualmente, a 

chamada SSIL - Site Surveillance Inspection List. Os resultados destas inspeções serão 

utilizados para avaliar a correlação entre estes resultados e os fatores de risco utilizados para 

selecionar os fabricantes. Os seguintes fatores de risco são considerados no modelo de seleção 

de sites (SSM): 

• Histórico de conformidade do fabricante; 

• Histórico e natureza de recolhimento; 

• Risco inerente do fármaco ou medicamento; 
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• Se houve inspeção pelo FDA nos últimos 4 anos; 

• Se algum órgão regulador internacional com legislação sanitária reconhecida pelo FDA 

inspecionou o site; 

• Qualquer outro critério considerado relevante pelo FDA, como por exemplo, risco 

inerente ao produto. 

A partir dos critérios acima, será gerada uma pontuação que refletirá o risco do 

fabricante e aqueles com maior pontuação serão inspecionados para verificação do 

cumprimento de boas práticas de fabricação. Para que este novo modelo de seleção de empresas 

com base no risco fosse possível e transparente, o FDA revisou toda a sua base de dados para 

que informações confiáveis subsidiassem a tomada de decisão sobre quem inspecionar (FDA, 

2019). 

O FDA compartilha com os órgãos reguladores sanitários de cada país da União 

Europeia e com os países integrantes do Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica 

(PIC/S), as informações sobre as inspeções realizadas (FDA, 2019). Todos utilizam a mesma 

diretriz para realizar inspeções em boas práticas de inspeção de insumo, o ICH Q7. 

5.2.2. Conselho Internacional de Harmonização (ICH) 

A harmonização dos critérios regulatórios aplicáveis a produtos farmacêuticos seria o 

primeiro passo para que práticas sanitárias pudessem ser consideradas niveladas. A fim de 

padronizar critérios aplicáveis à segurança, eficácia e qualidade de medicamentos, foi criado 

em 1990, na Europa, o Internacional Council of Harmonization (ICH), sendo considerado um 

Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticos 

de Uso Humano. As Autoridades Reguladoras fundadoras foram dos Estados Unidos, Japão e 

da União Europeia.  

Atualmente, outros países integram o ICH, inclusive o Brasil, desde 2016, além de 

especialistas da indústria farmacêutica. As diretrizes são discutidas entre as entidades 

regulatórias participantes e representantes da indústria farmacêutica. Para a efetividade da 

implementação das melhores práticas, os países signatários devem adotar diretrizes alinhadas 

aos guias publicados pelo ICH.  

No que tange à área da qualidade os guias são identificados pela letra Q e recebem 

numeração sequencial, sendo o ICHQ7 o guia que preconiza as boas práticas de fabricação para 
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insumos farmacêuticos ativos. Este guia é a referência a ser seguida para inspeções realizadas 

pelos países participantes.  

Seguindo a abordagem da análise de risco, o ICH publicou o Q9. Este guia trata de 

ferramentas aplicáveis ao gerenciamento de risco do ciclo de vida do IFA e do medicamento 

com a finalidade de proteger o consumidor.  

No que se refere a inspeção em fabricantes, o guia Q9, relaciona os seguintes pontos 

que devem ser considerados na definição da frequência e escopo: 

• Existência de requerimentos legais; 

• Situação atual e histórico de cumprimento de boas práticas pelo fabricante; 

• Gerenciamento robusto de risco da qualidade; 

• Complexidade do site fabril; 

• Complexidade do processo produtivo; 

• Complexidade do produto; 

• Recolhimentos do produto no mercado; 

• Mudanças maiores no local, equipamento, processo e pessoal estratégico; 

• Número de lotes fabricados; 

• Resultados de análises em laboratórios oficiais (ICH, 2019). 

5.2.3. Programa de Inspeção de Fabricantes – União Europeia  

Em novembro de 2007, durante um encontro para racionalização de procedimentos 

administrativos, em Bruxelas, autoridades sanitárias europeias, americana e australiana 

propuseram um programa único de inspeção em fabricantes de IFA. Dessa forma, as 

autoridades sanitárias da França, Alemanha, Irlanda, Itália, Reino Unido, EDQM (European 

Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare)1, FDA, EMA e TGA2 (Therapeutic 

Goods Administration), criaram o Programa Internacional de Inspeção de Ingredientes 

Farmacêuticos Ativos. O objetivo era promover o compartilhamento de relatórios elaborados a 

 

1 O EDQM é uma Diretoria do Conselho Europeu e tem parceria com o EMA, sendo responsável por 

elaborar normas de qualidade para insumos e medicamentos. 

 

2 TGA é a autoridade sanitária australiana 
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partir de inspeções realizadas em plantas fabris de IFA. O compartilhamento proporcionaria um 

monitoramento mais eficaz da situação sanitária dos fabricantes, assim como promoveria 

economia de recursos, por evitar a duplicidade de inspeções com escopo em comum. Algumas 

premissas para participar do programa era ter em comum a base regulatória, que neste caso é o 

Guia ICHQ7, ter rotina de inspeção implementada, ser integrante do PIC/S, compreender os 

objetivos do programa e contribuir ativamente para este (EMA, 2011). 

A primeira fase do programa piloto teve início em dezembro de 2008, sendo finalizada 

em dezembro de 2010. Do programa piloto participaram Alemanha, Austrália, Estados Unidos, 

França, Irlanda, Itália, Reino Unido, além do EDQM e EMA. A Agência Europeia de 

Medicamentos publicou relatório com os resultados do programa piloto em 16 de junho de 

2011. Após a fase piloto, o programa foi oficialmente implementado em janeiro de 2011. Foram 

admitidos no Programa de Racionalização de Inspeções de IFA, o Canadá, Dinamarca, Japão e 

OMS.  

A partir de uma abordagem baseada no risco sanitário, os países participantes definiram, 

em uma lista, os fabricantes de interesse comum para inspeção. Estes fabricantes não estavam 

localizados em nenhum dos países participantes. A lista está sendo, atualmente, inserida na base 

de dados da Agência Europeia e todos os participantes têm livre acesso a esta. A Agência 

Europeia de Medicamentos (EMA), avaliou as inspeções ocorridas no período de 2011 a 2016, 

publicando os resultados num relatório em 12 de março de 2018. Neste ínterim foram realizadas 

1333 inspeções em 458 estabelecimentos (EMA, 2018), conforme mostrado no Gráfico 5. 

Gráfico 5: Localização de fabricantes de IFA inspecionados pela União Europeia e 

parceiros   

 

Fonte: (EMA, 2018) 
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O Gráfico 6 evidencia o percentual de inspeções realizada pelas Autoridades Sanitárias 

Americana (FDA), Australiana (TGA), Europeia (EMA) e EDQM.  

 

Gráfico 6: Percentual de realização de inspeção por Agência Reguladora Internacional 

 

Fonte: (EMA, 2018) 

Os representantes dos países participantes concluíram que houve aumento na 

transparência e visibilidade das inspeções realizadas pelas autoridades participantes, o número 

de diferentes sites fabricantes de IFA aumentou e as inspeções duplicadas diminuíram, 

beneficiando a saúde pública global (EMA, 2018). 

 

5.2.4. Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica - PIC/S 

O Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica - PIC/S é um acordo de 

cooperação informal entre 53 Autoridades Sanitárias da Europa, África, América, Austrália e 

Ásia e estabelecido em 1995. O PIC/S adota procedimentos de inspeção harmonizados entre os 

participantes, mantém uma rede internacional de inspetores treinados e promove a troca de 

experiências entre os países, promovendo o reconhecimento mútuo de relatórios de inspeção 

(MORENAS, 2008). Uma ferramenta de gerenciamento de risco para fabricantes de ativos e 

medicamentos foi desenvolvida pelo PIC/S, com base no risco estimado que sites fabris de 
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ativos e medicamentos podem representar para os consumidores. A utilização desta ferramenta 

é útil para a priorização de inspeção em sites, visto que determina a frequência e o escopo 

recomendado. O PIC/S alerta que esta ferramenta de gerenciamento de risco de qualidade não 

é aplicável para sites nunca inspecionados. As classificações de risco baseiam-se em uma 

avaliação do risco intrínseco, que é aquele relacionado ao risco inerente ao site, seus processos 

e à criticidade dos seus produtos e um risco relacionado à conformidade, refletindo a situação 

frente às boas práticas de fabricação. Estes riscos são combinados, gerando uma classificação 

de risco para o fabricante, podendo ser categorizados em A, B e C. Sites classificados como 

“A” podem ser considerados de baixo risco, “B” podem ser considerados de risco intermediário 

e “C” de alto risco. O PIC/S sugere que sites “A” sejam inspecionados a cada 2 ou 3 anos, sites 

“B” entre 1 e 2 anos e “C” com menos de 1 ano (PIC/S, 2019). 

5.2.5. Organização Mundial da Saúde (OMS) 

 Outra iniciativa para garantir a qualidade do IFA é a pré-qualificação de insumos 

farmacêuticos ativos, realizada pela OMS. Os IFA objeto de pré-qualificação pela OMS são 

aqueles componentes de medicamentos antimaláricos, anti-HIV, antituberculostáticos, 

anticoncepcionais e IFA utilizados na formulação de medicamentos para doenças tropicais 

negligenciadas. Estes medicamentos são adquiridos por Agências ligadas à ONU. A OMS viu 

a necessidade de pré-qualificar os fabricantes de IFA devido à ausência de harmonização e ao 

baixo padrão regulatório de alguns países fabricantes, comprometendo a entrega de insumos de 

qualidade. Dessa forma, o programa de pré-qualificação procura auxiliar os fabricantes de 

medicamentos a identificar fabricantes de IFA de qualidade e, consequentemente, contribuir 

para a disponibilização de medicamentos seguros e eficazes para a população, elevar o padrão 

de qualidade na fabricação de IFA e dar publicidade aos resultados da pré-qualificação para 

quem não tem capacidade de realizar tais avaliações. A OMS solicita aos fabricantes que se 

candidatarem à qualificação, uma relação de documentos para avaliação da qualidade do IFA 

de acordo com suas normas e regulamentos. Com relação a avaliação das boas práticas de 

fabricação, a OMS considera as inspeções realizadas por órgãos reguladores como aqueles que 

são membros do ICH, ou por uma autoridade que tenha contrato de reconhecimento mútuo com 

um membro do ICH. No caso de ausência de inspeções por estes reguladores, uma inspeção é 

conduzida pela OMS. A lista de fabricantes de IFA pré-qualificados pela OMS encontra-se 

disponível no site da Organização (WHO, 2020). 
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5.2.6. A abordagem de avaliação de risco para produtores de IFA no mercado nacional 

O cenário nacional de fabricação de IFA diferencia-se do internacional, tendo em vista 

que todos os fabricantes nacionais são inspecionados pelos integrantes do SNVS – União, 

Estados e Municípios, sendo obrigatória a presença de um representante da Anvisa. Dessa 

forma, a aplicação de matriz de risco para selecionar quais serão inspecionados em detrimento 

de outros, não se aplica. Com a finalidade de apresentar a situação das farmoquímicas nacionais, 

segue uma breve exposição do cenário atual. 

O Brasil conta, atualmente, com 49 fabricantes de IFA divididos em biológicos, 

sintéticos e fitoterápicos. Dentre esses, 18 são fabricantes de insumos sintéticos. A distribuição 

do parque fabril entre os estados é realizada conforme mostra o Gráfico 7, sendo que 69,39% 

das produtoras de IFA concentram-se na região Sudeste.  

Gráfico 7: Distribuição geográfica dos fabricantes de IFA no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da COINS/Anvisa (2020) 

Desde 2005, com a implementação do programa de insumos farmacêuticos por meio da 

RDC n° 250/05, a Anvisa passou a acompanhar algumas inspeções nos Estados. O 

reconhecimento de equivalência de inspeções de IFA entre Brasil e União Europeia em 2014, 

implicou na continuidade do acompanhamento das inspeções em todos os fabricantes de insumo 

como condição sine qua non. Em 2018 a Anvisa foi submetida a nova auditoria e a exigência 

para a condução das inspeções nacionais foi mantida. 
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Apesar da RDC n° 207/2018 possibilitar a delegação aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios para realização de inspeções (BRASIL, 2018), a Anvisa participa na totalidade 

daquelas realizadas em território nacional, tendo, com isso, conhecimento sanitário do seu 

parque fabril. Frente ao cenário de inspeções no âmbito internacional estar limitado ao trinta 

insumos listados na IN n° 15/2009 e n° 03/2013, tem-se um tratamento não isonômico entre as 

fabricantes internacionais e nacionais, já que todas as fabricantes nacionais são submetidas a 

legislação sanitária brasileira, independente de produzirem ou não os insumos de escopo das 

referidas instruções normativas. Este tratamento cria dois grupos de IFA, tratando-se, às vezes 

do mesmo insumo, porém, um devendo enquadrar-se à normativa brasileira – harmonizada com 

arcabouço sanitário internacional, e outro sobre o qual é permitido o envio de documentação 

sanitária do local de origem. 

Tendo a lista de medicamento referência como parâmetro, as fabricantes de IFA 

sintéticos produzem, atualmente, cerca de 10,55% do total dos fármacos dos medicamentos 

genéricos da referida lista, conforme mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3: Representação da quantidade de insumos farmacêuticos ativos sintéticos 

fabricados no Brasil frente a lista de medicamento referência 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do I-Helps (2020) e banco de dados da Anvisa (2020) 

A partir da classificação, considerando a forma de obtenção, em sintéticos, biológicos, 

fermentação clássica, fitoterápicos, extração vegetal ou homeopáticos, obtém-se o Gráfico 8. 

IFA fabricados no 
mercado externo (89,45%) 

IFA Fabricados 
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Gráfico 8: Distribuição dos fabricantes nacionais quanto à forma de obtenção 

 

Fonte: Banco de dados da COINS/Anvisa (2020) 

Considerando a classificação de risco determinada no Procedimento Operacional Padrão 

do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 015 (POP-O-SNVS 015), utilizado pelo Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, os sites são classificados como “A”, podendo ser considerados 

de baixo risco (inspeção a cada no máximo 36 meses), “B” de risco intermediário (inspeção a 

cada 24 meses) e “C” de alto risco (inspeção a cada 12 meses) (SNVS, 2020). O Gráfico 9 

representa a distribuição dos fabricantes nacionais no ano de 2018 com base no risco. 
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Gráfico 9: Classificação de risco das fabricantes nacionais de IFA no ano de 2018 

 

Fonte: Banco de dados da COINS/Anvisa (2020) 

A maior parte das empresas, em torno de 7 em cada 10 são consideradas de risco baixo 

ou intermediário, no entanto, cerca de 3 em 10 são de alto risco, o que demanda inspeção pela 

Agência a cada 12 meses. 

Considerando o ano de realização da inspeção tem-se o Gráfico 10.  

Gráfico 10: Número de inspeções em farmoquímicas localizadas no Brasil de 2005 a 2019 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados da Anvisa (2020) 
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O alinhamento da Anvisa com os critérios de boas práticas de fabricação adotados em 

países regulados e a admissão no rol de autoridades reguladoras com equivalência sanitária à 

Comunidade Europeia, incrementou a qualidade das fabricantes nacionais por meio da 

aplicação de critérios mais rigorosos que os anteriormente em vigor.  

No ano de 2014, a Agência finalizou e publicou sua nova diretriz de BPF - a RDC n° 69 

de 08 de dezembro de 2014, alinhada ao guia ICH Q7. Em 2014 não foram realizadas inspeções 

nacionais devido a concentração de todos os esforços da Agência na implementação deste novo 

cenário regulatório. Por meio do gráfico 11, é possível observar, a partir de 2015, aumento no 

número de não conformidades evidenciadas durante as inspeções, utilizando-se a nova 

regulamentação de BPF. A média de não conformidades (NC) aplicando-se a regulamentação 

sanitária atual é de 7,79 NC/inspeção, enquanto utilizando-se a legislação revogada era de 5,84 

NC/inspeção. 

 

Gráfico 11: Número de não conformidades e inspeções em Farmoquímicas localizadas no 

Brasil de 2005 a 2018 

 

Fonte: Banco de dados da COINS/Anvisa (2020) 
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tendo em vista o caráter amostral dos testes. Para que um resultado satisfatório se aplique a todo 

o lote, é mister que todas as unidades tenham sido preparadas de acordo com as BPF, garantindo 

grande probabilidade da extensão do resultado. O cumprimento das especificações 

determinadas em compêndios oficiais ou por metodologia desenvolvida e validada pelo 

fabricante, está relacionado a robustez do sistema da qualidade e ao controle de fabricação 

previstos nas BPF (ANVISA, 2019b). 

Boas Práticas de Fabricação são diretrizes que devem ser seguidas pelo fabricante do 

IFA a fim de garantir identidade, concentração, qualidade e pureza ao produto. As BPF 

englobam sistemas robustos de gerenciamento da qualidade, estabelecimento de procedimentos 

operacionais, qualificação de fornecedores, detecção e investigação de desvios de qualidade e 

metodologias de análise confiáveis, a fim de garantir que os produtos fabricados atendam a 

padrões de qualidade (FDA, 2018a). 

A fim de verificar o cumprimento das BPF, a Anvisa realiza inspeções nos fabricantes 

nacionais e internacionais de IFA, prevenindo que insumos de baixa qualidade sejam inseridos 

no mercado nacional. Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1992), a inspeção e o 

licenciamento de fabricantes de produtos farmacêuticos com base na verificação do 

cumprimento das BPF são vitais para o seu controle. Segundo Costa (2005), a inspeção é um 

instrumento acionado pela Vigilância Sanitária para controlar riscos. O autor também define 

inspeção sanitária como uma prática de observação sistemática, orientada por conhecimento 

técnico-científico, destinada a examinar as condições sanitárias de estabelecimentos, processos, 

produtos, meios de transporte, ambientes e sua conformidade com padrões e requisitos da Saúde 

Pública, que visam a proteger a saúde individual e coletiva. Durante a inspeção sanitária, o 

órgão regulador capta as mudanças conduzidas de forma intencional ou não, realizadas durante 

o período em que foi fabricado o produto (COSTA, 2005). 

A descentralização estabelecida pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 

1990), delegou a execução das ações de inspeção sanitária a instituições da administração 

pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que 

exerciam atividades na área de vigilância sanitária. Com a criação da Anvisa, a Lei 9.782/1999 

delegou à Agência a concessão e o cancelamento do Certificado de Boas Práticas de Fabricação 

(CBPF) (BRASIL, 1999b). Para que o CBPF seja emitido, é necessário que a fabricante cumpra 

com as normas de BPF vigentes, sendo que este certificado tem validade por 2 anos. (BRASIL, 

2013b). 
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Em âmbito nacional, foi publicada a RDC nº 207/2018, que dispõe sobre a organização 

das ações de vigilância sanitária, exercidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

relativas à Autorização de Funcionamento, Licenciamento, Registro, Certificação de Boas 

Práticas, Fiscalização, Inspeção e Normatização, no âmbito do SNVS (BRASIL, 2018). O 

propósito desta resolução foi a definição de responsabilidades entre os entes do SNVS e 

critérios para descentralização das atividades. De acordo com a RDC nº 207/2018, a verificação 

do cumprimento das boas práticas por fabricantes de IFA, Medicamentos e Produtos para a 

Saúde de Classe de Risco III e IV é responsabilidade da União, sendo que poderá ser delegada 

a Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, mediante atendimento dos requisitos descritos 

na resolução (GEYER, 2019). Em 12 de abril de 2019 foi publicada a IN nº 32 que dispõe sobre 

os procedimentos, fluxos, instrumentos e cronograma pelos estados, Distrito Federal e 

municípios dos requisitos para delegação da inspeção para verificação de BPF de 

medicamentos, insumos, produtos para saúde classe de risco III e IV. A delegação da inspeção 

foi vinculada aos resultados da avaliação do sistema da qualidade dos entes federados e 

municípios, realizada pela Anvisa (BRASIL, 2019). 

5.4. MATRIZ DE RISCO 

O gerenciamento de riscos auxilia no estabelecimento de estratégias, no alcance de 

objetivos e na tomada de decisões fundamentadas. O risco é dinâmico, podendo ser alterado, 

incluído ou excluído, dependendo do cenário no qual está inserida a organização e do escopo 

objeto da avaliação e por isso deve ser continuamente avaliado (ABNT, 2018).  

 As entradas que alimentam o sistema de gestão de riscos se baseiam em dados 

históricos, atuais e um possível cenário futuro.  

 A Figura 4 mostra as entradas e etapas do processo de gestão de risco conforme ISO 

31000:2018. 
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Figura 4: Processo de gestão de risco 

 

Fonte: (ABNT, 2018) 

Analisando a Figura 4 no cenário da Anvisa, no que tange a “Comunicação e Consulta” 

é necessária a manutenção da base de dados atualizada, tendo em vista ser a fonte de coleta de 

informações para a construção da matriz de risco. Considerando que, decisões serão tomadas 

com base nas informações disponíveis e se inapropriadas ou irrazoáveis podem sub ou 

sobrestimar riscos, poderá haver impacto na saúde da população e na credibilidade da Agência. 

A Anvisa pode lançar mão da ferramenta de exigência eletrônica para o solicitante do CBPF, 

em caso de dúvidas ou dirigir-se diretamente à Autoridade Sanitária do país de origem. No caso 

de dados confidenciais, a fabricante internacional tem a prerrogativa de envio das informações 

diretamente à Anvisa.  

Com relação ao escopo da matriz proposta, trata-se da avaliação das práticas de 

fabricação de insumos farmacêuticos ativos por fabricante internacional que os forneça ou que 

forneça o medicamento que os contenha para o Brasil. O escopo encontra-se alinhado ao 

objetivo organizacional n° 6, que trata da racionalização das ações de regularização de produtos 

e serviços e ao objetivo n° 7 que busca fortalecer o controle, monitoramento e fiscalização de 

produtos e serviços. Os objetivos citados fazem parte do Plano Estratégico 2020/2023 da 

Agência (ANVISA, 2020b). 

 Adentrando nas etapas propriamente ditas, tem-se a primeira a etapa de Identificação 

de Riscos. Nesta fase, busca-se definir e descrever riscos atualizados e coerentes com o escopo 
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objeto da avaliação. Segue-se a Análise dos Riscos. Nesta etapa pretende-se compreender a 

natureza do risco e caracterizá-lo, inclusive determinando seu nível. A disponibilidade e a 

confiabilidade da informação, afeta o detalhamento e complexidade da análise do risco. Já na 

próxima fase do processo, o risco será avaliado. Na etapa de avaliação de riscos tem-se a 

comparação dos resultados obtidos com os critérios estabelecidos. O risco devidamente 

identificado, analisado e avaliado, agora será tratado. Na etapa de Tratamento de Riscos, será 

avaliada a ação a ser tomada, desde a manutenção dos procedimentos já adotados, a solicitação 

de informações adicionais ou a necessidade de ação para mitigá-los. O registro e relato do 

processo de gestão do risco é importante para criação de histórico a fim de embasar decisões 

futuras e eliminar retrabalho (ABNT, 2018).  

 A ferramenta de escolha para gerir o risco de fabricantes de IFA internacionais no 

presente trabalho, no que se refere a BPF, foi a matriz de risco. A matriz é uma ferramenta 

simples e rápida para tomada de decisões, já que a análise integral de dados referentes a um 

processo acarretaria lentidão na tomada de decisão. No Reino Unido, o National Health Service 

(NHS) utilizou matriz de risco para gerenciamento de riscos clínicos. Matrizes de risco também 

são utilizadas por engenheiros da Federal Highway Administration e pela Federal Aviation 

Administration. Esta ferramenta considera o risco da gravidade da ameaça e sua probabilidade 

(OLSON e WU, 2014). 

5.4.1. Panorama dos fabricantes internacionais de IFA utilizados no Brasil 

A Coordenação de Inspeção e Fiscalização de Insumos Farmacêuticos e Produtos 

Biológicos (COINS), realiza, desde 2010, inspeções internacionais para verificação de boas 

práticas de fabricação de insumos farmacêuticos ativos sintéticos. Conforme levantamento 

realizado no banco de dados da Anvisa, a COINS realizou, entre os anos de 2010 e 2018, um 

total de 221 inspeções em fabricantes de insumos farmacêuticos ativos sintéticos localizados 

fora do Brasil. O Gráfico 12 estratifica, por ano, o número de inspeções realizadas: 
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Gráfico 12: Número de inspeções em fabricantes internacionais de insumos farmacêuticos 

ativos sintéticos realizadas no período de 2010 a 2018 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados Anvisa (2019) 

Por meio da análise do Gráfico 12 pode-se inferir que houve incremento no número de 

inspeções após a publicação da IN nº 15/2009 e IN 03/2013. O aumento coincidiu com os prazos 

estipulados para o peticionamento do registro dos ativos listados pela IN nº 15/2009, cuja data 

limite era 30 de dezembro de 2010 e da IN 03/2013, cujo prazo expirava em 01 de janeiro de 

2014. Essa simultaneidade de acontecimentos deve-se ao fato da obrigatoriedade da 

apresentação de cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela 

Anvisa, no ato do protocolo da petição de registro do IFA. Este fato corrobora a importância de 

um arcabouço regulatório robusto e transversal, abarcando a necessidade de conhecimento das 

práticas de fabricação na análise do registro do IFA, aliando a análise documental com a 

verificação da prática produtiva, a fim de averiguar a consistência e correspondência do 

processo da fabricante com a documentação apresentada na etapa de registro. 

Com base nos formulários disponíveis na plataforma FormSus, utilizados pelos 

servidores da COINS durante a análise de petições de certificação em boas práticas de 

fabricação, foi realizada a classificação das inspeções realizadas entre 2010 a 2018, de acordo 

com o país de origem do fabricante, resultando no Gráfico 13. 

 

2

44

29

21

34

38

29

10

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N
ú
m

er
o

 d
e 

In
sp

eç
õ

es

Ano



59 

 

Gráfico 13: Inspeções segregadas por país de origem do fabricante realizadas entre 2010 

e 2018  

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados Anvisa (2019) 

A partir do Gráfico 13 nota-se a concentração das farmoquímicas na China e Índia, 

representando 62,89% do total das fabricantes inspecionadas. Dentre os fatores responsáveis 

pela localização geográfica desses fabricantes, pode-se destacar o menor custo de produção 

devido ao baixo custo da mão de obra, que não é compensado nos países ocidentais, nem mesmo 

pela automação das linhas produtivas; custo de água e eletricidade menores; rede de 

fornecimento de matérias-primas e intermediários locais, reduzindo assim os custos logísticos; 

regulação ambiental frágil e produção em larga escala, conforme afirmado por Bumpas e Betsch 

(2009). Ainda conforme os autores, fabricantes chineses concentram-se nos estágios iniciais de 

fabricação dos ativos, enquanto aquelas localizadas na Índia especializaram-se na fase final de 

produção.  

O quantitativo de inspeções na China e Índia é responsável por 65,61% das inspeções 

realizadas pela Anvisa, no período de 2010 a 2018. Estão incluídos no continente asiático, 

conforme mostrado pelo Gráfico 14. Este gráfico apresenta no eixo da esquerda a quantidade 

de inspeções por região, e no eixo da direita, a percentagem acumulada das inspeções. 
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Gráfico 14: Inspeções segregadas por continente entre 2010 e 2018  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados Anvisa (2019) 

Considerando que, na data de corte considerada neste estudo, após uma inspeção, a 

fabricante recebia a classificação “satisfatória”, “em exigência” ou “insatisfatória”, as 

inspeções foram segregadas por país conforme mostra a tabela 5. 

Tabela 4: Classificação da situação da fabricante por país de origem 

País de origem Situação 

Satisfatório Em exigência Insatisfatório 

Alemanha 7 1 0 

Argentina 2 0 0 

Áustria 3 0 0 

Bélgica 1 0 0 

China 43 12 11 

Cingapura 2 0 0 

Coréia do Sul 2 0 0 

Croácia 1 0 0 

Espanha 9 1 0 

Estados Unidos 4 0 0 

Finlândia 2 0 0 

Hungria 0 1 0 

Índia 57 5 11 

Irlanda 3 0 0 

Israel 2 0 0 

Itália 16 0 2 

México 3 4 5 

Polônia 1 0 0 

Porto Rico 2 0 0 
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Reino Unido 2 0 0 

República Tcheca 1 0 0 

Suíça 4 1 0 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados Anvisa (2019) 

Por meio do Gráfico 15 pode-se visualizar os resultados das inspeções realizadas no 

período de 2010 a 2018, classificados por continente. Das inspeções efetuadas na Europa, as 

fabricantes receberam classificação de satisfatória em 89,28% do total, enquanto na Ásia esse 

status foi recebido por 73,10%. A situação insatisfatória foi atribuída a 15,17% dos fabricantes 

asiáticos, europeus apresentaram insatisfatório em 3,57% das inspeções e no continente 

americano esse índice foi de 25% 

Gráfico 15: Quantidade de inspeções segregadas por continente de acordo com o resultado 

realizadas entre 2010 e 2018  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados Anvisa (2019) 

Do total de 221 inspeções realizadas pela Anvisa no período compreendido entre 2010 

e 2018, 139 foram iniciais, ou seja, a fabricante estava sendo inspecionada pela primeira vez 

pela Agência, conforme evidenciado pelo gráfico 16. Podemos observar que a partir de 2017 

há um número reduzido de novos fabricantes internacionais a serem inspecionados, indicando 

que o ciclo de certificação estabelecido pela priorização de registro obrigatório estava 

concluído. Como o mercado de farmoquímicas é mais restrito que o de indústrias farmacêuticas, 

uma determinada fabricante de IFA pode ser utilizada por várias produtoras de medicamentos, 
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reduzindo com o passar do tempo, o número de empresas inéditas a serem submetidas à 

inspeção.  

Gráfico 16: Número de Inspeções em empresas inéditas no período de 2010 a 2018 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados Anvisa (2019) 

Segregando as inspeções de acordo com o fármaco, obtém-se o gráfico 17. A quantidade 

de petições para cada fármaco independe de demanda da Anvisa. A demanda pela certificação 

em boas práticas de fabricação em determinado fármaco é de livre escolha do setor regulado, 

sendo a única limitação, ter que fazer parte das IN 15/2009 e IN 03/2013. O fármaco com maior 

número de fabricantes inspecionados até o ano de 2018, conforme o banco de dados da Anvisa, 

foi o ciprofloxacino. 
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Gráfico 17: Número de inspeção por fármaco  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados Anvisa (2019) 

Com base nos relatórios de inspeção, que são elaborados e entregues às fabricantes, 

pode-se estratificar o status de cada uma, de acordo com o cumprimento ou não das diretrizes 

de boas práticas regulamentadas em legislação específica, como mostra o Gráfico 18. 
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Gráfico 18: Classificação dos fabricantes após primeira inspeção realizada pela Anvisa no 

período de 2010 a 2018 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados Anvisa (2020) 

De acordo com os dados do Gráfico 18, podemos concluir que 37% das fabricantes 

cumpriram parcialmente ou não cumpriram os critérios sanitários verificados pela Anvisa 

durante a inspeção. Tal fato merece atenção, já que a certificação nos produtores dos insumos 

listados nas IN n° 15 e IN n° 3 é requisito para o registro e de conhecimento das solicitantes, 

levando-nos a questionar o nível de qualidade das fabricantes para as quais tal documento não 

é obrigatório. 

A legislação vigente que estabelece os critérios em boas práticas de fabricação a serem 

cumpridos pelos fabricantes de IFA, utilizada pela Anvisa, é a RDC n° 69/2014. A referida 

legislação é harmonizada com os critérios estabelecidos no guia ICH Q7, documento que 

estabelece as boas práticas de fabricação a serem adotadas no âmbito dos países membros do 

ICH, dentre eles Estados Unidos, Japão e aqueles da União Europeia. Países cuja 

regulamentação sanitária baseia-se no ICH Q7 são considerados altamente regulados. Partindo 

da classificação segundo a regulamentação sanitária utilizada, foi elaborado o gráfico 19. Nota-

se pelo gráfico que países cuja legislação não é harmonizada ao guia Q7, apresentam percentual 

de insatisfatoriedade de treze vezes superior a países que adotam o guia. Arcabouços legais 

diferentes dificultam a padronização de critérios adotados para mitigar riscos. Fabricantes 

localizados em países que adotam padrão sanitário similar ao brasileiro, apresentam menor 

proporção de fabricantes insatisfatórios, devido ao cumprimento compulsório da legislação 

harmonizada, quando da inspeção pela autoridade sanitária local, como demonstra o gráfico 19. 
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Gráfico 19: Classificação do fabricante após primeira inspeção de acordo com a diretriz 

regulatória no período de 2010 a 2018 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados Anvisa (2020) 

Ratificando o relatório publicado pela Anvisa em 2013 que apontava que 48% dos 

insumos farmacêuticos ativos (IFA) utilizados no Brasil, entre 2010 e 2012, foram fabricados 

na China e 30% na Índia, tem-se o Gráfico 20 que demonstra o quantitativo de inspeções 

realizadas nesses países. 

O Gráfico 20 traz a classificação sanitária dos sete principais exportadores de IFA para 

o Brasil de acordo com inspeções realizadas pela Anvisa.  
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Gráfico 20: Classificação sanitária dos sete maiores exportadores de IFA para o Brasil em 

inspeções realizadas no período de 2010 a 2018 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados Anvisa (2019) 

As empresas consideradas insatisfatórias tiveram a importação dos seus insumos 

suspensa e o registro indeferido, o que implicou na alteração dos fornecedores das distribuidoras 

e farmacêuticas nacionais, aumentando a qualidade dos medicamentos consumidos no país. No 

entanto, é necessário direcionar os esforços e recursos da Agência para os riscos referentes aos 

insumos farmacêuticos ativos que são importados rotineiramente, visto que o risco sanitário 

associado àqueles fármacos listados nas IN n° 15/2009 e IN n° 3/2013 encontram-se mitigados. 

Atualmente, todos os fabricantes internacionais de insumo sintético cujo medicamento 

é objeto de uma petição de registro e pós-registro de genéricos e similares, devem ser 

cadastrados pela COINS. Com base no sistema Datavisa, em 31 de dezembro de 2019, havia 

745 fabricantes internacionais cadastrados. Deste total, excluindo-se aquelas já inspecionadas 

pela Agência, tem-se a distribuição das fabricantes por país (Anexo 1), conforme mostra o 

Gráfico 21. 
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Gráfico 21: Distribuição geográfica dos fabricantes cadastrados e ainda não 

inspecionados pela Anvisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados Anvisa (2020) 

O Gráfico 22 corrobora a continuidade da localização dos fabricantes de IFA na Ásia. 

Do total de fabricantes que ainda não foram inspecionados pela Anvisa, 63,60% situam-se na 

China e Índia. Do ponto de vista do risco sanitário, é preocupante, já que as autoridades 

reguladoras desses países não se encontram harmonizadas, do ponto de vista regulatório, com 

o Brasil. 
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Gráfico 22: Localização dos fabricantes cadastrados e ainda não inspecionados pela 

Anvisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados Anvisa (2020) 

Considerando o número expressivo de fabricantes internacionais nunca inspecionados 

pela Anvisa e a escassez de recursos financeiros e humanos, é primordial desenvolver uma 

ferramenta de análise de risco para avaliação destes fabricantes. 

Posto isto, a decisão de inspecionar aqueles fabricantes que apresentam maior risco, 

com base em uma matriz, excluiria do mercado os fabricantes que não cumprissem com as boas 

práticas de fabricação definidas pela Anvisa e aplicadas ao mercado interno. Assim, seria dado 

tratamento isonômico, do ponto de vista regulatório, para fabricantes de IFA nacionais e 

internacionais. 

5.4.2. A elaboração da matriz de risco 

5.4.2.1. Seleção de critérios 

Inicialmente, a partir de relatórios de inspeções, da recomendação do PIC/s denominada 

A Recommended Model for Risk-Based Inspection Planning in the GMP Enviroment (PIC/S, 

2012), do Procedimento POP-O-SNVS-015 (SNVS, 2020) e do Formulário FormSUS 

denominado Anexo II – Parecer de Análise de CBPF Internacional IFA Sintéticos, foram 

selecionados os critérios listados na tabela 5. No que refere-se a utilização do Anexo II – Parecer 

de Análise de CBPF Internacional IFA Sintéticos, foram selecionados os parâmetros cujas 
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respostas eram objetivas. Estes critérios foram nomeados como variáveis e receberam uma 

codificação, sendo, V1, V2, V3...V33.  

Tabela 5: Critérios previamente selecionados  

Variável Descrição da Variável 

V1 Insumos Estéreis 

V2 Fabricante possui 100 ou mais colaboradores. 

V3 A fabricação do insumo inicia-se com o material de partida. 

V4 Há insumo que apresente polimorfismo ou isomeria óptica 

V5 Insumos de baixa potência 

V6 

Insumos de alta potência, hormônios sexuais, anabolizantes, penicilínicos, 

cefalosporínicos, carbapenêmicos, monobactâmicos, sensibilizantes ou citotóxicos 

V7 Especificação única para o insumo. 

V8 O fabricante reutiliza solvente 

V9 Portfólio contendo mais de 20 IFA 

V10 Forma de obtenção: extração mineral 

V11  Forma de obtenção: fitoterápico 

V12 Forma de obtenção: fermentação clássica/síntese/semissíntese 

V13 Terceiriza etapa de produção. 

V14 Fabricante inspecionado pela Anvisa com último resultado satisfatório 

V15 Fabricante inspecionado pela Anvisa com último resultado "em exigência" 

V16 Fabricante localizado em país integrante do PIC/s. 

V17 Fabricante inspecionado pela Anvisa com último resultado insatisfatório 

V18 Fabricante nunca inspecionado pela Anvisa. 

V19 Tempo desde a última inspeção pela Anvisa de no máximo dois anos 

V20 Tempo desde a última inspeção da Anvisa maior que 2 e menor que 4 anos 

V21 Tempo desde a última inspeção da Anvisa maior que 4 e menor que 6 anos 

V22 Tempo desde a última inspeção pela Anvisa acima de 6 anos 

V23 

No caso de empresa já inspecionada pela Anvisa, há inclusão de novos insumos no 

escopo. 

V24 Há certificado de boas práticas de fabricação emitido pelo país de origem. 

V25 Implementação de mudanças maiores desde a última inspeção. 

V26 

Fabricante inspecionada, nos últimos cinco anos, com resultado satisfatório, por 

autoridade sanitária membro do PIC/S ou da União Europeia. 
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V27 

Fabricante inspecionada por Autoridade Sanitária Internacional, nos últimos cinco 

anos, com resultado insatisfatório ou exigência 

V28 

Fabricante não inspecionada, nos últimos cinco anos, por autoridade sanitária 

membro do PIC/S 

V29 

Há medidas restritivas publicadas pela Anvisa ou alertas emitidos por Autoridade 

Regulatória Sanitária Internacional nos últimos 6 anos, para o IFA ou para o 

fabricante internacional 

V30 

Insumo de medicamento constante na versão atual da Relação Nacional de 

Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica e daqueles 

medicamentos pertencentes ao grupo 1A ou 1B do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica. 

V31 

Insumo de medicamento sem alternativa terapêutica fornecido por fabricante 

único. 

V32 Situação atual 

V33 Fabricante inspecionada pela primeira vez 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

5.4.2.2. Detalhamento dos critérios selecionados no cenário de fabricação de IFA 

A fim de esclarecer a importância de cada critério escolhido para composição da matriz 

de risco, segue breve explicação. 

(V1) Esterilidade do insumo: insumos estéreis devem ter sua produção rigorosamente 

controlada a fim de minimizar o risco de contaminação por endotoxinas, microorganismos ou 

partículas. A criticidade deve-se ao fato de que a qualidade não pode ser garantida por teste de 

controle de qualidade final, já que apenas um percentual do insumo é submetido a testes. A 

esterilidade é garantida por um processo de fabricação devidamente validado e procedimento 

adequado de esterilização. Insumos estéreis, na maioria das vezes, são destinados a utilização 

em medicamentos que não podem ser esterilizados ao final do processo de fabricação, ou seja, 

são fabricados assepticamente (APIC3, 1999). 

(V2) Número de colaboradores: número de colaboradores superior ou igual a 100 é 

interpretado como de alta complexidade. Entende-se que quanto maior o número de 

funcionários, maior a complexidade, possibilitando incremento no número de erros (SNVS, 

2020). 

 

3 APIC – Active Pharmaceutical Ingredients Comitte 
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(V3) Local de fabricação do material de partida: A RDC 69/2014 preconiza que os 

requisitos de boas práticas de fabricação são aplicáveis ao IFA desde a introdução do material 

de partida. Assim sendo, a rastreabilidade da origem do material de partida é uma etapa crítica 

na qualidade do insumo. Considerando que impurezas originadas do material de partida podem 

influenciar nas reações subsequentes ou podem permanecer no insumo final, considera-se 

crítico quando a fabricação do IFA não tem início com o material de partida (SNVS, 2020). 

(V4) Presença de polimorfismo ou isomeria óptica: insumos polimórficos apresentam 

mesma fórmula química, porém com diferentes estruturas cristalinas e dessa forma diferentes 

propriedades para um mesmo fármaco, influenciando as caraterísticas físico-químicas do 

medicamento no qual será utilizado. Pode ser destacada a influência do polimorfismo na 

solubilidade do fármaco, com impacto direto na dissolução, absorção e consequentemente, na 

biodisponibilidade, sendo que no caso de redução da solubilidade pode-se ter diminuição ou até 

mesmo perda da atividade biológica e no caso de incremento na solubilidade, toxicidade para 

o paciente. 

Quanto à isomeria óptica, a atividade biológica de substâncias opticamente ativas pode 

variar para ambos os enantiômeros. Os enantiômeros apresentam desvios polarimétricos 

opostos de mesma magnitude, podendo ser para a direita (+) ou d, ou para a esquerda, (-) ou l 

(LIMA, 1997). Enantiômeros de fármacos quirais podem variar em suas interações com o meio 

quiral, impactando na farmacocinética, farmacodinâmica e toxicidade desses enantiômeros, 

podendo ser que os dois enantiômeros apresentem eficácia e toxicidade idênticas, apresentem 

os mesmos efeitos terapêuticos e tóxicos, um dos enantiômeros pode concentrar toda atividade 

farmacológica, e o outro pode ser biologicamente inativo ou ambos podem ser 

famacologicamente ativos, mas diferentes em efeitos terapêuticos e tóxicos (CALDWELL , 

1995; LIMA, 1997; RENTSCH, 2002). 

A fabricação de insumos que apresentem formas polimórficas ou isomeria óptica será 

vista como de alta complexidade, enquanto a fabricação de insumos sem formas polimórficas 

ou isomerismo será considerada como de baixa complexidade (SNVS, 2020).  

 

(V5 e V6) Potência do insumo: a fabricação de insumos ativos de alta potência, 

hormônios sexuais, anabolizantes, penicilínicos, cefalosporínicos, carbapenêmicos, 

monobactâmicos, sensibilizantes ou citotóxicos, será considerada de alta complexidade, em 
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virtude do risco inerente a fabricação desses ativos. Riscos esses de contaminação cruzada com 

outros ativos, além do risco que oferecem a quem os manipula ao longo da cadeia produtiva. 

Medidas como a produção em áreas dedicadas e segregadas, são necessárias na maioria dos 

casos, além de procedimentos rigorosos de limpeza. 

A fabricação de insumos que se enquadrem nos demais casos, será interpretada como 

de baixa complexidade (SNVS, 2020). 

(V7) Número de especificações: a definição de especificações deve ser realizada para 

controlar apropriadamente a qualidade do insumo e consequentemente, do medicamento. 

Atenção especial deve ser dada ao perfil de impurezas, utilizando-se métodos analíticos 

discriminatórios, tendo em vista os potenciais e reais riscos à saúde dos consumidores de 

determinado medicamento. A localização geográfica e o rigor na regulação do mercado de 

destino do cliente, muitas vezes, implicam na prática de diversas especificações para o insumo. 

Dessa forma, a fabricação de um mesmo insumo farmacêutico em um estabelecimento por 

diferentes rotas ou processos produtivos, visando a oferta deste em diferentes especificações 

com diferentes níveis de qualidade, deve ser interpretada como atividade complexa. A 

utilização de especificação de qualidade única e independente do destino e mercado 

consumidor, deve ser interpretada como atividade de baixa complexidade (SNVS, 2020). Este 

item considera o rigor regulatório distinto entre os países. É possível que uma autorização para 

fabricação de IFA emitida por autoridade sanitária internacional, seja concedida com base em 

critérios menos rígidos do que aqueles aplicáveis a um certificado em BPF emitido pela Anvisa. 

Como observado por Caudron et al (2008), fabricantes ajustam seus padrões de qualidade ao 

país destinatário. A existência de múltiplas especificações de qualidade para o mesmo insumo, 

a depender do mercado de destino, é uma realidade na indústria farmoquímica internacional. 

Estes fabricantes produzem em linhas paralelas àquelas aprovadas por órgãos reguladores 

rigorosos, a fim de fornecer para países em desenvolvimento ou pobres. Ou seja, há insumos 

fabricados para atender especificações de países altamente regulados, países medianamente 

regulados e ainda produtos para aqueles cuja regulação é frágil. 

(V8) Reutilização de solvente: os solventes são utilizados nas reações orgânicas como 

meio reacional na preparação de insumos, excipientes ou medicamentos. Fabricantes de insumo 

recuperam e reutilizam solventes, sendo necessário maior controle e monitoramento quando a 

reutilização é realizada, a fim de que as especificações anteriores a recuperação e mistura com 

outros materiais seja garantida. Na fabricação de IFA, a reutilização de solventes é considerada 
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um incremento de risco. A não reutilização de solventes deve ser interpretada como baixa 

complexidade (SNVS, 2020). Recentemente, Agências Reguladoras como FDA e EMA 

identificaram a impureza genotóxica nitrosamina em medicamentos genéricos à base de 

valsartana. Após minuciosa investigação, descobriu-se que o solvente utilizado no processo de 

síntese da valsartana – dimetilformamida, havia sido contaminado com dimetilamina, um 

produto de degradação deste solvente (CLAVEL et al., 2019). O FDA aponta que uma das 

prováveis causas tenha sido a reutilização do solvente (FDA, 2019). 

(V9) Tamanho do portfólio: quanto maior o número de insumos produzidos por uma 

empresa, mais complexa esta fabricante é considerada. O aumento da quantidade de diferentes 

insumos no portfólio, pode possibilitar aumento do risco de contaminação cruzada tanto na 

produção quanto nas etapas de distribuição do IFA acabado. Número superior ou igual a 20 

insumos será interpretado como de alta complexidade (SNVS, 2020).  

(V10, V11 e V12) Forma de obtenção: estabelecimentos que realizem a fabricação de 

insumos farmacêuticos obtidos por fermentação clássica, síntese química ou semissíntese serão 

interpretados como de alta complexidade. Aqueles que realizem a fabricação de insumos 

farmacêuticos de origem mineral, serão interpretados como de baixa complexidade e aqueles 

que realizem a fabricação de insumos de origem vegetal, interpretados como de média 

complexidade. Esta complexidade está associada a parâmetros intrínsecos do processo, envolve 

controles muito restritos e aumento da possibilidade de formação de impurezas (SNVS, 2020). 

(V13) Terceirização de etapas produtivas: sabe-se que quanto maior o número de elos 

na cadeia produtiva, maior o risco à qualidade do produto, já que locais diferentes de produção 

podem estar submetidos a diferentes requisitos regulatórios, diferentes critérios de qualidade, 

aumento no fluxo de materiais, potencializando com isso o risco de contaminação cruzada, 

sendo necessário rigor no gerenciamento de informações e produtos. A fabricação de insumos 

com a utilização de empresas terceiras para a execução de determinadas etapas produtivas ou 

análises de controle de qualidade para fins de liberação do insumo para venda, por falta de 

capacidade operacional ou por falta da tecnologia necessária, será interpretada como de alta 

complexidade. A realização de todas as etapas produtivas requeridas na própria empresa, sem 

utilização de terceiros, será considerada como de baixa complexidade (SNVS, 2020).  

(V14, V15 e V17) Resultado da última inspeção realizada pela Anvisa: a conclusão 

da Agência sobre as práticas de fabricação de um produtor de IFA constroem um histórico que 

servirá de base para avaliar o risco daquele fabricante no futuro (SNVS, 2020).  
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(V16) Fabricante localizado em país integrante do PIC/s: a diretriz regulatória do 

país no qual está localizado o fabricante do insumo é importante na avaliação do risco. Países 

integrantes do PIC/s adotam o guia ICH Q7, que é, atualmente, o balizador em boas práticas de 

fabricação de insumos em países considerados regulados. 

(V18) Fabricante nunca inspecionada pela Anvisa: o fato de nunca ter sido 

inspecionada pela Agência, implica no desconhecimento dos processos utilizados pelo 

fabricante, traduzindo-se em maior risco (FORMSUS, 2019). 

 (V19, V20, V21 e V22) Tempo desde a última inspeção pela Anvisa: considerando 

a dinâmica da indústria farmoquímica, impulsionada pelo surgimento de novas tecnologias e 

processos, e consequentemente, a atualização do arcabouço regulatório sanitário a fim de 

alinhar-se a essas atualizações, o decorrer do tempo pode influenciar na avaliação de risco do 

fabricante (FORMSUS, 2019). 

(V23) Inclusão de novos insumos em fabricante inspecionada anteriormente pela 

Anvisa: a inclusão de um novo insumo no portfólio existente tem impacto, principalmente, na 

validação de limpeza (FORMSUS, 2019).  

(V24) Certificado de boas práticas de fabricação emitido pelo país de origem: este 

documento atesta que o país de origem tem conhecimento das práticas de fabricação de 

determinado produtor, sendo um fator mitigador de risco (FORMSUS, 2019). 

(V25) Mudanças maiores desde a última inspeção: a presença de mudanças maiores, 

ou seja, aquelas que tem potencial impacto na qualidade, segurança e eficácia do produto, 

contribuem para aumento no risco.  

(V26) Fabricante inspecionada, nos últimos cinco anos, por autoridade sanitária 

membro do PIC/S ou da União Europeia, com resultado satisfatório: o fato do fabricante 

de IFA ter sido submetido a inspeção conduzida por membro do PIC/S ou União Europeia, 

significa  que houve verificação das práticas de fabricação pelos mesmos critérios da Anvisa. 

Tal fato deve ser considerado juntamente com o resultado da inspeção, podendo mitigar ou 

incrementar o risco. 

(V27) Fabricante inspecionada por Autoridade Sanitária Internacional, nos 

últimos cinco anos, com resultado insatisfatório ou com exigências: resultados considerados 

negativos em inspeção conduzida por outra Autoridade Sanitária é um fator de risco na 

avaliação da fabricante. 
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(V28) Fabricante não inspecionada, nos últimos cinco anos, por autoridade 

membro do PIC/S: o fato de não ter sido inspecionada por país membro do PIC/S nos últimos 

cinco anos pode implicar em risco, já que a fabricante, provavelmente não deve fornecer para 

o mercado europeu, não sendo avaliada pelas diretrizes do ICH Q7. 

(V29) Medidas restritivas e alertas internacionais: Medidas restritivas ou alertas são 

emitidos quando há violação de regulação sanitária, com a possibilidade ou a real inserção no 

mercado de produtos que podem acarretar danos à saúde de consumidores. A presença de 

medida restritiva ou alerta internacional é considerado um fator negativo na análise risco do 

fabricante. Mesmo que a medida restritiva ou alerta não tenha sido endereçado ao insumo em 

análise, deve-se considerar que, sistema da qualidade, utilidades e controle da qualidade são, 

geralmente, aplicáveis a todos os produtos fabricados na mesma planta (FORMSUS, 2015). 

A existência de medidas restritivas pode ser verificada no site da Anvisa e a averiguação 

da existência de alertas sanitários, pode ser realizada nos sítios eletrônicos do FDA, EMA 

(Agência Europeia de Medicamentos) ou no sítio do país de origem do fabricante.  

(V30 e V31) Criticidade do insumo para o SUS: a dependência da indústria 

farmacêutica nacional de IFA importados, leva a fragilidade na cadeia de fornecimento de 

medicamentos para o SUS, sendo este o maior comprador de produtos farmacêuticos. Fatores 

como inconstância no fornecimento de IFA, interrupção na fabricação por desinteresse 

econômico, recolhimento por desvio de qualidade, dentre outros, impactam na disponibilidade 

do medicamento ao consumidor final. 

Há farmacêuticas que possuem fabricante único do IFA, sendo que qualquer decisão 

sanitária terá impacto na entrega do produto à população. Um exemplo é o desabastecimento 

de medicamentos como a penicilina benzatina, procaína e cristalina, fármacos de primeira 

escolha para o tratamento da sífilis e sífilis congênita, que integram o Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica no SUS e cujo mercado apresentou desabastecimento nos anos de 

2016 e 2017. O desabastecimento foi motivado por problemas na fabricação do IFA, importado 

da China.  

Dessa forma, está sendo considerado na avaliação de risco proposta, se trata de insumo 

componente de medicamento presente na Relação Nacional de Medicamentos do Componente 

Estratégico da Assistência Farmacêutica, medicamentos pertencentes ao grupo 1A ou 1B do 
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Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e insumo de medicamento sem 

alternativa terapêutica fornecido por fabricante único. 

Os critérios elencados nos quatro módulos descritos anteriormente, compõe a matriz de 

risco conforme a tabela 6: 

(V32) Situação atual: classificação atual da empresa quanto a conformidade ou não 

frente ao cumprimento de BPF. 

(V33) Fabricante inspecionada pela primeira vez: trata de empresas que nunca foram 

inspecionadas anteriormente. 

5.4.3. Delimitação da população avaliada 

Conforme descrito no item referente a metodologia, foram analisados os dados todas as 

38 inspeções internacionais realizadas durante o ano de 2015, conforme descrito na Tabela 6. 

 

Tabela 6:Quantidade de inspeções utilizadas na análise estatística 

Situação Número Porcentagem 

Incluídos 38 100,0 

Excluídos 0 0,0 

Total 38 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software SPSS® 

Considerando que este trabalho fez uso de variáveis dicotômicas que receberam a 

designação de 0 ou 1, para transformação em variáveis métricas, a tabela 7 apresenta a 

quantidade de resultados satisfatórios após inspeção, sendo 22, representando 57,9% e 16 

insatisfatórios, representando 42,1%.  
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Tabela 7: Codificação das variáveis binárias e distribuição de acordo com a situação 

 

Variável 

dependente 

  

Classe 2 

Codificação Situação Quantidade Porcentagem (%) 

0 Exigência/Insatisfatória 16 42,1 

1 Satisfatória 22 57,9 

Total  38 100,0 

Fonte: elaborado utilizando o software SPSS® 

5.4.4. Aplicação da análise de componentes principais 

Os critérios selecionados inicialmente, foram submetidos a análise de componentes 

principais no software SPSS®, obtendo-se os resultados conforme tabela 8. As variáveis 

independentes foram agrupadas em 10 componentes principais.  

 

Tabela 8: Componentes principais  

Variável 

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V1 -0,331 0,268 0,588 0,016 0,099 -0,107 0,217 0,178 0,037 0,489 

V2 0,382 0,334 0,108 -0,223 0,043 -0,193 0,530 0,075 -0,177 -0,361 

V3. -0,231 0,059 0,133 0,216 0,492 0,264 0,199 -0,106 0,204 -0,112 

V4 -0,410 0,422 -0,179 0,583 0,090 -0,132 -0,062 -0,109 0,124 -0,044 

V5 0,499 -0,670 -0,348 -0,140 -0,056 -0,108 0,132 -0,041 -0,011 0,257 

V6 -0,499 0,670 0,348 0,140 0,056 0,108 -0,132 0,041 0,011 -0,257 

V7 -0,161 0,604 -0,336 0,318 0,237 0,129 0,260 0,119 -0,186 0,160 

V8 0,469 0,040 0,071 -0,062 -0,201 0,096 0,247 -0,539 -0,169 -0,325 

V9 -0,147 0,052 0,434 -0,317 0,340 -0,218 0,022 0,420 -0,156 0,031 

V13. 0,094 0,149 0,608 -0,272 0,109 -0,091 -0,041 -0,344 0,329 0,119 

V14 0,396 0,469 -0,283 0,227 -0,536 -0,128 -0,066 0,179 0,016 0,133 

V15" 0,493 -0,156 -0,206 0,222 0,476 -0,130 0,047 -0,193 0,181 0,080 

V16. 0,110 0,326 -0,217 -0,251 0,121 0,483 -0,159 0,341 0,156 0,101 

V17 0,397 0,185 0,430 -0,334 0,218 0,144 -0,438 -0,108 -0,171 -0,023 

V18 -0,906 -0,250 0,005 -0,207 0,096 -0,039 0,188 -0,092 -0,018 -0,043 

V19 0,609 0,311 0,190 -0,274 -0,324 0,023 -0,378 -0,020 -0,105 0,113 
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V20 0,429 0,187 -0,374 0,502 0,330 -0,163 0,069 -0,011 0,153 0,062 

V21 0,273 -0,433 0,293 0,262 -0,160 0,404 0,250 0,350 -0,001 -0,288 

V22 -0,017 -0,030 -0,337 -0,416 0,092 0,540 0,283 -0,163 -0,171 0,257 

V23 0,282 -0,076 0,344 0,294 -0,404 0,483 0,312 0,302 0,202 -0,023 

V24 0,218 -0,046 0,428 0,339 -0,148 -0,630 0,052 0,005 -0,158 0,004 

V25. 0,764 -0,263 0,168 0,145 0,418 0,054 -0,050 -0,031 0,108 -0,021 

V26 0,221 0,564 0,086 0,054 0,058 0,364 0,116 -0,361 -0,278 0,107 

V27 0,131 0,176 -0,426 -0,577 0,092 -0,264 0,023 0,290 0,303 -0,209 

V28 -0,353 -0,536 0,281 0,433 -0,167 0,154 -0,120 -0,042 -0,256 0,169 

V29 0,551 -0,192 0,361 0,101 0,516 0,121 -0,014 0,151 0,044 0,001 

V30 0,376 0,173 0,072 -0,180 0,030 -0,278 0,624 0,090 -0,272 0,185 

V31. 0,012 0,146 0,268 -0,134 -0,393 -0,006 0,338 -0,236 0,669 0,142 

V33 -0,906 -0,250 0,005 -0,207 0,096 -0,039 0,188 -0,092 -0,018 -0,043 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software SPSS® 

 

As variáveis V10, V11, V12 e V32 não foram utilizadas já que todos os fabricantes 

responderam “Não” a este quesito, não permitindo nenhuma diferenciação entre grupos e sendo, 

portanto, excluídas da análise dos componentes principais. 

Analisando a Tabela 9, podemos concluir que os 10 componentes principais capturam 

81,562% da variabilidade dos 33 componentes originais.   

Tabela 9: Variância total explicada 

Componente 

Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 

Somas de rotação de carregamentos ao 

quadrado 

Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

% de 

variância % cumulativa 

1 5,439 18,755 18,755 3,279 11,305 11,305 

2 3,286 11,332 30,087 3,147 10,852 22,157 

3 2,861 9,865 39,952 3,105 10,707 32,864 

4 2,491 8,590 48,542 2,653 9,149 42,013 

5 2,156 7,433 55,975 2,122 7,318 49,331 

6 1,965 6,775 62,750 2,109 7,273 56,604 

7 1,757 6,058 68,808 2,094 7,222 63,826 
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8 1,422 4,902 73,710 1,863 6,423 70,249 

9 1,272 4,385 78,095 1,667 5,747 75,996 

10 1,005 3,467 81,562 1,614 5,566 81,562 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software SPSS® 

 

Gráfico 23: Variância por componente e acumulada 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados gerados pelo software SPSS® 

Após a extração dos componentes principais, foi realizada a rotação dos componentes da matriz, 

para redistribuição das variâncias, sendo necessárias 17 iterações até a obtenção da solução 

final. A rotação resultou na tabela 10, na qual é possível observar quais variáveis são 

importantes para caracterizar determinado fator. 

Tabela 10: Matriz de componente rotativa 

Variável 

Componente Peso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

V1 -0,105 -0,130 0,284 0,069 0,237 -0,065 -0,028 0,308 0,679 0,371 0,2619 

V2 0,068 0,059 0,113 0,107 0,777 -0,096 0,141 -0,336 -0,170 0,003 0,0220 

V3 -0,474 0,325 0,384 -0,056 -0,031 0,165 0,110 0,076 0,029 0,102 -0,0182 

V4 0,003 0,101 0,626 -0,494 -0,190 -0,148 -0,245 0,116 -0,007 -0,016 0,2891 
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V5 0,066 0,269 -0,912 -0,096 0,040 0,045 0,029 0,006 -0,116 -0,056 -0,7311 

V6 -0,066 -0,269 0,912 0,096 -0,040 -0,045 -0,029 -0,006 0,116 0,056 0,7311 

V7 0,134 0,153 0,522 -0,450 0,283 0,350 -0,176 0,071 0,152 -0,206 0,1902 

V8 0,117 0,075 -0,072 0,213 0,380 -0,019 0,083 0,100 -0,717 0,142 -0,0978 

V9 -0,245 -0,091 0,088 0,374 0,253 -0,150 0,011 -0,159 0,580 -0,119 0,1193 

V13 -0,095 0,086 0,115 0,520 0,059 -0,124 -0,121 0,039 0,064 0,631 0,0029 

V14 0,862 -0,047 0,076 -0,299 0,093 -0,049 0,009 -0,102 -0,067 0,030 0,0789 

V15 -0,010 0,776 -0,207 -0,043 0,033 -0,023 -0,129 -0,037 -0,120 0,003 -0,6974 

V16 0,242 0,047 0,159 0,109 -0,137 0,614 0,122 -0,316 0,202 -0,064 0,0572 

V17 0,198 0,138 0,096 0,843 0,016 0,074 -0,072 0,010 0,001 -0,031 -0,0472 

V18 -0,777 -0,503 0,053 -0,218 -0,111 0,034 -0,192 0,057 0,145 0,026 0,4051 

V19 0,723 -0,044 -0,081 0,542 0,069 0,025 -0,032 -0,057 -0,085 0,095 -0,0144 

V20 0,266 0,729 0,095 -0,358 0,063 -0,046 -0,110 -0,070 -0,069 -0,102 -0,4861 

V21 -0,062 0,090 -0,156 0,035 0,026 -0,067 0,894 0,122 -0,074 -0,106 -0,1575 

V22 -0,142 -0,098 -0,236 -0,009 0,192 0,803 -0,069 0,069 -0,113 -0,011 -0,0643 

V23 0,247 0,003 0,020 -0,075 0,054 0,075 0,859 0,186 0,010 0,262 0,0094 

V24 0,187 0,097 -0,034 0,041 0,269 -0,780 -0,002 0,229 0,101 0,050 -0,0920 

V25 0,092 0,785 -0,261 0,360 0,057 -0,075 0,239 0,009 -0,081 -0,021 -0,7354 

V26 0,268 0,114 0,409 0,187 0,350 0,398 -0,114 0,310 -0,250 0,073 0,1528 

V27 0,061 -0,033 -0,159 -0,025 0,098 0,124 -0,190 -0,874 0,065 0,001 -0,0686 

V28 -0,241 -0,183 -0,131 -0,082 -0,325 -0,213 0,234 0,699 0,086 -0,156 0,0597 

V29 -0,051 0,663 -0,092 0,434 0,102 -0,041 0,319 0,041 0,167 -0,060 -0,5469 

V30 0,135 0,098 -0,195 -0,041 0,838 -0,018 -0,015 -0,022 0,134 0,073 -0,1863 

V31 0,066 -0,123 0,003 -0,109 0,044 -0,017 0,140 -0,097 -0,062 0,914 0,0933 

V33 -0,777 -0,503 0,053 -0,218 -0,111 0,034 -0,192 0,057 0,145 0,026 0,4051 

Fonte: Elaborado utilizando o software SPSS® 

Agrupando e nomeando os agrupamentos de acordo com suas variâncias, obtêm-se a Quadro 1. 

Quadro 1: Componentes agrupados e nomeados 

Nome do fator/dimensão Componente 

Histórico de inspeção V14, V18, V19, V33 

Situação junto à Anvisa V15, V18, V20, V25, V29, V33 

Especificações V4, V5, V6, V7 
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Situação e tempo de inspeção V13, V17, V19 

Complexidade fabril e IFA estratégico V2, V30 

Origem do fabricante V16, V22, V24 

Escopo V21, V23,  

Histórico inspeção internacional V8, V27, V28 

Características produção V1, V8, V9 

Criticidade para o SUS  V13, 31 

Fonte: Elaborado pela autora 

Analisando os agrupamentos da Tabela 10, constata-se que o software SPSS® 

considerou, por exemplo, como parte de um cenário positivo, reduzindo a probabilidade da 

necessidade de inspeção, o grupo representado pelas fabricantes inspecionadas pela Anvisa com 

último resultado satisfatório (V14) e cujo tempo transcorrido desde a última inspeção tenha sido 

de no máximo dois anos (V19). Por outro lado, considerou como provável candidata a ser 

inspecionada, fabricantes de insumos que apresentem polimorfismo (V4), alta potência (V6) e 

que não tenham especificação única. Ponderou ainda que fabricantes que possuíam mais de 100 

colaboradores (V2) e cujo insumo esteja presente na Rename (V30), também seriam prováveis 

de serem inspecionados. No mesmo agrupamento de apresentar probabilidade maior de ser 

inspecionado, estão os fabricantes que terceirizam alguma etapa da produção somado ao fato 

do insumo não apresentar alternativa terapêutica. 

O Gráfico 24 representa a dispersão das variáveis tratadas neste estudo. 
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Gráfico 24: Dispersão das variáveis  

 

Fonte: elaborado utilizando o software SPSS® 

Após a rotação da matriz é necessário verificar se as comunalidades são suficientes. 

Segundo Hair et al (2009), comunalidade é “a quantia total de variância que uma variável 

original compartilha com todas as outras variáveis incluídas na análise”. Valores de 

comunalidades menores que 0,50 são identificadas como não tendo explicação suficiente. Os 

valores de comunalidade originados desta análise não possuem valores abaixo de 0,50, 

conforme exibido na tabela 12 e no gráfico 25. 
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6 

Insumos de alta potência, hormônios sexuais, anabolizantes, penicilínicos, 

cefalosporínicos, carbapenêmicos, monobactâmicos, sensibilizantes ou 

citotóxicos 

0,939 

7 Especificação única para o insumo. 0,820 

8 O fabricante reutiliza solvente 0,765 

9 Portfólio contendo mais de 20 IFA 0,678 

13 Terceiriza etapa de produção. 0,737 

14 Fabricante inspecionado pela Anvisa com último resultado satisfatório 0,867 

15 Fabricante inspecionado pela Anvisa com último resultado "em exigência" 0,681 

16 Fabricante localizado em país integrante do PIC/s. 0,653 

17 Fabricante inspecionado pela Anvisa com último resultado insatisfatório 0,790 

18 Fabricante nunca inspecionada pela Anvisa. 0,983 

19 Tempo desde a última inspeção pela Anvisa de no máximo dois anos 0,851 

20 Tempo desde a última inspeção da Anvisa maior que 2 e menor que 4 anos 0,778 

21 Tempo desde a última inspeção da Anvisa maior que 4 e menor que 6 anos 0,874 

22 Tempo desde a última inspeção pela Anvisa acima de 6 anos 0,790 

23 

No caso de empresa já inspecionada pela Anvisa, há inclusão de novos 

insumos no escopo. 

0,916 

24 Há certificado de boas práticas de fabricação emitido pelo país de origem. 0,794 

25 Implementação de mudanças maiores desde a última inspeção. 0,895 

26 

Fabricante inspecionada, nos últimos cinco anos, com resultado 

satisfatório, por autoridade sanitária membro do PIC/S ou da União 

Europeia. 

0,745 

27 

Fabricante inspecionada por Autoridade Sanitária Internacional, nos 

últimos cinco anos, com resultado insatisfatório ou exigência 

0,861 

28 

Fabricante não inspecionada, nos últimos cinco anos, por autoridade 

sanitária membro do PIC/S 

0,841 

29 

Há medidas restritivas publicadas pela Anvisa ou alertas emitidos por 

Autoridade Regulatória Sanitária Internacional nos últimos 6 anos, para o 

IFA ou para o fabricante internacional 

0,786 

30 

Insumo de medicamento constante na versão atual da Relação Nacional de 

Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica e 

daqueles medicamentos pertencentes ao grupo 1A ou 1B do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica. 

0,793 
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31 

Insumo de medicamento sem alternativa terapêutica fornecido por 

fabricante único. 

0,903 

33 Fabricante inspecionada pela primeira vez? 0,983 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software SPSS® 

 

Gráfico 25: Comunalidades 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

A partir dos pesos indicados do lado direito da tabela 10, pode ser calculada a 

probabilidade de cada variável de fabricantes de IFA, ainda não inspecionados pela Anvisa, e 

então, a partir do somatório desses valores, classificá-los em ordem crescente de probabilidade 

de serem inspecionados. 

Após o ajuste do modelo logito, foi realizada simulação da probabilidade de inspeção 

nos fabricantes auditados no ano de 2015. Considerando o valor de 0,5 como valor de corte da 

probabilidade, os valores das probabilidades e da classificação original encontram-se na Tabela 

12.  
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Tabela 12: Probabilidade de inspeção nos fabricantes auditados no ano de 2015 

 

Fabricante Logito Probabilidade Situação 

F9 -3,1585543 0,040756 Insatisfatória 

F10 -2,9372138 0,050344 Exigência 

F6 -2,5621302 0,071616 Satisfatória 

F8 -2,4740916 0,077695 Insatisfatória 

F7 -2,4587811 0,078799 Insatisfatória 

F11 -1,835382 0,137598 Exigência 

F2 -1,0893794 0,251735 Satisfatória 

F12 -0,6283062 0,347895 Exigência 

F15 -0,4482077 0,389787 Exigência 

F29 -0,361821 0,410519 Insatisfatória 

F18 -0,26856 0,433261 Satisfatória 

F25 -0,0875729 0,478121 Satisfatória 

F16 0,0335627 0,50839 Satisfatória 

F24 0,0660213 0,516499 Insatisfatória 

F13 0,1174775 0,529336 Satisfatória 

F14 0,1532888 0,538247 Satisfatória 

F1 0,5171244 0,626475 Satisfatória 

F19 0,5834114 0,641852 Insatisfatória 

F3 0,6407072 0,654913 Exigência 

F4 0,9177383 0,714581 Satisfatória 

F5 1,4769913 0,814118 Satisfatória 

F21 1,5088647 0,818893 Satisfatória 

F35 1,5690176 0,827644 Satisfatória 

F20 1,5797122 0,829164 Satisfatória 

F31 1,7041093 0,846071 Exigência 

F27 1,7288936 0,849271 Satisfatória 

F23 1,7476081 0,851651 Exigência 

F26 1,7798987 0,855684 Satisfatória 

F34 1,8000766 0,858158 Satisfatória 

F36 1,8010527 0,858277 Insatisfatória 

F37 1,8010527 0,858277 Satisfatória 
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F17 1,9393779 0,874284 Satisfatória 

F28 1,9698567 0,877596 Satisfatória 

F22 1,9910264 0,879852 Insatisfatória 

F30 2,0270118 0,883604 Satisfatória 

F32 2,0587133 0,886825 Exigência 

F33 2,0921543 0,890138 Satisfatória 

F38 3,2972687 0,964335 Satisfatória 

Fonte: Elaborado pela autora 

Após a aplicação da técnica estatística da regressão, dois fatores foram considerados 

significativos com um α de 10% na predição da variável dependente, sendo estes os fatores 2 e 

3, conforme mostrado na Tabela 13. 

Tabela 13: Estimativas de Parâmetros 

Parâmetro B Erro 

95% Intervalo de 

Confiança de Wald Teste de hipótese 

Inferior Superior 

Qui-quadrado 

de Wald 

Graus de 

Liberdade 

Significância 

Limite -0,316 0,3616 -1,025 0,392 0,766 1 0,381 

Fator de 

regressão – 

variável 2 

-0,743 0,4552 -1,636 0,149 2,668 1 0,102 

Fator de 

regressão – 

variável 3 

0,582 0,3568 -0,117 1,281 2,661 1 0,103 

Escala 1a 
    

  

Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software SPSS® 

O teste de efeito dos modelos encontra-se na Tabela 14, com nível de confiança de 90% 

e mostram que as variáveis são estatisticamente significantes. Conforme Hair et al. (2009), a 

estatística Wald provê a significância estatística para cada coeficiente estimado. De acordo com 

Wald e o nível de significância adotado de 0,10; constata-se que alguns coeficientes são 

estatisticamente diferentes zero, uma vez que o valor de Sig é menor que 0,10.  
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Tabela 14: Testes de efeitos do modelo 

Origem 

Tipo III 

Qui-quadrado de Wald 

Grau de 

Liberdade Significância 

Fator 2 2,991 1 0,084 

Fator 3 3,065 1 0,080 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software SPSS® 

A Tabela 15 exibe os resultados do Teste Omnibus que evidencia a validade do modelo 

de regressão para prever o risco de cumprimento ou não de boas práticas de fabricação. Este 

teste Omnibus verifica a hipótese de que todos os coeficientes do modelo de regressão são 

nulos. O valor do Qui-quadrado foi de 6,226 com significância de 0,044 (sig. < 0,10); portanto, 

pode-se rejeitar a hipótese de que todos os coeficientes são nulos. 

Tabela 15: Teste de Omnibus 

Qui-quadrado de razão de 

verossimilhança gl Sig. 

6,226 2 0,044 

 
Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software SPSS® 

O modelo de regressão teve acerto de 27 fabricantes entre os 38 analisados. O acerto foi 

maior entre as satisfatórias (19 em 22) e menor entre as Insatisfatórias/em exigências (8 em 16) 

conforme pode ser observado por meio da Tabela 16.   

 

Tabela 16: Porcentagem de predição após regressão logística 

 
Dado 

Total 
0 1 

Valor de categoria predita 
0 8 3 11 

1 8 19 27 

Total 16 22 38 

   
0,710526 

 
Fonte: Elaborado pela autora utilizando o software SPSS® 
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Os novos fabricantes internacionais de IFA sintético, poderão ser classificados quanto 

a probabilidade de cumprimento de BPF, a partir da utilização dos pesos definidos na tabela 10 

para cada variável. Dessa forma, aplicando-se os valores dos pesos às respostas obtidas para 

cada variável independente, conforme mostrado na Tabela 17, após análise documental, será 

possível classificá-los em ordem decrescente de probabilidade de cumprimento de BPF e a 

partir daí, elaborar ações e direcionar recursos para a realização de inspeção nas fabricantes 

mais prováveis de descumprimento de boas práticas de fabricação. 

Em termos operacionais, o logito da probabilidade de descumprimento da BPF pode ser 

calculado como a média ponderada das respostas binárias das características do fabricante com 

os pesos disponibilizados na Tabela 10. Com isso é possível hierarquizar um conjunto de 

fabricantes segundo a probabilidade de descumprimento e otimizar a alocação dos recursos 

financeiros e de pessoal. 

A partir dos dados apresentados neste capítulo, pode-se concluir que o ciclo de 

inspeções internacionais realizadas no período de 2010 a 2018 permitiu o conhecimento do 

processo, conformidades e não conformidades dos fabricantes dos insumos listados nas IN 

15/09 e 03/13. Dessa forma, entende-se que o risco na utilização desses insumos encontra-se 

mitigado, fazendo-se necessária a ampliação do escopo de insumos passíveis de inspeção. 

Outra observação relevante é a adoção de inspeções baseadas em risco em detrimento 

de listas positivas de insumos, por países considerados regulados, podendo ser considerada uma 

sinalização para o Brasil de que este é um modelo que melhor abarca a dinâmica do risco.  

Os dados referentes às fabricantes nacionais de IFA, evidenciam o controle sanitário do 

SNVS sobre este mercado, direcionando a aplicação da matriz de risco para o mercado externo. 

A partir das variáveis selecionadas, da utilização das técnicas estatísticas de análise de 

componentes principais e regressão logística, a aplicação da matriz de risco elaborada obteve 

predição de 71,05% frente aos resultados obtidos nas inspeções realizadas no ano de 2015. 
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 Tabela 17: Modelo de matriz de risco 

Variável 

Resposta 

(R)4 

Peso 

(P) 

Operação Resultado 

Insumos Estéreis 0/1 0,2619 R x P X 

Fabricante possui 100 ou mais colaboradores. 0/1 0,0220 R x P X 

A fabricação do insumo inicia-se com o material 

de partida. 

0/1 

-0,0182 

R x P X 

Há insumo que apresente polimorfismo ou 

isomeria óptica 

0/1 

0,2891 

R x P X 

Insumos de baixa potência 0/1 -0,7311 R x P X 

Insumos de alta potência, hormônios sexuais, 

anabolizantes, penicilínicos, cefalosporínicos, 

carbapenêmicos, monobactâmicos, sensibilizantes 

ou citotóxicos 

0/1 

0,7311 

R x P X 

Especificação única para o insumo. 0/1 0,1902 R x P X 

O fabricante reutiliza solvente 0/1 -0,0978 R x P X 

Portfólio contendo mais de 20 IFA 0/1 0,1193 R x P X 

Terceiriza etapa de produção. 0/1 0,0029 R x P X 

Fabricante inspecionado pela Anvisa com último 

resultado satisfatório 

0/1 

0,0789 

R x P X 

Fabricante inspecionado pela Anvisa com último 

resultado "em exigência" 

0/1 

-0,6974 

R x P X 

Fabricante localizado em país integrante do PIC/s. 0/1 0,0572 R x P X 

Fabricante inspecionado pela Anvisa com último 

resultado insatisfatório 

0/1 

-0,0472 

R x P X 

Fabricante nunca inspecionada pela Anvisa. 0/1 0,4051 R x P X 

Tempo desde a última inspeção pela Anvisa de no 

máximo dois anos 

0/1 

-0,0144 

R x P X 

Tempo desde a última inspeção da Anvisa maior 

que 2 e menor que 4 anos 

0/1 

-0,4861 

R x P X 

Tempo desde a última inspeção da Anvisa maior 

que 4 e menor que 6 anos 

0/1 

-0,1575 

R x P X 

Tempo desde a última inspeção pela Anvisa acima 

de 6 anos 

0/1 

-0,0643 

R x P X 
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No caso de empresa já inspecionada pela Anvisa, 

há inclusão de novos insumos no escopo. 

0/1 

0,0094 

R x P X 

Há certificado de boas práticas de fabricação 

emitido pelo país de origem. 

0/1 

-0,0920 

R x P X 

Implementação de mudanças maiores desde a 

última inspeção. 

0/1 

-0,7354 

R x P X 

Fabricante inspecionada, nos últimos cinco anos, 

com resultado satisfatório, por autoridade 

sanitária membro do PIC/S ou da União Europeia. 

0/1 

0,1528 

R x P X 

Fabricante inspecionada por Autoridade Sanitária 

Internacional, nos últimos cinco anos, com 

resultado insatisfatório ou exigência 

0/1 

-0,0686 

R x P X 

Fabricante não inspecionada, nos últimos cinco 

anos, por autoridade sanitária membro do PIC/S 

0/1 

0,0597 

R x P X 

Há medidas restritivas publicadas pela Anvisa ou 

alertas emitidos por Autoridade Regulatória 

Sanitária Internacional nos últimos 6 anos, para o 

IFA ou para o fabricante internacional 

0/1 

-0,5469 

R x P X 

Insumo de medicamento constante na versão atual 

da Relação Nacional de Medicamentos do 

Componente Estratégico da Assistência 

Farmacêutica e daqueles medicamentos 

pertencentes ao grupo 1A ou 1B do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica. 

0/1 

-0,1863 

R x P X 

Insumo de medicamento sem alternativa 

terapêutica fornecido por fabricante único. 

0/1 

0,0933 

R x P X 

Fabricante inspecionada pela primeira vez? 0/1 0,4051 R x P X 

Somatório  
 

 

 
ƩX 

1 0 – Não 

  1 – Sim 
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6. CONCLUSÃO 

É direito constitucional de todo cidadão brasileiro a proteção à saúde e para isso, 

políticas sociais e econômicas são ferramentas de viabilização deste direito. Dentre as ações 

para promover, proteger e recuperar a saúde da população o SUS considera a distribuição de 

medicamentos essenciais, parte fundamental do programa de Assistência Farmacêutica. 

Atualmente os medicamentos essenciais para distribuição são divididos em componente básico, 

estratégico e especializado de assistência farmacêutica, e farmácia popular. Contabilizando, no 

ano de 2018, o gasto governamental com medicamentos do componente básico e especializado, 

chega-se ao total de R$ 6,6 bilhões. Considerando que o insumo farmacêutico ativo é o 

componente responsável pela atividade terapêutica e ainda o reduzido escopo de insumos objeto 

de inspeção em BPF pela Anvisa, o Estado incorre no risco de adquirir medicamentos contendo 

IFA de qualidade inferior, acarretando prejuízo para o paciente e para o Estado. A ineficácia 

terapêutica para o paciente pode representar não apenas a manutenção da enfermidade como 

seu agravamento e para o Estado, representará o retorno desse paciente ao sistema de saúde 

público, onerando-o. O IFA de qualidade inferior afeta não apenas o cidadão que utiliza o 

Sistema Único de Saúde, mas também o que usufrui do sistema privado. 

A aplicação de critérios de boas práticas de fabricação a todos os fabricantes de insumos 

sintéticos cadastrados no banco de dados da Anvisa implicará na utilização, pela indústria 

farmacêutica, de produtos com padrão de qualidade que contribua para a segurança e eficácia 

em conformidade com o registrado na Agência. Assim, espera-se a prática de concorrência no 

mercado, de produtos com nível equivalente de qualidade, impossibilitando a compra de 

insumos de baixo custo em virtude de qualidade comprometida. Juntamente com o incremento 

da qualidade dos insumos é possível que a harmonização de práticas de fabricação entre 

fabricantes nacionais e internacionais viabilize a fabricação no país de insumos considerados 

estratégicos pelo SUS e pela indústria farmacêutica, desencorajando a importação. A fabricação 

em território nacional pode ser o fator determinante para a redução da dependência externa de 

fabricantes de IFA na qual a indústria farmacêutica brasileira se encontra atualmente. A 

mudança do cenário de dependência de insumos importados, poderia contribuir para a redução 

da vulnerabilidade das políticas de assistência farmacêutica, como por exemplo, o Farmácia 

Popular. A produção local de insumos, inclusive com a participação de Laboratórios Oficiais, 

garantiria o início da cadeia produtiva de medicamentos, desvinculando o país de oscilações 

externas, como por exemplo, da que estamos vivendo atualmente devido a pandemia do 
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Coronavírus. Estas políticas poderiam ser consolidadas e ampliadas, devido a disponibilidade 

do insumo internamente, tornando-se o início de um futuro menos dependente e mais previsível 

para o SUS e para a população a quem a Agência tem a missão de proteger. Além do 

fornecimento ininterrupto do medicamento ao paciente, a internalização da produção poderia 

gerar economia para o SUS, considerando a simplificação da cadeia logística e a capacidade de 

resposta a situações emergenciais. 

Dessa forma, a aplicação de critérios harmonizados de BPF vai além de garantir insumos 

e consequentemente medicamentos de qualidade para a população. Envolve aspectos 

econômicos, por meio da utilização de regras sanitárias equivalentes, independentemente da 

localização geográfica do fabricante. 

A Anvisa, considera, a partir de agosto de 2020, a possibilidade de utilização de 

ferramenta de risco para auxiliar na decisão de certificação de fabricantes de IFA, por meio da 

RDC n° 362/2020, corroborando o uso do tipo de matriz proposta neste trabalho. A utilização 

da matriz auxiliará na mitigação dos riscos sanitários a que estão expostos a população, por 

meio do consumo de medicamentos cujos insumos farmacêuticos não têm as práticas de 

fabricação conhecidas pela Anvisa. Assim, selecionar fabricantes de maior risco para inspeção, 

além de atuar sobre o risco potencial, implica na possibilidade de mitigar riscos atuais, tendo 

em vista que uma fabricante pode produzir mais de um insumo e já estar abastecendo o mercado 

nacional. Dessa forma, haverá a exclusão do mercado de IFA de qualidade reduzida, além da 

promoção da melhor utilização dos recursos públicos, por meio da atuação focada nos locais 

que necessitam de inspeção. 

A utilização do software SPSS® proporciona a flexibilidade necessária à matriz 

proposta, considerando que a área farmacêutica é passível de atualização constante, sendo que, 

o que representa risco hoje, pode não representar no futuro. Dessa forma, com o surgimento de 

novos cenários durante a análise de documentos encaminhados pelos fabricantes e 

consequentemente a identificação de novos riscos, estes podem ser inseridos na matriz e 

calculado o valor do novo peso, passando a influenciar na avaliação do cumprimento ou não de 

boas práticas de fabricação. 

A modelagem estatística baseada em regressão logística, não pode ser a única fonte para 

a decisão sobre se determinado fabricante cumpre ou não boas práticas de fabricação, sendo um 

instrumento gerencial que auxilia a classificação de risco sobre qual fabricante seria prioritário 

de ser inspecionado pela Anvisa. Dessa forma a proposta apresentada deve ser conjugada à 
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expertise do analista e às demais informações disponibilizadas sobre a fabricante no momento 

da análise. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Relação dos países representados no gráfico 21 

País Quantidade de Fabricantes 

África do Sul 1 

Alemanha 15 

Argentina 4 

Austrália 3 

Áustria 4 

Bahamas 1 

Bélgica 4 

Canadá 5 

China 130 

Cingapura 3 

Coréia do Sul 9 

Eslováquia 1 

Eslovênia 1 

Espanha 18 

EUA 28 

Finlândia 2 

França 20 

Holanda 3 

Hungria 4 

Índia 200 

Indonésia 1 

Irlanda 8 

Israel 4 

Itália 45 

Japão 14 

Letônia 1 

Malásia 2 
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Malta 2 

México 5 

Noruega 1 

Polônia 1 

Portugal 1 

Reino Unido 8 

República Tcheca 2 

Romênia 1 

Suécia 2 

Suiça 14 

Tailândia 1 

Taiwan 3 

Turquia 3 

Ucrânia 2 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados da Anvisa (2020) 


