AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MINUTA
INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN N° [Nº], DE [DIA] DE [MÊS POR EXTENSO] DE [ANO]
Dispõe sobre as Boas Prá cas de Fabricação
complementares a Insumos e Medicamentos
Biológicos

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III e IV, da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, VI, §§ 1º e 3º
do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 255, de 10 de dezembro de
2018, em reunião realizada em XX de XXXX de 201X, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Seção I
Obje vo
Art. 1º. Esta Instrução Norma va possui o obje vo de adotar as diretrizes de Boas Prá cas de Fabricação
de Insumos e Medicamentos Biológicos do Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêu ca, PIC/S,
como requisitos complementares a serem seguidos na fabricação de insumos e medicamentos biológicos
em adição às Diretrizes Gerais de Boas Prá cas de Fabricação de Medicamentos e às Diretrizes Especíﬁcas
de Boas Prá cas de Fabricação de Insumos Farmacêu cos A vos.
Seção II
Abrangência
Art. 2º. Esta instrução norma va se aplica às empresas que realizam as operações envolvidas na
fabricação de insumos e medicamentos biológicos, incluindo os medicamentos experimentais.
Art. 3º. Para medicamentos biológicos estéreis, a fabricação do insumo farmacêu co a vo deve seguir as
disposições descritas nas Diretrizes Especíﬁcas de Boas Prá cas de Fabricação de Insumos Farmacêu cos
A vos até o ponto imediatamente antes de se tornarem estéreis, e as disposições descritas nas Diretrizes
Gerais de Boas Prá cas de Fabricação de Medicamentos e Diretrizes Complementares para
Medicamentos Estéreis nas etapas subsequentes de fabricação.
Art. 4º. O Anexo 1 apresenta a abrangência das BPF na fabricação de medicamentos biológicos.
§1º. O nível de BPF aumenta em detalhes, das etapas iniciais às ﬁnais na fabricação de substâncias
biológicas, porém os princípios de BPF devem sempre ser respeitados.
§2º. A inclusão de algumas etapas iniciais da fabricação dentro do escopo das BPF não implica
necessariamente que essas etapas sejam ro neiramente sujeitas a inspeção pelas autoridades sanitárias.
Seção III
Deﬁnições
Art. 5º. Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes deﬁnições:
I. Adjuvante: substância química ou biológica que aumenta a resposta imune contra um an geno.
II. Alergóides: alérgenos quimicamente modiﬁcados para reduzir a rea vidade da IgE.

III. An corpo: proteína produzida pelos linfócitos B que se liga a an genos especíﬁcos. Os an corpos
podem ser divididos em 2 pos principais com base nas principais diferenças no seu método de
fabricação.
IV. An corpos monoclonais (MAb) – população homogênea de an corpos ob da a par r de um único
clone de linfócitos ou por tecnologia recombinante e que se ligam a um único epítopo.
V. An corpos policlonais – derivados de uma série de clones de linfócitos, produzidos em humanos e
animais em resposta aos epítopos na maioria das moléculas não autólogas.
VI. An genos: substâncias capazes de induzir respostas imunes especíﬁcas, tais como toxinas, proteínas
externas, bactérias, células de tecidos.
VII. Área: conjunto especíﬁco de salas dentro de um edi cio associado à fabricação de qualquer produto
ou de vários produtos que tenham uma unidade de tratamento de ar comum.
VIII. Banco de células mestre (BCM): alíquota homogênea de células, geralmente preparada a par r do
clone celular selecionado sob condições deﬁnidas, dispensado em múl plos recipientes e armazenado
em condições deﬁnidas. O BCM é usado para derivar todos os bancos de células de trabalho.
IX. Banco transgênico de trabalho: como mencionado anteriormente, mas para vegetais ou animais
transgênicos.
X. Banco transgênico mestre: como acima, mas para vegetais ou animais transgênicos.
XI. Bancos de células de trabalho (BCT): alíquota homogênea de micro-organismos ou células, que são
distribuídos uniformemente em um número de recipientes derivados de um BCM e que são armazenados
de forma a garan r a estabilidade e a pron dão para o uso na produção.
XII. Biocarga: contagem e pos de microrganismos presentes em matérias-primas, meios, substâncias
biológicas, intermediários ou produtos. É considerado contaminação quando o nível e/ou po excede as
especiﬁcações.
XIII. Contenção primária: sistema de contenção que impede a fuga de um agente biológico para o
ambiente de trabalho imediato. Envolve o uso de recipientes fechados ou cabines de segurança biológica,
juntamente com procedimentos operacionais seguros;
XIV. Contenção secundária: sistema de contenção que impede a fuga de um agente biológico para o
ambiente externo ou para outras áreas de trabalho. Envolve o uso de salas com tratamento de ar
especialmente projetado, a existência de câmaras de ar e/ou esterilizações para a saída de materiais e
procedimentos operacionais seguros. Em muitos casos, isso pode aumentar a eﬁcácia da contenção
primária;
XV. Contenção: ação de conﬁnar um agente biológico ou outra substância dentro de um espaço deﬁnido;
XVI. Estado axênico: cultura de um único organismo, que não está contaminado com nenhum outro.
XVII. Fabricação em campanha: fabricação de uma série de lotes do mesmo produto em sequência num
determinado período, seguidos da execução completa de medidas de controle deﬁnidas antes da
fabricação de outro produto. Os produtos não são fabricados ao mesmo tempo, mas podem ser
fabricados no mesmo equipamento.
XVIII. Gene: sequência de DNA que codiﬁca uma (ou mais) proteína(s).
XIX. Hapteno: molécula de baixo peso molecular que não é an gênica, a menos que conjugada a uma
molécula "carreadora".
XX. Hibridoma: linhagem celular imortalizada que segrega an corpos (monoclonais) desejados e é
picamente derivada da fusão de linfócitos B com células tumorais.
XXI. Instalação de múl plos produtos: instalação que fabrica, simultaneamente ou em modo de
campanha, uma gama de diferentes substâncias e produtos medicinais biológicos e dentro da qual a(s)
sequência(s) de equipamentos podem ou não ser dedicados a substâncias ou produtos especíﬁcos.
XXII. Lote semente de vírus de trabalho (WVS): como o BCT, mas em relação aos vírus.

XXIII. Lote semente de vírus mestre (MVS): como o BCM, mas em relação aos vírus.
XXIV. Material isento de agentes patogênicos especiﬁcados (SPF): materiais de origem animal (ex:
galinhas, embriões ou culturas celulares) u lizados para a produção ou controle de qualidade de
medicamentos biológicos derivados de grupos (ex: bandos ou manadas) de animais isentos de agentes
patogênicos especíﬁcos (SPF). Tais bandos ou rebanhos são deﬁnidos como animais compar lhando um
ambiente comum e tendo seus próprios cuidadores, que não têm contato com grupos não SPF.
XXV. Método de atualização (Look-back): procedimento documentado para rastrear substâncias
medicinais biológicas ou produtos que podem ser adversamente afetados pelo uso ou incorporação de
materiais de origem animal ou humana quando estes são reprovados nos testes de liberação devido à
presença de agente(s) contaminante(s) ou quando as condições preocupantes se tornarem aparentes no
animal de origem ou humano.
XXVI. Nível de biossegurança (NBS): condições de contenção necessárias para manusear com segurança
organismos de diferentes níveis de periculosidade, do NBS1 (risco mais baixo, menos susce veis de
causar doenças humanas) a NBS4 (maior risco, causando doenças graves e com a probabilidade de
disseminação e ausência de proﬁlaxia ou tratamento eﬁcazes).
XXVII. Organismo gene camente modiﬁcado (OGM): alude a um organismo, com exceção de seres
humanos, no qual o material gené co foi alterado de uma forma que não ocorre naturalmente por
acasalamento e/ou recombinação natural.
XXVIII. Plasmídeo: um plasmídeo é um fragmento de DNA normalmente presente em uma célula
bacteriana como uma en dade circular, separada do cromossomo celular; ele pode ser modiﬁcado por
técnicas de biologia molecular, puriﬁcado da célula bacteriana e usado para transferir seu DNA para outra
célula.
XXIX. Responsável Técnico (RT): pessoa responsável por assegurar que cada lote de substâncias a vas
(biológicas) ou medicamentos tenha sido fabricado e veriﬁcado em conformidade com as leis em vigor e
de acordo com as especiﬁcações e/ou requisitos do registro.
XXX. Sistema fechado: quando uma droga ou produto não é exposto ao ambiente imediato da sala
durante a fabricação.
XXXI. Transgênico: organismo que contém um gene estranho em sua composição gené ca normal para a
expressão de materiais farmacêu cos biológicos.
XXXII. Uso con do: operação em que organismos gene camente modiﬁcados são cul vados,
armazenados, usados, transportados, destruídos ou eliminados e para os quais são usadas barreiras
( sicas/químicas/biológicas) para limitar seu contato com a população em geral e com o meio ambiente.
XXXIII. Zoonose: doenças de origem animal que podem ser transmi das para humanos.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6º. A fabricação de medicamentos biológicos envolve certas considerações especíﬁcas decorrentes
da natureza dos produtos e dos processos.
Parágrafo único. As formas como os medicamentos biológicos são fabricados, controlados e
administrados tornam necessárias algumas precauções especiais.
Art. 7º. A fabricação e o controle de organismos gene camente modiﬁcados devem estar em
conformidade com a legislação nacional.
Parágrafo único. A contenção adequada deve ser estabelecida e man da em instalações onde sejam
manipulados microrganismos gene camente modiﬁcados, a ﬁm de se estabelecer e manter o Nível de
Segurança Biológica apropriado, incluindo medidas para prevenir a contaminação cruzada.
Art. 8º. Ao contrário dos medicamentos convencionais, que são fabricados usando técnicas químicas e
sicas altamente consistentes, a fabricação de substâncias e medicamentos biológicos envolve processos
e materiais biológicos, tais como o cul vo de células ou a extração de material de organismos vivos.

§1º. Os processos biológicos apresentam variabilidade inerente, de modo que a extensão e a natureza
dos subprodutos podem oscilar.
§2º. Os princípios de Gerenciamento de Risco de Qualidade (GRQ) são par cularmente importantes para
esta classe de medicamentos e devem ser u lizados para desenvolver a estratégia de controle em todas
as etapas de fabricação, minimizando a variabilidade e reduzindo a possibilidade de contaminação e a
contaminação cruzada.
Art. 9º. Uma vez que os materiais e as condições u lizadas nos processos de cul vo são projetados para
favorecer o crescimento de células especíﬁcas e microrganismos, existe risco de contaminantes
microbianos estranhos também crescerem.
§1º. Além disso, alguns produtos não possuem capacidade para resis r às técnicas de puriﬁcação,
par cularmente aquelas concebidas para ina var ou remover contaminantes virais adven cios.
§2º. Processos, equipamentos, instalações, u lidades, condições de preparação e adição de tampões e
reagentes, amostragem e treinamento dos operadores devem minimizar a possibilidade de
contaminação.
Art. 10. A fabricação deve ser consistente com as especiﬁcações deﬁnidas no registro do produto ou
autorização para ensaio clínico, incluindo o número de gerações (duplicações, passagens) entre o lote
semente ou banco de células.
Art. 11. As especiﬁcações relacionadas ao produto deﬁnirão se, e em que estágio, substâncias e materiais
podem ter um nível deﬁnido de biocarga ou precisam ser estéreis.
§1º. Para materiais biológicos que não podem ser esterilizados (por exemplo, por ﬁltração), a fabricação
deve ser conduzida assep camente com vistas a minimizar a introdução de contaminantes.
§2º. A aplicação de controles e monitoramento ambiental apropriados e, sempre que possível, sistemas
de limpeza e esterilização in situ, juntamente com o uso de sistemas fechados, pode reduzir
signiﬁca vamente o risco de contaminação acidental e contaminação cruzada.
Art. 12. O controle de qualidade de medicamentos biológicos normalmente envolve técnicas analí cas
biológicas, que costumam apresentar uma variabilidade maior do que as determinações sico-químicas.
Parágrafo único. Um processo de fabricação robusto é, portanto, crucial, sendo que os controles em
processo assumem uma importância par cular na fabricação de insumos farmacêu cos a vos e
medicamentos biológicos.
Art. 13. Medicamentos biológicos que incorporam tecidos ou células humanas, devem cumprir a
regulamentação nacional especíﬁca referente a codiﬁcação, processamento, preservação,
armazenamento e distribuição.
§1º. A coleta e o teste deste material devem ser realizados de acordo com um sistema de qualidade
apropriado e segundo regulamentação nacional aplicável.
§2º. Os requisitos nacionais de rastreabilidade aplicam-se a par r do doador, mantendo-se a
conﬁdencialidade deste, através de etapas aplicáveis no Estabelecimento de Tecidos e depois
con nuados, no âmbito da legislação de medicamentos até à ins tuição onde o produto é u lizado.
Art. 14. Os insumos farmacêu cos a vos e medicamentos biológicos devem estar em conformidade com
as regulamentações nacionais aplicáveis sobre a minimização do risco de transmissão de agentes da
encefalopa a espongiforme transmissível (EET).
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
Seção I
Do Pessoal
Art. 15. Todo pessoal (incluindo os que se dedicam à limpeza, manutenção ou controle de qualidade) que
desenvolva a vidades nas áreas onde os medicamentos biológicos são fabricados e testados deve

receber treinamento inicial e regular, especíﬁco para os produtos fabricados e rela vo ao seu trabalho,
incluindo quaisquer medidas especíﬁcas de proteção do produto, pessoal e do meio ambiente.
Art. 16. O estado de saúde dos funcionários deve ser levado em consideração para a segurança do
produto.
Parágrafo único. Quando necessário, o pessoal envolvido na produção, manutenção, testes e cuidados
com os animais deve receber vacinas especíﬁcas e apropriadas, passando por avaliações regulares de
saúde.
Art. 17. Funcionários que apresentem alterações no seu estado de saúde, que possam afetar
adversamente a qualidade do produto, devem ser impedidos de trabalhar na área de produção e devem
ter seu registro man do de forma adequada.
Art. 18. A produção de vacina BCG e produtos de tuberculina deve ser restrita a funcionários
cuidadosamente monitorados por exames regulares acerca de seu estado imunológico ou radiograﬁa de
tórax.
Art. 19. O monitoramento da saúde dos funcionários deve ser compa vel com o risco, devendo-se
procurar orientação médica no caso dos funcionários envolvidos com organismos perigosos.
Art. 20. Para minimizar a possibilidade de contaminação cruzada, a circulação de pessoal (incluindo o
pessoal de controle de qualidade, manutenção e limpeza) deve ser controlada com base nos princípios do
GRQ.
§1º. Em geral, os funcionários não devem passar das áreas onde haja exposição a microrganismos vivos,
organismos gene camente modiﬁcados, toxinas ou animais, para instalações onde outros produtos,
produtos ina vados ou diferentes organismos são manipulados.
§2º. Se tal passagem for inevitável, as medidas de controle de contaminação devem basear-se nos
princípios de GRQ.
Seção II
Das Instalações e Equipamentos
Art. 21. Como parte da estratégia de controle, o grau de controle ambiental da contaminação par culada
e microbiana das instalações de produção deve ser adaptado ao produto e à etapa de produção, levandose em consideração o nível de contaminação das matérias-primas e os riscos para a produção.
Parágrafo único. O programa de monitoramento ambiental deve incluir métodos para detectar a presença
de microrganismos especíﬁcos (por exemplo, organismo hospedeiro, anaeróbios, etc.) sempre que
indicado pelo processo de GRQ.
Art. 22. Instalações de fabricação e armazenamento, processos e classiﬁcações ambientais devem ser
projetados para evitar a contaminação externa dos produtos.
§1º. Embora a contaminação provavelmente se torne evidente durante processos como fermentação e
cultura celular, a prevenção da contaminação é mais apropriada do que a sua detecção e remoção.
§2º. Quando os processos não são fechados e há, portanto, exposição do produto ao ambiente imediato
da sala (por exemplo, durante adições de suplementos, meios, tampões, gases) devem ser
implementadas medidas de controle, incluindo engenharia e controles ambientais com base nos
princípios do GRQ.
Art. 23. Áreas de produção dedicadas devem ser u lizadas para o manuseio de células vivas, capazes de
persis rem no ambiente de fabricação, ou organismos patogênicos capazes de causar doenças humanas
graves (nível 3 ou 4 de biossegurança).
Art. 24. A fabricação em uma instalação mul produto pode ser aceitável quando as seguintes (ou
equivalentes, conforme apropriado ao po de produto envolvido) considerações e medidas ﬁzerem parte
de uma estratégia de controle efe va para evitar a contaminação cruzada u lizando os princípios do
GRQ:

I. Conhecimento das principais caracterís cas de todas as células, organismos e quaisquer agentes
adven cios manipulados na mesma instalação (por exemplo, patogenicidade, detectabilidade,
persistência, susce bilidade à ina vação).
II. Quando a produção é caracterizada por múl plos pequenos lotes de diferentes materiais de par da,
fatores como o estado de saúde dos doadores e o risco de perda total do medicamento devem ser
levados em consideração para a aceitação de trabalho concorrente durante o desenvolvimento da
estratégia de controle.
III. Organismos vivos e esporos (quando relevante) devem ser impedidos de circular em áreas ou
equipamentos não relacionados.
IV. Medidas de controle devem ser adotadas para remover os organismos e esporos antes da fabricação
subsequente de outros produtos, incluindo medidas relacionadas ao sistema de Aquecimento, Ven lação
e Ar Condicionado (AVAC).
V. A limpeza e descontaminação para a remoção dos organismos e esporos devem ser validados.
VI. Monitoramento ambiental, especíﬁco para o microrganismo u lizado na fabricação, deve ser realizado
em áreas adjacentes durante a fabricação e após a conclusão da limpeza e descontaminação. Também
deve ser dada atenção aos riscos decorrentes da u lização de determinados equipamentos de
monitoramento, (por exemplo, monitoramento de par culas no ar) em áreas que lidam com organismos
vivos e/ou formadores de esporos.
VII. Os produtos, equipamentos, equipamentos auxiliares (por exemplo, para calibração e validação) e
itens descartáveis devem ser movimentados e removidos dessas áreas, de maneira a evitar a
contaminação de outras áreas, outros produtos e diferentes estágios do produto (por exemplo, a ﬁm de
evitar a contaminação de produtos ina vados ou produtos derivados de toxóides com produtos não
ina vados).
VIII. Produção em campanha seguida por procedimentos validados de limpeza e descontaminação.
Art. 25. Para etapas ﬁnais de fabricação (formulação, envase e embalagem), a necessidade de instalações
dedicadas depende das considerações descritas no ar go anterior, juntamente com considerações
adicionais, tais como as necessidades especíﬁcas do medicamento biológico e as caracterís cas de outros
produtos, incluindo quaisquer produtos não biológicos, na mesma instalação.
Parágrafo único. Outras medidas de controle para etapas ﬁnais de fabricação podem incluir a necessidade
de sequências de adição especíﬁcas, velocidades de mistura, controles de tempo e temperatura, limites
de exposição à luz e procedimentos de contenção e limpeza em caso de derramamentos.
Art. 26. As medidas e procedimentos necessários para a contenção (ou seja, para a segurança do meio
ambiente e do operador) não devem ser conﬂitantes com os da qualidade do produto.
Art. 27. As unidades de tratamento de ar devem ser projetadas, construídas e man das de forma a
minimizar o risco de contaminação cruzada entre diferentes áreas de fabricação.
Parágrafo único. Tais unidades podem necessitar segregação especíﬁca para determinadas áreas,
conforme avaliação baseada nos princípios de GRQ, que também deve levar em consideração a
possibilidade de u lização de sistemas de passagem única de ar.
Art. 28. Áreas de pressão posi va devem ser u lizadas para processar produtos estéreis, entretanto a
pressão nega va em áreas especíﬁcas no ponto de exposição de patógenos é aceitável por razões de
contenção.
§1º. Sempre que áreas de pressão nega va ou cabines de segurança forem u lizadas para o
processamento assép co de materiais com riscos par culares (por exemplo, patógenos), devem ser
circundadas por uma zona de pressão posi va e limpa, de grau apropriado.
§2º. Essas cascatas de pressão devem ser claramente deﬁnidas e monitoradas con nuamente com
sistemas de alarme apropriados.
Art. 29. Os equipamentos u lizados durante o manuseio de organismos vivos e células, incluindo aqueles
para amostragem, devem ser projetados para prevenir qualquer contaminação durante o processo.

Art. 30. A contenção primária deve ser projetada e testada periodicamente para garan r a prevenção de
escapes de agentes biológicos para o ambiente de trabalho imediato.
Art. 31. Sempre que possível, sistemas de limpeza no local e esterilização no local devem ser u lizados.
Art. 32. As válvulas nos recipientes de fermentação devem ser completamente esterilizáveis por vapor.
Art. 33. Os ﬁltros de ven lação devem ser hidrofóbicos e validados por sua vida ú l programada, com
testes de integridade em intervalos adequados, com base nos princípios de GRQ.
Art. 34. Os sistemas de drenagem devem ser projetados de modo que os eﬂuentes possam ser
efe vamente neutralizados ou descontaminados, a ﬁm de minimizar o risco de contaminação cruzada.
Parágrafo único. É necessário manter a conformidade com as regulamentações locais especíﬁcas para
minimizar o risco de contaminação do ambiente externo, de acordo com o risco biológico dos materiais
residuais.
Art. 35. Devido à variabilidade de produtos ou processos de fabricação biológicos, algumas matériasprimas, tais como componentes de meio de cultura e tampões, podem precisar ser medidas ou pesadas
durante o processo de produção.
Parágrafo único. Nesses casos, os estoques dessas substâncias podem ser man dos na área de produção
por um período determinado, com base em critérios deﬁnidos, como a duração da fabricação do lote ou
da campanha.
Seção III
Dos Animais
Art. 36. Além do cumprimento das regulamentações de EET, outros agentes adven cios que são mo vo
de preocupação (zoonoses, doenças de animais de origem) devem ser monitorados e registrados por um
programa de saúde de acompanhamento.
§1º. Um especialista deve ser consultado no momento do estabelecimento de tais programas.
§2º. Problemas de saúde nos animais devem ser inves gados quanto à sua adequabilidade para uso na
fabricação, como fontes de matérias-primas, no controle de qualidade e nos testes de segurança, assim
como a adequabilidade do uso dos animais em contato com eles; as decisões devem ser documentadas.
§3º. Deve haver um método de atualização que informe o processo de tomada de decisão sobre a
adequabilidade con nuada dos insumos farmacêu cos a vos e medicamentes biológicos em que
materiais de origem animal foram u lizados ou incorporados; este processo de tomada de decisão pode
incluir o reteste de amostras re das de coletas anteriores do mesmo animal doador (quando aplicável)
para estabelecer a úl ma doação nega va.
§4º. O período de re rada de agentes terapêu cos usados para tratamento dos animais deve ser
documentado e usado para determinar a remoção desses animais do programa por períodos deﬁnidos.
Art. 37. Cuidados especiais devem ser tomados para de prevenir e monitorar infecções nos animais
fonte/doadores.
§1º. As medidas devem incluir o fornecimento, instalações, manejo, procedimentos de biossegurança,
regimes de teste, do controle do leito e materiais de alimentação, especialmente para animais livres de
patógenos especíﬁcos, que devem seguir requisitos farmacopeicos.
§2º. O monitoramento do alojamento e da saúde dos animais deve ser deﬁnido para outras categorias de
animais (por exemplo, galinhas, rebanhos ou manadas saudáveis).
Art. 38. Para produtos fabricados a par r de animais transgênicos, a rastreabilidade de sua criação a
par r dos animais de origem deve ser man da.
Art. 39. Devem ser observados os requisitos nacionais para o uso proteção dos animais u lizados para
ﬁns cien ﬁcos.
Art. 40. Os alojamentos des nados aos animais u lizados na produção e controle de insumos
farmacêu cos a vos e medicamentos biológicos devem ser separados das áreas de produção e controle.

Art. 41. Para diferentes espécies de animais, os principais critérios, tais como peso e estado de saúde dos
animais, devem ser deﬁnidos, monitorados e registrados.
Art. 42. Animais, agentes biológicos e testes realizados devem ser adequadamente iden ﬁcados para
evitar qualquer risco de troca e para controlar todos os perigos iden ﬁcados.
Seção IV
Da Documentação
Art. 43. Especiﬁcações para matérias-primas biológicas podem precisar de documentação adicional sobre
a, origem, cadeia de distribuição, método de fabricação e controles aplicados, para assegurar um nível
apropriado de controle, incluindo sua qualidade microbiológica.
Art. 44. Alguns pos de produtos podem exigir uma deﬁnição especíﬁca de quais materiais cons tuem
um lote.
Art. 45. Quando são usados doadores de células ou tecidos humanos, é necessária uma rastreabilidade
completa a começar das matérias-primas, incluindo todas as substâncias que entram em contato com as
células ou tecidos, até à conﬁrmação do recebimento dos produtos no ponto de u lização, mantendo
simultaneamente a privacidade de indivíduos e a conﬁdencialidade de informações relacionadas à saúde.
§1º. Os registros de rastreabilidade devem ser re dos por 30 anos após o vencimento do prazo de
validade do produto.
§2º. Deve-se tomar cuidado especial no sen do de se manter a rastreabilidade dos produtos para casos
de uso especial, como células de doadores correspondentes.
§3º. Os requisitos nacionais se aplicam aos componentes do sangue, quando u lizados como material de
apoio ou matéria-prima no processo de fabricação de medicamentos.
Seção V
Da Produção
Art. 46. Dada a variabilidade inerente a muitos insumos farmacêu cos a vos e medicamentos biológicos,
as etapas que reforçam a robustez do processo reduzindo sua variabilidade e aumentando a
reprodu bilidade nos diferentes estágios do ciclo de vida do produto, como o projeto do processo,
devem ser reavaliadas durante as revisões de qualidade do produto.
Art. 47. Uma vez que as condições de cul vo, meios e reagentes são projetados para promover o
crescimento de células ou organismos microbianos, picamente em um estado axênico, deve estar
estabelecida uma estratégia de controle que assegure que etapas robustas previnem ou minimizam a
ocorrência indesejada de biocarga, endotoxina e metabólitos associados.
Seção VI
Das matérias-primas e materiais de par da
Art. 48. A origem e adequabilidade das matérias-primas biológicas (ex: crioprotetores, células
alimentadoras, reagentes, meios de cultura, tampões, soro, enzimas, citocinas, fatores de crescimento)
devem estar claramente deﬁnidas.
Parágrafo Único. Quando os testes necessários demoram muito tempo, pode ser permi do u lizar
matérias-primas antes que os resultados dos testes estejam disponíveis, o risco de u lizar um material
potencialmente não conforme e seu potencial impacto em outros lotes deve estar claramente conhecido
e avaliado segundo os princípios de GRQ; nesses casos, a liberação do produto ﬁnal é condicionada aos
resultados sa sfatórios desses testes.
Art. 49. A iden ﬁcação de todas as matérias-primas deve estar em conformidade com os requisitos
adequados ao seu estágio de fabricação, conforme deﬁnido nas Diretrizes Gerais de Boas Prá cas de
Fabricação de Medicamentos, Diretrizes Especíﬁcas de Boas Prá cas de Fabricação de Insumos
Farmacêu cos a vos e Diretrizes Complementares às Boas Prá cas de Fabricação de Medicamentos
aplicáveis.

Art. 50. O risco de contaminação de matérias-primas ao longo da cadeia de fornecimento deve ser
avaliado, com par cular ênfase à EET.
Parágrafo único. Materiais que entram em contato direto com o equipamento de fabricação ou o produto
(como os meios usados em experimentos de técnica assép ca e lubriﬁcantes que possam entrar em
contato com o produto) também devem ser levados em consideração.
Art. 51. Considerando que os riscos da introdução da contaminação e as consequências para o produto
são os mesmos, independentemente da etapa de fabricação, o estabelecimento de uma estratégia de
controle para proteger o produto e a preparação de soluções, tampões e outras adições deve basear-se
nos princípios e orientações con dos nas seções apropriadas das diretrizes complementares de boas
prá cas de fabricação de medicamentos estéreis.
§1º. Para produtos em que a esterilização ﬁnal não é possível e a capacidade de remover subprodutos
microbianos é limitada, os controles requeridos para a qualidade das matérias-primas e do processo
assép co de fabricação assumem grande importância.
§2º. Quando o registro do produto ou autorização para uso experimental determinar um po e nível de
biocarga admissíveis, por exemplo, no estágio de insumo farmacêu co a vo, a estratégia de controle
deve abordar os meios pelos quais esta é man do dentro dos limites especiﬁcados.
Art. 52. Quando for necessária a esterilização de matérias-primas, ela deve ser realizada, sempre que
possível, por calor.
Parágrafo único. Quando não for possível, outros métodos apropriados podem também ser u lizados
para a esterilização de materiais biológicos (por exemplo, irradiação e ﬁltração).
Art. 53. A u lização de an bió cos nas fases iniciais de fabricação, para redução da biocarga deve ser
evitada, porém, quando necessário, seu uso deve ser jus ﬁcado e cuidadosamente controlado, devendo
ser removidos do processo de fabricação no estágio especiﬁcado no registro do produto ou autorização
para uso experimental
Art. 54. Para tecidos e células humanas u lizados como matérias-primas em medicamentos biológicos
deve-se garan r que:
I. Os locais de fornecimento devem possuir as aprovações apropriadas da(s) autoridade(s) nacional(is)
competente(s), as quais devem ser veriﬁcadas como parte da gestão do fornecedor de matérias-primas.
II. Se tais células ou tecidos humanos forem importados, eles devem cumprir normas nacionais
equivalentes de qualidade e segurança. Os requisitos de rastreabilidade e de no ﬁcação de reações
adversas graves e eventos adversos graves estão estabelecidos na legislação nacional.
III. Pode haver alguns casos em que o processamento de células e tecidos u lizados como matériasprimas para medicamentos biológicos será conduzido em estabelecimentos de tecidos, por exemplo,
derivando linhas ou bancos celulares precoces antes de estabelecer um Banco de Células Mestre, MCB.
IV. Os tecidos e as células são liberados pela pessoa responsável no estabelecimento de tecidos antes da
sua expedição para o fabricante do medicamento, após o que se aplicam os controles normais das
matérias-primas do medicamento. Os resultados dos testes de todos os tecidos/células fornecidos pelo
serviço de tecidos devem estar à disposição do fabricante do medicamento. Tais informações devem ser
usadas para se tomar decisões adequadas de segregação e armazenamento de materiais. Nos casos em
que a fabricação deva ser iniciada antes que se recebam os resultados do teste do tecido, podem ser
enviados tecidos e células para o fabricante do medicamento, desde que existam controles a ﬁm de se
evitar a contaminação cruzada com o tecido e as células que foram liberadas pelo PR ao estabelecimento
de tecidos.
V. O transporte de tecidos e células humanos para o local de fabricação deve ser controlado por meio de
um acordo por escrito entre as partes responsáveis. Os locais de fabricação devem ter evidência
documental de aderência às condições especiﬁcadas de armazenamento e transporte.
VI. A con nuação dos requisitos de rastreabilidade iniciados nos estabelecimentos de tecidos através
do(s) receptor(es) e vice-versa, incluindo materiais em contato com as células ou tecidos, deve ser
man da.

VII. Deve exis r um acordo técnico entre as partes responsáveis (por exemplo, fabricantes, centros de
tecidos, Patrocinadores, Detentor do Registro) que deﬁnem as responsabilidades de cada parte, incluindo
o Responsável Técnico.
Art. 55. Quando células humanas ou animais são usadas no processo de fabricação como células
alimentadoras, devem estar estabelecidos controles apropriados sobre seu fornecimento, teste,
transporte e armazenamento, incluindo a conformidade com os requisitos nacionais para células
humanas.
Seção VII
Dos lotes sementes e dos sistemas de banco de células
Art. 56. A ﬁm de evitar a perda indesejada das propriedades decorrentes de subculturas repe das ou de
múl plas gerações, a produção de insumos farmacêu cos a vos e medicamentos biológicos ob dos por
cultura microbiana, cultura celular ou propagação em embriões e animais deve basear-se em um sistema
de lote semente viral e/ou banco de células mestre e de trabalho.
Art. 57. O número de gerações (duplicações, passagens) entre o lote semente ou banco de células, o
insumo farmacêu co a vo e o produto acabado deve ser consistente com as especiﬁcações descritas no
registro do medicamento ou da autorização para uso experimental.
Art. 58. Como parte da gestão do ciclo de vida do produto, o estabelecimento de lotes semente e bancos
de células, incluindo a geração do banco mestre e de trabalho, deve ser executado sob circunstâncias que
sejam comprovadamente apropriadas.
§1º. Isso deve incluir um ambiente apropriadamente controlado para proteger o lote semente e o banco
de células e o pessoal que os manipula.
§2º. Durante o estabelecimento do lote de sementes e do banco de células, nenhum outro material vivo
ou infeccioso (por exemplo, vírus, linhagens celulares ou cepas de células) deve ser manipulado
simultaneamente na mesma área ou pelas mesmas pessoas.
§3º. Para estágios anteriores à geração do banco de células ou lote semente mestre, onde somente
alguns princípios de BPF podem ser aplicáveis, deve estar disponível documentação que demonstre a
rastreabilidade desde o fornecimento inicial e desenvolvimento gené co, incluindo questões
relacionadas aos componentes usados durante o desenvolvimento que possuem potencial impacto na
segurança do produto (por exemplo, reagentes de origem biológica).
§4º. As exigências das monograﬁas farmacopeicas devem ser aplicadas.
Art. 59. Após o estabelecimento de bancos de células mestre e de trabalho e lotes semente mestre e de
trabalho, devem ser seguidos os procedimentos de quarentena e liberação, o que deve incluir a
caracterização e testes adequados para contaminantes.
§1º. A adequação ao uso deve ser demonstrada por acompanhamento da consistência das caracterís cas
e qualidade dos sucessivos lotes de produto.
§2º. Evidências da estabilidade e recuperação dos lotes semente e bancos devem ser documentadas e os
registros devem ser man dos de maneira a se permi r avaliação de tendências.
Art. 60. Os lotes semente e os bancos de células devem ser armazenados e u lizados de forma a
minimizar os riscos de contaminação ou alteração (por exemplo, armazenados na fase de vapor do
nitrogênio líquido em recipientes selados).
Parágrafo único. Medidas de controle para o armazenamento de diferentes lotes semente e/ou células na
mesma área ou equipamento devem evitar a mistura ou troca e levar em consideração a natureza
infecciosa dos materiais, a ﬁm de se evitar a contaminação cruzada.
Art. 61. Os recipientes de armazenamento devem ser selados, claramente rotulados e man dos a uma
temperatura apropriada.
Art. 62. Um inventário do estoque deve ser man do.

Art. 63. A temperatura de armazenamento deve ser registrada con nuamente e, quando u lizado, o nível
de nitrogênio líquido deve ser monitorado.
Parágrafo único. Desvios dos limites estabelecidos e ações corre vas e preven vas adotadas devem ser
registrados.
Art. 64. É desejável a divisão do estoque e o armazenamento em diferentes locais, de modo a minimizar
os riscos de perda total.
§1º. Os controles nesses diferentes locais devem fornecer as garan as descritas nos ar gos anteriores.
§2º. As condições de armazenamento e manuseio de estoques devem ser gerenciadas de acordo com os
mesmos procedimentos e parâmetros.
Parágrafo único. Uma vez que recipientes forem removidos do sistema de gestão de lotes semente/banco
de células, estes não devem retornar ao estoque.
Seção VIII
Dos princípios operacionais
Art. 65. O gerenciamento de mudanças deve, periodicamente, levar em consideração os efeitos das
mudanças sobre a qualidade do produto acabado, incluindo os efeitos cumula vos das mudanças.
Art. 66. Parâmetros operacionais crí cos de processo, ou outros parâmetros que afetam a qualidade do
produto, precisam ser iden ﬁcados, validados, documentados e devem ser man dos dentro dos
requerimentos.
Art. 67. Uma estratégia de controle para a entrada de ar gos e materiais nas áreas de produção deve
estar baseada nos princípios de GRQ para minimizar o risco de contaminação.
§1º. Para os processos assép cos, os ar gos e materiais termicamente estáveis que entram em uma área
limpa ou área con da devem, preferencialmente, fazê-lo através de uma autoclave ou forno dupla porta.
§2º. Ar gos e materiais termolábeis devem entrar através de uma antecâmara com portas intertravadas,
onde estarão sujeitos a procedimentos efe vos de sani zação das super cies.
§3º. A esterilização de ar gos e materiais em outros locais é aceitável, desde que sejam fornecidas
embalagens múl plas, de acordo com o número de estágios de entrada na área limpa, e entrem através
de antecâmaras com as precauções adequadas de sani zação da super cie.
Art. 68. As propriedades de promoção de crescimento do meio de cultura devem ser demonstradas como
adequadas para o uso pretendido.
§1º. Se possível, o meio de cultura deve ser esterilizado no local.
§2º. Filtros de esterilização em linha para adição ro neira de substâncias (tais como gases, meios, ácidos
ou álcalis, agentes an espumantes etc.) a fermentadores devem ser u lizados sempre que possível.
Art. 69. A adição de materiais ou culturas a fermentadores e outros recipientes e a amostragem devem
ser realizadas sob condições cuidadosamente controladas para evitar a contaminação.
Parágrafo único. Deve-se ter cuidado para garan r que os recipientes estejam conectados corretamente
quando a adição ou amostragem ocorrer.
Art. 70. O monitoramento con nuo de alguns processos de produção (por exemplo, fermentação) pode
ser necessário; esses dados devem fazer parte do registro do lote.
Parágrafo único. Se for u lizada cultura con nua, deve ser dada atenção especial aos requisitos de
controle de qualidade decorrentes deste po de método de produção.
Art. 71. A centrifugação e a mistura dos produtos podem levar à formação de aerossóis, sendo necessária
a contenção de tais a vidades para se minimizar a contaminação cruzada.
Art. 72. Derramamentos acidentais, especialmente de organismos vivos, devem ser tratados com rapidez
e segurança.

Art. 73. Medidas de descontaminação validadas devem ser disponibilizadas para cada organismo ou
grupos de organismos relacionados.
Parágrafo único. Sempre que diferentes linhagens de espécies únicas de bactérias ou vírus muito
semelhantes es verem envolvidas, o processo de descontaminação pode ser validado com uma cepa
representa va, a menos que haja razão para acreditar que eles podem variar signiﬁca vamente em sua
resistência ao(s) agente(s) envolvido(s).
Art. 74. Se obviamente contaminados, como por derramamentos ou aerossóis, ou se um organismo
potencialmente perigoso es ver envolvido, os materiais de produção e controle, incluindo a
documentação, devem ser adequadamente desinfetados, ou as informações transferidas por outros
meios.
Art. 75. Os métodos u lizados para esterilização, desinfecção, remoção ou ina vação viral devem ser
validados.
Art. 76. Nos casos em que um processo de ina vação ou remoção viral for realizado durante a fabricação,
medidas devem ser adotadas para se evitar o risco de uma nova contaminação de produtos tratados por
itens não tratados.
Art. 77. Para produtos que são ina vados pela adição de um reagente (por exemplo, microrganismos no
decorrer da fabricação da vacina), o processo deve assegurar a completa ina vação do organismo vivo.
Parágrafo único. Além da mistura completa da cultura com o agente ina vante, deve-se considerar o
contato de todas as super cies de contato com o produto expostas à cultura viva e, quando necessário, a
transferência para um segundo recipiente.
Art. 78. Uma ampla variedade de equipamentos é u lizada para a cromatograﬁa.
§1º. Os princípios de GRQ devem ser u lizados para elaborar uma estratégia de controle de matrizes,
suportes e equipamentos associados quando u lizados na fabricação em campanhas e em ambientes
mul produto.
§2º. Desencoraja-se a reu lização da mesma matriz em diferentes estágios de processamento.
§3º. Devem ser deﬁnidos os critérios de aceitação, condições operacionais, vida ú l, métodos de
regeneração, sani zação e esterilização de colunas.
Art. 79. No caso de ser u lizada radiação ionizante na fabricação de medicamentos biológicos, incluindo a
esterilização de materiais e equipamentos, as diretrizes complementares de boas prá cas a esta
tecnologia devem ser consultadas.
Art. 80. Deve haver um sistema que garanta a integridade e o fechamento de recipientes após o envase,
sempre que os produtos ou intermediários representarem um risco, bem como procedimentos especiais
para lidar com vazamentos.
Art. 81. Devem estar disponíveis procedimentos para manutenção do produto dentro de quaisquer
limites especiﬁcados, tais como tempo e temperatura, durante as operações de envase e embalagem.
Art. 82. As a vidades de manuseio de recipientes, que contenham agentes biológicos vivos, devem ser
realizadas de forma a se evitar a contaminação de outros produtos ou a saída dos agentes vivos para o
ambiente de trabalho ou para o ambiente externo.
Parágrafo único. O gerenciamento dos riscos deve levar em consideração a viabilidade de tais organismos
e sua classiﬁcação biológica.
Art. 83. A compa bilidade de rótulos com temperaturas de armazenamento ultrabaixas deve ser
veriﬁcada, sempre que essas temperaturas forem u lizadas.
Art. 84. Deve ser levado em consideração nos procedimentos de recolhimento, a disponibilização de
informações posteriores sobre a saúde do doador (humano ou animal), que possam afetar a qualidade do
produto.
Seção VIII
Do Controle de Qualidade

Art. 85. Os controles em processo têm uma importância maior para garan r a consistência da qualidade
dos insumos farmacêu cos a vos e medicamentos biológicos do que para os produtos convencionais.
Parágrafo único. Testes de controle em processo devem ser realizado em estágios apropriados da
produção, para controlar as condições que são importantes para a qualidade do produto acabado.
Art. 86. Quando os intermediários puderem ser armazenados por longos períodos (dias, semanas ou
mais), será necessária a inclusão de lotes de produtos acabados fabricados a par r de materiais
armazenados por seus períodos máximos no programa de estabilidade de acompanhamento.
Art. 87. Para produtos derivados de células, os testes de esterilidade devem ser conduzidos em culturas
de células ou bancos de células livres de an bió cos, visando oferecer evidências de ausência de
contaminação bacteriana e fúngica e propiciar a detecção de organismos fas diosos, quando apropriado.
Art. 88. Para medicamentos biológicos com vida ú l curta, que precisam de cer ﬁcação de lote antes da
conclusão de todos os testes de controle de qualidade do produto acabado (por exemplo, teste de
esterilidade), uma estratégia de controle adequada deve estar em vigor.
§1º. Esses controles precisam ser construídos com base no entendimento aprimorado do produto e
desempenho do processo, levando em consideração os controles e atributos das matérias-primas.
§2º. A descrição exata e detalhada de todo o procedimento de liberação, incluindo as responsabilidades
do pessoal envolvido na avaliação de dados analí cos e de produção, é essencial.
§3º. Uma avaliação con nuada da eﬁcácia do sistema de garan a de qualidade deve estar em vigor,
incluindo registros man dos de uma forma que permita a avaliação de tendências.
§4º. Métodos alterna vos de obtenção de dados equivalentes para permi r a cer ﬁcação de lotes devem
ser considerados (por exemplo, métodos microbiológicos rápidos).
Art. 89. O procedimento para cer ﬁcação e liberação de lotes pode ser realizado em dois ou mais
estágios ─ antes e depois dos resultados dos testes analí cos ﬁnais completos estarem disponíveis:
I. Avaliação por pessoa(s) designada(s) dos registros de processamento do lote e resultados de
monitoramento ambiental que deve cobrir as condições de produção, todos os desvios dos
procedimentos habituais e os resultados analí cos disponíveis para a revisão e cer ﬁcação condicional
pela pessoa responsável.
II. Avaliação dos testes analí cos ﬁnais e outras informações disponíveis antes do envio do produto
acabado para sua cer ﬁcação ﬁnal, pelo Responsável Técnico.
III. Deve exis r um procedimento para descrever as medidas a serem adotadas (incluindo a relação com o
corpo clínico), nos casos em que resultados fora da especiﬁcação são ob dos após a liberação do
produto; tais eventos devem ser totalmente inves gados e as ações corre vas e preven vas relevantes
para prevenir a recorrência adotadas e documentadas.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES PARA TIPOS ESPECÍFICOS DE PRODUTOS
Seção I
Dos Produtos De Origem Animal
Art. 90. Esta orientação se aplica a insumos farmacêu cos a vos biológicos ob dos a par r de matériasprimas animais, ob das de estabelecimentos como os matadouros.
§1º. Como as cadeias de fornecimento podem ser extensas e complexas, os controles baseados nos
princípios de GRQ precisam ser aplicados.
§2º. Deve-se consultar também os requisitos de monograﬁas farmacopeicas apropriadas, incluindo a
necessidade de testes especíﬁcos em estágios deﬁnidos.
§3º. Documentação que demonstre a rastreabilidade da cadeia de fornecimento e as funções claras dos
par cipantes na cadeia, incluindo um mapa de processo suﬁcientemente detalhado e atualizado, deve
estar estabelecida.

Art. 91. Programas de monitoramento devem ser implementados para doenças animais que sejam
mo vo de preocupação para a saúde humana.
§1º. Devem ser levados em consideração relatórios de fontes conﬁáveis sobre a prevalência nacional de
doenças na avaliação dos fatores de risco e mi gação, o que inclui o Escritório Internacional de Epizoo as
da Organização Mundial para Saúde Animal (OIE).
§2º. O disposto no caput deve ser suplementado por informações sobre programas de monitoramento de
saúde e de controle nos níveis nacional e local, servindo o úl mo para incluir as fontes (por exemplo,
fazenda ou criação em conﬁnamento) de onde os animais são re rados e as medidas de controle em
vigor durante o transporte aos matadouros.
Art. 92. Quando os matadouros forem u lizados para a obtenção de tecidos de origem animal, estes
devem operar estritamente de acordo com as normas aplicáveis.
Parágrafo único. Devem ser considerados os relatórios das organizações reguladoras nacionais que
veriﬁcam a conformidade com os requisitos de alimentação, segurança, qualidade e legislação veterinária
e ﬁtossanitária.
Art. 93. As medidas de controle para as matérias-primas farmacêu cas em estabelecimentos como os
matadouros devem incluir elementos apropriados do Sistema de Gestão da Qualidade para garan r um
nível sa sfatório de formação do operador, rastreabilidade, controle e consistência dos materiais.
Art. 94. Medidas de controle para matérias-primas devem ser implementadas para evitar intervenções
que possam afetar a qualidade dos materiais, ou que pelo menos forneça evidências de tais a vidades,
durante sua progressão através da cadeia de produção e fornecimento, o que inclui o movimento de
material entre locais de coleta inicial, puriﬁcação parcial e ﬁnal, locais de armazenamento, distribuidores,
consolidadores e intermediários.
Parágrafo único. Os detalhes de tais acordos devem ser registrados dentro do sistema de rastreabilidade
e quaisquer falhas devem ser registradas, inves gadas, sendo as devidas ações executadas.
Art. 95. Devem ser realizadas auditorias periódicas no fornecedor de matérias-primas, que veriﬁquem a
conformidade com os controles de materiais nas diferentes etapas de fabricação.
§1º. Falhas devem ser inves gadas em uma profundidade apropriada à sua importância, para a qual
documentação completa deve estar disponível.
§2º. Sistemas para assegurar que ações corre vas e preven vas efe vas sejam adotadas também devem
estar estabelecidos.
Seção II
Dos Produtos Alergênicos
Art. 96. Os materiais podem ser fabricados por extração de fontes naturais ou por tecnologia de DNA
recombinante.
§1º Os materiais de origem devem ser descritos em detalhes suﬁcientes para garan r a consistência em
seu fornecimento, como, por exemplo, citando-se o nome comum e cien ﬁco, origem, natureza, limites
de contaminantes e o método de coleta.
§2º Os derivados de animais devem ser de fontes saudáveis. Devem exis r controles de biossegurança
apropriados para colônias (por exemplo, ácaros, animais) u lizadas para a extração de alergênicos. O
produto alergênico deve ser armazenado sob condições deﬁnidas para se minimizar a deterioração.
Art. 97. As etapas do processo de produção, incluindo as etapas de pré-tratamento, extração, ﬁltração,
diálise, concentração ou lioﬁlização, devem ser descritas em detalhes e validadas.
Art. 98. Os processos de modiﬁcação para fabricar extratos alergênicos modiﬁcados (ex: alergóide e
conjugados) devem ser descritos.
Parágrafo único. Intermediários no processo de fabricação devem ser iden ﬁcados e controlados.

Art. 99. As misturas de extratos alergênicos devem ser preparadas a par r de extratos individuais de
materiais de fonte única. Cada extrato individual deve ser considerado como uma substância a va.
Seção III
Dos Soros hiperimunes
Art. 100. Deve-se tomar cuidado especial no controle de an genos de origem biológica para assegurar
sua qualidade, consistência e ausência de agentes adven cios. A preparação de materiais u lizados para
imunizar os animais (por exemplo, an genos, carreadores de haptenos, adjuvantes, agentes
estabilizantes), e o armazenamento de tal material imediatamente antes da imunização deve estar de
acordo com procedimentos escritos.
Art. 101. Os programas de vacinação, sangria de teste e sangramento de coleta devem estar de acordo
com aqueles aprovados no registro ou autorização para uso em ensaio clínico.
Art. 102. As condições de fabricação para a preparação de subfragmentos de an corpos e quaisquer
modiﬁcações adicionais devem estar de acordo com parâmetros validados e aprovados. Quando tais
enzimas forem cons tuídas por vários componentes, a sua consistência deve ser assegurada.
Seção IV
Das Vacinas
Art. 103. Sempre que forem u lizados ovos, deve ser assegurado o estado de saúde de todos os rebanhos
de origem u lizados na produção de ovos (independentemente de rebanos livres de organismos
patogênicos especíﬁcos ou saudáveis).
Art. 104. A integridade dos recipientes usados para armazenar produtos intermediários e os tempos de
espera devem ser validados.
Art. 105. Os recipientes contendo produtos ina vados não devem ser abertos ou amostrados em áreas
que contenham agentes biológicos vivos.
Art. 106. A sequência de adição de ingredientes a vos, adjuvantes e excipientes durante a formulação de
um produto intermediário ou ﬁnal deve estar em conformidade as especiﬁcações.
Art. 107. Quando organismos com um nível de segurança biológica superior (por exemplo, cepas de
vacina pandêmica) verem de ser usados na fabricação ou em testes, devem ser estabelecidas
providências de contenção adequadas.
Parágrafo único. A aprovação de tais providências deve ser ob da da(s) autoridade(s) nacional(ais)
apropriada(s) e os documentos de aprovação devem ser disponibilizados para veriﬁcação.
Seção V
Dos Produtos Recombinantes
Art. 108. A condição do processo durante o crescimento celular, a expressão e a puriﬁcação da proteína
devem ser man das dentro de parâmetros validados para assegurar um produto consistente, com uma
faixa deﬁnida de impurezas dentro da capabilidade do processo de reduzir as mesmas a níveis aceitáveis.
§1º. O po de célula u lizada na produção pode exigir incremento nas medidas para garan r ausência de
vírus.
§2º. Para a produção envolvendo múl plas colheitas, o período de cul vo con nuo deve estar dentro dos
limites especiﬁcados.
Art. 109. Os processos de puriﬁcação para remoção de proteínas indesejadas das células hospedeiras,
ácidos nucleicos, carboidratos, vírus e outras impurezas devem estar validados e garan r que estas
impurezas estejam dentro dos limites.
Seção VI
Dos An corpos Monoclonais

Art. 110. Os an corpos monoclonais podem ser fabricados a par r de hibridomas murinos, hibridomas
humanos ou por tecnologia de DNA recombinante.
Art. 111. Devem ser garan das medidas de controle apropriadas às diferentes células-fonte (incluindo as
células alimentadoras, se u lizadas) e aos materiais usados para estabelecer o hibridoma/linhagem
celular para assegurar a segurança e a qualidade do produto.
§1º. Deve-se veriﬁcar se as medidas de controle estão dentro dos limites aprovados. Deve ser dada
ênfase especial quanto à ausência de vírus.
§2º. Dados provenientes de produtos gerados pela mesma plataforma tecnológica de fabricação podem
ser aceitáveis para demonstrar a adequação das medidas de controle.
Art. 112. Devem ser monitorados os critérios no ﬁnal de um ciclo de produção e para o término
antecipado do ciclo de produção, para que se cer ﬁque que estejam dentro dos limites aprovados.
Art. 113. As condições de fabricação para a preparação de subfragmentos de an corpos (ex: Fab, F (ab’)2,
scFv) e quaisquer outras modiﬁcações (por exemplo, a marcação radioa va, conjugação, ligação química)
devem estar de acordo com parâmetros validados.
Seção VII
Dos Produtos Derivados de Animais Transgênicos
Art. 114. A consistência das matérias-primas de uma fonte transgênica provavelmente será mais
problemá ca do que normalmente é o caso de fontes biotecnológicas não transgênicas.
Parágrafo único. Consequentemente, existe um requisito maior para demonstrar a consistência de lote-alote do produto em todos os aspectos.
Art. 115. Uma variedade de espécies pode ser u lizada para se produzir medicamentos biológicos, que
podem ser expressos em ﬂuidos corporais (por exemplo, leite) para a coleta e puriﬁcação.
Parágrafo único. Os animais devem ser iden ﬁcados de forma clara e única, e devem ser implementadas
medidas de backup no caso de perda do marcador primário.
Art. 116. As providências para alojamento e cuidado dos animais devem ser deﬁnidas de forma a
minimizar a exposição dos animais a agentes patogênicos e zoonó cos.
§1º. Devem ser deﬁnidas medidas adequadas para proteção do ambiente externo.
§2º. Deve ser deﬁnido um programa de monitoramento da saúde com todos os resultados
documentados, sendo que qualquer incidente deve ser inves gado, devendo também seu impacto na
manutenção do animal e nos lotes anteriores do produto ser avaliado.
§3º. Devem ser tomados cuidados para assegurar que quaisquer produtos terapêu cos usados para
tratar os animais não contaminem o produto.
Art. 117. A genealogia dos animais parentais em relação aos animais de produção deve ser documentada.
Parágrafo único. Como uma linhagem transgênica será derivada de um único animal fundador gené co,
não devem ser misturados materiais de diferentes linhagens transgênicas.
Art. 118. As condições sob as quais o produto é coletado devem estar de acordo com as condições do
registro do produto ou autorização para uso em ensaio clínico.
Parágrafo único. O cronograma de coleta e as condições em que os animais podem ser removidos da
produção devem ser estabelecidos de acordo com procedimentos aprovados e limites de aceitação
deﬁnidos.
Seção VIII
Produtos Derivados de Plantas Transgênicas
Art. 119. Medidas adicionais, além daquelas estabelecidas no capítulo III desta Instrução Norma va,
podem ser necessárias para evitar a contaminação de bancos transgênicos mestre e de trabalho por
materiais vegetais estranhos e agentes adven cios relevantes.

Parágrafo único. Deve ser monitorada a estabilidade do gene dentro do número de gerações deﬁnido.
Art. 120. As plantas devem ser clara e individualmente iden ﬁcadas, sendo que a presença de
caracterís cas-chave da planta, incluindo o estado de saúde, em toda a cultura, deve ser veriﬁcada em
intervalos deﬁnidos durante o período de cul vo, para assegurar a consistência do rendimento entre as
culturas.
Art. 121. Devem ser deﬁnidas medidas de segurança para a proteção das culturas, sempre que possível,
de modo a minimizar a exposição à contaminação por agentes microbiológicos e a contaminação cruzada
com outras plantas.
Art. 122. Devem ser tomadas medidas para impedir que materiais como pes cidas e fer lizantes
contaminem o produto.
Art. 123. Um programa de monitoramento deve ser estabelecido e todos os resultados documentados,
bem como qualquer incidente deve ser inves gado, avaliando seu impacto na con nuidade da cultura no
programa de produção.
Art. 124. As condições em que as plantas podem ser removidas da produção devem ser deﬁnidas em
procedimento.
Parágrafo único. Os limites de aceitação devem ser deﬁnidos para materiais (por exemplo, proteínas
hospedeiras) que possam interferir no processo de puriﬁcação. Deve-se veriﬁcar se os resultados estão
dentro dos limites aprovados.
Art. 125. Devem ser documentadas as condições ambientais (temperatura, chuva) que podem afetar os
atributos de qualidade e o rendimento da proteína recombinante, desde o momento do plan o,
passando pelo cul vo, até a colheita e armazenamento intermediário dos materiais colhidos.
Parágrafo único. Princípios em documentos como Guias de Boas Prá cas Agrícolas e de Coleta para
Matérias-Primas a par r de ervas devem ser levados em consideração na elaboração desses critérios.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇOES FINAIS
Art. 126. O descumprimento das disposições con das nesta Instrução Norma va cons tui infração
sanitária, nos termos da Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil,
administra va e penal cabíveis.
Art. 127. Esta Instrução Norma va entra em vigor 45 dias após a data de sua publicação.
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ANEXO
Guia ilustra vo para a vidades de fabricação dentro do escopo da IN XX

Tipo e fonte
de material

Exemplo de
produto
Heparinas,
insulina,
enzimas,

Aplicação das BPF às etapas de fabricação apresentadas em
cinza

1. Fontes
animais ou
proteínas,
vegetais: não extrato
transgênicas
alergênico,
soros
imunológicos

Coleta de
plantas, órgãos,
material animal
ou fluido

2. Vírus ou
bactéria /
fermentação /
cultura celular

Estabelecimento
e manutenção Cultura celular
de BCM, BCT, e/ou
fermentação
LIVO, LIVT

Vacinas virais
ou bacterianas;
enzimas,
proteínas

Corte, mistura
e/ou
Isolamento e
processamento purificação
inicial

Formulação,
envase

Inativação
quando
aplicável,
isolamento e
purificação

Formulação,
envase

Estabelecimento
e manutenção
Produtos
3.
recombinantes, de
Fermentação
Cultura celular Isolamento,
anticorpos
biotecnológica
e/ou
purificação e
MCB
e
WCB,
monoclonais,
/ cultura
fermentação
modificação
alérgenos,
MSL, WSL
celular
vacinas

4. Fontes
animais:
transgênicas

Banco
Proteínas
transgênico de
Recombinantes itens mestres e
em operação

5. Fontes
vegetais:
transgênicas

Proteínas
Banco
Extração inicial,
recombinantes, transgênico de
isolamento,
Formulação,
Cultivo, colheita
vacinas,
itens mestres e
purificação,
envase
alérgenos
em operação
modificação

6. Fontes
humanas

Enzimas
derivadas da
urina,
hormônios

7. Fontes
Produtos
humanas e/ou derivados de
animais
células e
tecidos

Coleta de
fluído

Coleta, corte,
Isolamento,
mistura e/ou
purificação e
processamento
modificação
inicial

Formulação,
envase

Mistura e/ou
Isolamento e
processamento
purificação
inicial

Doação,
Processamento
aquisição e teste inicial,
de
isolamento e
tecidos/células purificação
iniciais

Formulação,
envase

Formulação,
envase

Isolamento
Formulação,
celular, cultura, combinação,
purificação,
envase
combinação
com

componentes
não- celulares

