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Definições Relevantes: 

• Reprocessamento: multi-passos que envolvem parâmetros de 
processos para novas garantias 
 
• Revalidação: não envolve novo processamento, somente nova 
análise para validação da garantia das especificações mínimas de 
qualidade pré-estabelecidas 
 
 

 

 

Reprocessamento x Revalidação 



Produto Condição de 

Armazenamen

to a ser 

Informada na 

Embalagem* 

Embalagem Testes em Condições 

Aceleradas  

** 

Teste de Longa 

Duração 

** 

Sólido 15 - 30oC Semipermeável 40oC±2oC / 75%±5%UR 300.C±2oC / 75%±5%UR 

Sólido 

Semissólido*** 

15 - 30oC 

15 - 30oC 

Impermeável 

Semipermeável 

40oC±2oC 

40oC±2oC / 75%±5%UR 

30oC±2oC 

300C±2oC / 75%±5%UR 

Semissólido 

Líquido*** 

15 - 30oC 

15 - 30oC 

Impermeável 

Semipermeável 

40oC±2oC 

40oC±2oC / 75%±5%UR 

30oC±2oC 

30oC±2o C / 75%±5%UR 

Líquidos 

Gases 

Todos estados 

15 - 30oC 

15 - 30oC 

2 - 8oC 

Impermeável 

Impermeável 

Impermeável 

40oC±2oC 

40oC±2oC 

25oC±2oC 

30oC±2oC 

30oC±2oC 

5oC±3oC 

Todos estados 2 - 8oC Semipermeável 25oC±2oC / 60%±5%UR 5oC±3oC 

Todos estados - 20oC Todas - 20oC±5oC - 20oC±5oC 

Fonte: ANVISA, Resolução RE no1, de 29 de julho de 2005 

Testes de estabilidade para a região IV-B 





1. A extensão de extrapolações dependerá dos dados de longa 
duração para os atributos serem passíveis ou não de análises 
estatísticas 
 

2. A extrapolação para prazo de validade adicional será possível a 
depender: 

 
do grau de conhecimento dos padrões de mudanças, principalmente 
do “caminho de formação de degradantes”: Testes de Estresse 

 
do bom ajuste de qualquer modelo matemático; 
 
da existência de dados de apoio relevantes, ou seja, dados de longo 
prazo satisfatórios relativos a amostras que tenham sido formuladas e 
acondicionadas em embalagens bastante semelhantes às de 
comercialização do produto.  

Prazo de Validade Adicional obtido por 
Extrapolação: 



 
 Quimiometria garantirá maior acuracidade no entendimento dos 
caminhos da degradação pela seleção de variáveis importantes em 
determinado sistema, das alterações de morfologia e de processos de 
cristalização, entre outros.  
 
 Maior suporte para extrapolações de prazos de validade adicional e 
para fornecimento de dados de estabilidade que atendam as demandas 
do REACH em relação a estudos de estabilidade e segurança de 
produtos químicos. 

Perspectivas Atual / Estudos Estabilidade + 
Quimiometria 



Coleta de 
dados de 
análises 

laboratoriais 
feitas nos 

últimos anos 

Análise 
Multivariada 

(Quimiometria): 
indicação de 

variáveis críticas a 
serem monitoradas 

 

Definição de 
variáveis 
críticas a 
serem 

monitoradas: 
indicação 

quimiométrica + 
controles legais + 
características de 

qualidade 
definidas pelo 

fabricante 

“FICHA DO 
PRODUTO” 



 Identificação produto 
 
 Identificação de parâmetros indicadores de qualidade do 
produto, seus respectivos métodos de análise e limites de 
especificação (inferiores e/ou superiores) 
 
 Identificação da embalagem de comercialização do produto 
 
 Definição da embalagem das amostras para os testes de 
estabilidade 
 
 Identificação da taxa de permeabilidade das embalagens 
(comercialização e amostras) 
 



Avaliação da necessidade ou não de controle da umidade 
relativa do ar 
 
 Identificação dos testes de estresse que deverão ser feitos, 
respectivos métodos de análise e parâmetros dos estudos 
 
 Definição de periodicidade dos testes acelerado, intermediário 
(se for o caso) e de longa duração para análises laboratoriais 
 
 Definição metodologia e periodicidade dos testes para análise 
quimiométrica em estudos de estresse, acelerado e de longa 
duração 

 



Definição de 
análises 

laboratoriais para 
monitoramento 
de variáveis: 
incluir técnicas 

analíticas 
instrumentais 

rápidas (IR, NIR, 
Raman, etc.) 

Definição 
testes de 
estresse: 

analisar produtos 
degradantes 
formados + 

conhecimento da 
“rota de 

degradação” 

 

Definição de 
quantidade de 

amostras 
necessárias: 
em função dos 

testes de 
estabilidade a 
serem feitos e 
periodicidade 

indicadas 



Testes 
Acelerados 

Análise 
Quimiométrica: 
correlação entre os 

resultados das 
várias técnicas 

analíticas 
laboratoriais com 
os resultados das 
técnicas analíticas 
rápidas (IR + NIR, 

por exemplo) 

 

Definição de 
prazo validade 
provisório: por 
extrapolação dos 

estudos acelerados. 
Posteriormente este 
prazo é confirmado 
pelos estudos de 
longa duração 



Estudos de 
Longa 

Duração: 
validação do 

prazo validade 
provisório 

Análise 
Quimiométrica: 

desenvolvimento de 
“mapa 

quimiométrico do 
produto” 

 

Prazo Validade 
Adicional: a 

partir do uso único 
de técnicas 
analíticas 

instrumentais 
rápidas e do “mapa 

do produto” é 
possível a 

revalidação in loco 
dos produtos 



Quimiometria 



- Detecção de tendências e agrupamentos 

- Quantificação de uma propriedade de interesse 

- Otimização de condições experimentais 

Lógica 

Estatística 

Métodos 
Matemáticos Química 



Demandas a considerar 

 Definição dos parâmetros de qualidade com os 
respectivos métodos clássicos 

 Definição da técnica analítica x instrumento aplicáveis 

 Construção e validação de métodos de calibração 
correlacionáveis 

 Transferência de calibração 

 Instrumentos de bancada para instrumentos portáteis 

15 



Controle de Qualidade 

 O laboratório de CQ está mais próximo da produção e 
armazéns 

 

 Tecnologias analíticas: miniaturização 

 Métodos multivariados de análise 

16 



Comparação – instrumento de 
bancada e manual – FTIR/ATR 17 



Miniaturização de instrumentos de 
análise 18 



Miniaturização de instrumentos de 
análise 19 



Miniaturização de instrumentos de 
análise 20 



21 
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