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ANEXO
Tabela 1 - Exigência dos requisitos de boas práticas de fabricação em razão do tipo de fabricação de medicamentos radiofármacos.
.

.

Tipo de Fabricação
Radiofármacos

Radiofármacos PET
Precursores Radioativos
Geradores de radionuclídeos

.

Requisitos de BPF não aplicáveis* Diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos, diretrizes de boas práticas de fabricação de
insumos farmacêuticos ativos e diretrizes de boas práticas específicas relevantes.
Produção de Reatores/Ciclotrons
Síntese química Etapas de purificação Processamento,
formulação
e Esterilização
asséptica
ou
dispensação
terminal
Produção de Reatores/Ciclotrons

Processamento

* O sistema alvo e de transferência do cíclotron para o módulo de síntese pode ser considerado como o primeiro passo da fabricação da substância ativa.
XXVI - válvula de retenção: válvula que permite a passagem do gás, ou vácuo,
em apenas um sentido, também conhecida como válvula antirretorno ou unidirecional;
XXVII - válvula de retenção de pressão mínima: válvula equipada com sistema
de retenção que mantém pressão predefinida (entre 300 a 500 KPa acima da pressão
atmosférica) para prevenir contaminação durante o uso;
XXVIII - vent: remoção do gás residual de um recipiente/sistema até 101,3
KPa, abrindo o recipiente/sistema para a atmosfera.
CAPÍTULO II
DA FABRICAÇÃO DE GÁS SUBSTÂNCIA ATIVA
Art. 4º Os GSA produzidos por síntese química ou obtidos de fontes naturais,
seguidos de etapas de purificação, se necessário, devem atender aos requerimentos
dispostos na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 69, de 08 de dezembro de 2014,
e suas atualizações.
§1º Os requisitos relativos aos materiais de partida (Capítulo VII – Do Controle
de Materiais, da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 69, de 2014) não se aplicam
para produção de GSA quando do uso do método de separação do ar.
§2º Quando do emprego do método de separação de ar, o fabricante deve
garantir que a qualidade do ar ambiente seja adequada ao processo estabelecido, e que
as alterações na qualidade do ar ambiente não afetam a qualidade do GSA.
§3º Os requisitos relativos aos estudos de estabilidade de acompanhamento,
os quais são utilizados para confirmar as condições de armazenagem e prazo de validade
ou data de reteste, não se aplicam quando os estudos de estabilidade iniciais foram
baseados em dados bibliográficos.
§4º Os requisitos relativos às amostras de retenção não se aplicam aos GSA,
salvo disposição em contrário.
Art. 5º A produção de GSA por processo contínuo (ex. separação do ar) deve
ter a qualidade continuamente monitorada.
Parágrafo único. Os resultados do monitoramento referenciado no caput
devem ser extraídos e ter avaliação de tendências realizada.
Art. 6º A produção e transferência de GSA a granel devem obedecer aos
mesmos requisitos para os gases medicinais, conforme disposto na subseção I, seção IV,
capítulo III.
Art. 7º O enchimento de cilindros e tanques criogênicos móveis por GSA deve
obedecer aos mesmos requisitos para os gases medicinais, conforme disposto na
subseção II, seção IV, capítulo III.
CAPÍTULO III
DA FABRICAÇÃO DE GASES MEDICINAIS
Art. 8º Ainda que a fabricação de gases medicinais geralmente seja realizada
em sistemas fechados, fato que já mitiga a possibilidade de contaminação (ou
contaminação cruzada com outros gases), as empresas devem adotar medidas de controle
em relação à reutilização de recipientes.
Art. 9º Os requisitos aplicáveis aos cilindros também se aplicam às baterias de
cilindros, exceto quanto à cobertura do armazenamento e do transporte.
Seção I
Do pessoal
Art. 10. Todo o pessoal envolvido na fabricação e distribuição dos gases
medicinais deve receber treinamento adequado e especializado em termos de BPF
aplicável a este tipo de produto, e estar ciente dos aspectos críticos e dos potenciais
riscos para os pacientes desses produtos.
Art. 11. O pessoal das empresas terceirizadas, cujas atividades possam
influenciar a qualidade dos gases medicinais, tais como encarregados da manutenção de
cilindros e válvulas, deve ser adequadamente treinado.
Seção II
Das instalações e equipamentos
Subseção I
Das instalações
Art. 12. Os cilindros e tanques criogênicos móveis devem ser controlados,
preparados, preenchidos e armazenados em áreas separadas daquelas destinadas a gases
não medicinais, não sendo permitidas trocas de recipientes entre estas áreas.
Parágrafo único. O compartilhamento das atividades descritas no caput será
permitido desde que toda a produção cumpra as especificações e requerimentos de BPF
de gases medicinais.
Art. 13. As instalações devem ter espaço suficiente para as operações de
produção, controle e armazenagem, de forma que se evite o risco de contaminação
(mixed up).
§1º As instalações devem ter:
I - separação e sinalização de áreas para diferentes gases;
II - segregação claramente identificada nos vários estágios do processamento
(exemplos de formas de identificação: "aguardando controle", “aguardando enchimento”,
"cheio", "quarentena", "aprovado/liberado", "rejeitado", "recolhido").
§2º O método utilizado para alcançar os diferentes níveis de
separação/segregação deverá ser adequado à natureza, extensão e complexidade de toda
a operação, podendo-se utilizar marcação no solo, divisórias, barreiras, sinais, etiquetas,
dentre outros para este fim.
Art. 14. Cilindros e tanques criogênicos domésticos vazios, após triagem ou
manutenção, e cilindros e tanques criogênicos domésticos cheios devem ser armazenados
sob cobertura e protegidos contra condições climáticas adversas.
Art. 15. Cilindros e tanques criogênicos móveis cheios devem ser armazenados
de maneira a garantir que eles sejam entregues em estado limpo, compatível com o
ambiente em que serão utilizados.
Art. 16. Condições de armazenamento específicas devem ser providenciadas
conforme registro sanitário (por exemplo, para misturas gasosas em que a fase separação
ocorre sob resfriamento).
Subseção II
Dos equipamentos
Art. 17. Os equipamentos devem ser projetados para garantir o carregamento
do gás correto no recipiente correto.
Art. 18. Não deve haver conexões entre os dutos pelos quais circulam os
diferentes gases.
§1º Caso o tipo de fabricação exija a necessidade de conexões diversas (por
exemplo, fabricação de misturas de gases), os procedimentos de enchimento devem ser
automatizados e validados, buscando reduzir o risco de contaminação cruzada entre os
diferentes gases.
§2º Os manifolds devem ser providos de conexões de enchimento que
correspondam unicamente à válvula do gás ou à mistura de gases correspondente, de
forma que somente os recipientes corretos possam ser conectados em uma dada estação
de enchimento.
Art. 19. Os tanques e caminhões-tanque devem ser dedicados a uma única e
definida qualidade de gás.

INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 38, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação
complementares a Gases Substâncias Ativas e Gases
Medicinais.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III e IV da Lei nº 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 20 de agosto de 2019, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Seção I
Do objetivo
Art. 1º Esta Instrução Normativa possui o objetivo de adotar as diretrizes de
Boas Práticas de Fabricação (BPF) de Gases Substâncias Ativas (GSA) e Gases Medicinais
do Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica, PIC/S, como requisitos
complementares a serem seguidos na fabricação de GSA e Gases Medicinais, em adição
às Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.
Seção II
Da abrangência
Art. 2º Esta Instrução Normativa se aplica às empresas que realizam as
operações envolvidas, direta ou indiretamente, na fabricação de GSA e Gases Medicinais,
incluindo-se o envase (enchimento).
Parágrafo único. A fabricação e manuseio de Gases Medicinais em serviços de
saúde para uso próprio não estão abrangidos por esta IN.
Seção III
Das definições
Art. 3º Para efeito desta Instrução Normativa são adotadas as seguintes
definições:
I - caminhão-tanque: veículo contendo um recipiente de grande porte isolado
termicamente para o transporte de gases liquefeitos ou criogênicos;
II - chicote: dispositivo destinado à interligação de cilindros ao manifold.
Mesmo que serpentinas ou mangueiras flexíveis;
III - cilindro: recipiente normalmente cilíndrico, adequado para gás
comprimido, liquefeito ou dissolvido, equipado com válvula para regular o fluxo
espontâneo de gás à pressão atmosférica e à temperatura ambiente, cuja capacidade
medida em volume de água que não exceda 150 litros;
IV - envasadora: empresa de gases medicinais que promova o envase
(enchimento) de recipientes como cilindros e tanques criogênicos móveis, nos quais os
produtos se encontram prontos para uso;
V - estação de envase (enchimento): estrutura que permite que um ou mais
recipientes de gás sejam esvaziados ou cheios ao mesmo tempo, desde que conectados
a um mesmo manifold;
VI - evacuação: remoção do gás residual de um recipiente/sistema meio
utilizando um sistema a vácuo, a uma pressão menor que 101,3 KPa;
VII - feixe de cilindros: conjunto de cilindros que estão acoplados e
interligados por um manifold, transportados e utilizados como uma unidade. Também
conhecido como bateria de cilindros;
VIII - gás: qualquer substância, ou mistura de substâncias que é
completamente gasosa a 101,3 Pa e acima de 20°C, ou que tenha pressão de vapor
superior a 300 Pa a mais de 50°C;
IX - gás comprimido: gás que, quando embalado sob pressão, é totalmente
gasoso em todas as temperaturas acima de –50°C ou que exerça no recipiente uma
pressão absoluta maior ou igual a 280 KPa a 20°C;
X - gás criogênico: gás que se liquefaz na pressão absoluta de 101,3 Pa e a
temperaturas abaixo de –150°C;
XI - gás excipiente: gás que, adicionado à mistura de gasosa, não produz efeito
farmacológico;
XII - gás liquefeito: gás que, quando embalado para transporte, é parcialmente
líquido (ou sólido) a uma temperatura acima de – 50°C;
XIII - gás medicinal: gás destinado a tratar ou prevenir doenças em humanos,
ou administrados a humanos para fins de diagnóstico médico ou para restaurar, corrigir
ou modificar funções fisiológicas. É considerado gás medicinal o GSA quando armazenado
e pronto para uso;
XIV - gás substância ativa (GSA): qualquer gás destinado a ser substância ativa
para um medicamento. Nos casos excepcionais dos processos contínuos, em que o
armazenamento/acondicionamento intermediário do GSA (entre a produção do próprio
GSA e a produção do medicamento) é impossível/não ocorre, o próprio GSA, já
acondicionado e pronto para uso, é considerado gás medicinal;
XV - impureza residual teórica máxima: impureza gasosa proveniente de um
possível refluxo que permanece após o pré-tratamento dos cilindros antes do envase. O
cálculo de impurezas residuais teóricas máximas é relevante somente para gases
comprimidos e tem como pressuposto que estes gases se comportem como gases
perfeitos;
XVI - manifold: equipamento ou dispositivo concebido para permitir que um
ou mais recipientes de gás sejam esvaziados ou cheios ao mesmo tempo. Em português,
o manifold pode ser entendido também como tubo de distribuição;
XVII - purga: remoção do gás residual de um recipiente/sistema por evacuação
ou ventilação, seguido da injeção do gás objeto do enchimento a 101,3 KPa;
XVIII - recipiente: tanque criogênico, tanque, caminhão-tanque, cilindro,
bateria de cilindro ou qualquer outro tipo de embalagem que esteja em contato direto
com o gás;
XIX - separação de ar: ato de separar os gases constituintes do ar atmosférico,
por meio da destilação fracionada em temperaturas criogênicas;
XX - sistema: recipiente ou componentes que tenham contato direto com
gases;
XXI - tanque criogênico doméstico: recipiente móvel com isolamento térmico
destinado à armazenagem de gases medicinais na forma líquida criogênica e dispensação
do gás no domicílio do paciente;
XXII - tanque criogênico fixo: recipiente imóvel com isolamento térmico
destinado à armazenagem de gases liquefeitos ou criogênicos;
XXIII - tanque criogênico móvel: recipiente móvel com isolamento térmico
destinado à armazenagem de gases liquefeitos ou criogênicos. Não inclui caminhão
tanque;
XXIV - teste de pressão hidrostática: teste realizado para certificar que os
recipientes sejam capazes de suportar as pressões para as quais foram projetados;
XXV - válvula: dispositivo para de regular o fluxo de gases, ou vácuo, nos
recipientes;
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