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As empresas que atuam no setor farmacêutico são fortemente 

reguladas e inspecionadas por órgãos nacionais e internacionais. A 

RDC nº 17, que dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos (BPF) foi publicada em 17 de abril de 22010, passando 

a incorporar a validação de sistemas computadorizados como requisito 

obrigatório.  Neste contexto, os sistemas computadorizados de apoio a 

todo ciclo de vida do produto, desde a fase de desenvolvimento, estudos 

pré-clínicos, clínicos, produção, controle de qualidade, 

armazenamento e distribuição, precisam estar validados em um 

horizonte de três anos desde a publicação da Resolução. A validação 

de sistemas visa verificar se o sistema foi adequadamente 

desenvolvido, que se encontra sob controle e que, portanto, diminui os 

riscos inerentes aos processos suportados por estes sistemas.  Face ao 

exposto, este trabalho apresenta uma análise do referencial teórico 

relacionado à validação de sistemas computadorizados utilizando o 

quadro conceitual relacionado ao assunto, os documentos regulatórios 

vigentes - nacionais e internacionais - e as melhores práticas 

existentes, incluindo o GAMP 5, para propor uma metodologia para 

levantamento do inventário de sistemas computadorizados, incluindo a 

classificação e análise da criticidade dos sistemas como forma de 

propor um modelo para priorização da validação dos sistemas que 

ofereçam maior risco ao produto. O trabalho contribui, portanto, no 

sentido de prescrever como atender aos requisitos estabelecidos na 

resolução da ANVISA, com base numa metodologia de análise de 

riscos, oferecendo uma orientação prática para a realização de ações 

pelas organizações farmacêuticas.

 

 

Palavras-chaves: validação, sistemas, criticidade 

XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

2 

 

 

1. Introdução 

Com a publicação da resolução que dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos, a RDC nº 17, em Abril de 2010 (ANVISA, 2010), a validação de sistemas 

computadorizados passou a ser uma atividade obrigatória e item passível de exigência nas 

inspeções sanitárias. 

Segundo a RDC nº 17/2010, quando sistemas computadorizados substituem operações 

manuais, não pode haver impacto na qualidade do produto e, por este motivo, os sistemas 

precisam estar validados, assim como os processos, métodos, procedimentos e utilidades. 

Segundo a norma, a extensão da validação depende de fatores tais como: o uso pretendido do 

sistema, o tipo de validação a ser realizada (retrospectiva, concorrente e prospectiva) e a 

inserção de novos documentos. 

A resolução estabelece o prazo de um ano para elaboração de todos os protocolos e outros 

documentos necessários para a validação dos sistemas computadorizados que já se encontrem 

instalados, devendo a conclusão dos estudos de validação ocorrer no prazo máximo de três 

anos a partir da data da publicação da lei. Desta forma, a estruturação de um inventário dos 

sistemas computadorizados utilizados na organização estudada e a definição das tipologias de 

sistemas é um grande passo para que se possa cumprir os prazos estabelecidos pela resolução, 

pois a partir da avaliação da complexidade e relevância de cada sistema identificado será 

possível elaborar o plano de validação, conforme requerido. 

Segundo a RDC nº 17/2010, devem ser validados os sistemas que apresentem risco a 

qualidade do produto ou segurança do paciente, sendo assim, nem todos os sistemas existentes 

em uma organização precisam ser validados. O Guia de Validação de Sistemas 

Computadorizados – GVSC (ANVISA, 2010a) estabelece um conjunto de critérios para 

realizar esta validação. Sinteticamente, os aspectos acima relacionados definem que um 

sistema é crítico se oferecer risco ao paciente, à qualidade do produto e à integridade de dados 

de rastreabilidade. Neste contexto, utiliza-se uma abordagem de gerenciamento de riscos 

como ferramenta para garantia da qualidade do produto, o que consiste de um enfoque 

bastante utilizado no setor farmacêutico (BELART, 2009). 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta para a classificação e análise 

da criticidade dos sistemas computadorizados para organizações do setor farmacêutico, à luz 

do que é requerido pela regulamentação vigente. Para tanto, propõe-se a análise do quadro 

conceitual existente sobre o assunto e do cenário de sistemas computadorizados existentes na 

organização estudada, dado que a mesma passa por um processo de informatização que visa à 

melhoria de seus processos de negócios.  

2. Referencial Teórico 

A seguir são apresentados os conceitos que embasam a realização deste trabalho. 

2.1. Sistemas de Informação e Classificação de Sistemas 

Um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes inter-

relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir a 

informação com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise 

e o processo decisório em empresas e organizações (LAUDON & LAUDON, 2004). 

Para Turban, McLean & Wetherbe (2004) o sistema de informação coleta, processa, armazena 

analisa e dissemina informações com um determinado objetivo dentro de um contexto e como 

qualquer outro sistema inclui inputs (dados e instruções) e outputs (relatórios e cálculos). 
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Os sistemas de informação permitem o monitoramento e a obtenção de informações sobre 

estas atividades em tempo real, garantindo uma maior confiabilidade dos dados, além de 

reduzir substancialmente o tempo de ciclo, reduzindo custos e provendo o melhoramento 

contínuo na eficiência dos processos da empresa, utilizando-se das melhores práticas de 

mercado. Os sistemas de informação podem ser utilizados em várias dimensões: suporte das 

decisões operacionais, suporte do planejamento estratégico, integração interna e integração 

externa (TURBAN, MCLEAN & WETHERBE, 2004; DAVENPORT, 2000).  

A RDC nº 17/2010 estabelece a seguinte definição para sistemas computadorizados: “ampla 

escala de sistemas incluindo, mas não limitados a equipamento de fabricação automatizado, 

equipamento de laboratório automatizado, controle de processo, processo analítico, execução 

de fabricação, gerenciamento das informações de laboratório, planejamento dos recursos de 

fabricação e sistemas de gerenciamento de documentos e monitoramento. Um sistema 

computadorizado é formado por hardware, software e componentes de rede, somado às 

funções controladas e documentação relacionada” (ANVISA, 2010). 

Os sistemas de informação podem ser classificados quanto a seu software e quanto ao seu 

hardware, conforme explicitado no GVSC (ANVISA, 2010a). Quanto ao software, podem ser 

classificados em três categorias: software de infra-estrutura (ex: sistemas operacionais, 

programas estatísticos, antivírus, etc), produtos não configurados (ex: softwares de prateleira 

que não podem ser alterados), produtos configuráveis ou customizados (ex: softwares com 

funções configuráveis). Para cada uma das categorias de software, o GVSC faz um conjunto 

de orientações para a validação. 

A Tabela abaixo resume a classificação proposta no guia para a classificação de software, que 

será utilizada como referência neste trabalho: 

 
 Descrição Exemplos 

Classificação 1 - 

Software de 

Infraestrutura: 

Constitui-se por elementos de 

infraestrutura ligados para formar um 

ambiente integrado para executar e 

suportar aplicações e serviços. 

- sistemas operacionais; 

- gerenciadores de banco de dados; 

- linguagens de programação; 

- programas estatísticos; 

- softwares de monitoramento de rede; 

- softwares de gerenciamento de 

segurança; 

- antivírus; 

- editores de texto e gerenciadores de 

planilhas. 

Classificação 2 - 

Produtos Não 

Configurados 

Consiste em softwares padrões que não 

podem ser alterados 
Softwares de prateleira 

Classificação 3 - 

Produtos 

Configuráveis ou 

Customizados 

Consiste por softwares com funções que 

são configuráveis, desenvolvidos e/ou 

customizados para usos específicos. 

Esta classificação geralmente envolve a 

abordagem de ciclo de vida e avaliação 

de fornecedores. 

Sistemas de mercados implantados com 

algum grau de parametrização ou 

customização. 

Tabela 1 – Classificação de Sistemas (ANVISA, 2010a) 

No que se refere à classificação de hardware, o GVSC propõe a separação entre dois 

grupos: Classificação 1 – Componentes de Hardware Padrões e Classificação 2 – 

Componentes de Hardware Customizados. Os componentes de hardware padrões são 

equipamentos ou parte de equipamentos que não são desenvolvidos exclusivamente para o 

sistema a ser validado. E os componentes de hardware customizados são equipamentos ou 
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parte de equipamentos que são desenvolvidos exclusivamente para o sistema a ser validado. 

De acordo com a classificação, o guia prescreve orientações específicas de validação. 

Na próxima seção serão abordados os principais conceitos de Validação de Sistemas 

Computadorizados. 

2.2. Validação de Sistemas Computadorizados 

Segundo a RDC nº17/2010, a validação de sistemas computadorizados é a evidência 

documentada que atesta com alto grau de segurança que uma análise de sistema 

computadorizado, controles e registros são realizados corretamente e que o processamento 

dos dados cumpre com especificações pré-determinadas (ANVISA, 2010). Desta forma, ao 

serem substituídas operações manuais por operações respaldadas por sistemas 

computadorizados, deve-se assegurar que pessoas possuam treinamento para o gerenciamento 

e utilização dos sistemas que se encontram sob sua responsabilidade de modo que a utilização 

destes sistemas não envolva nenhum tipo de risco para a qualidade do produto, seja por erro 

operacional ou por falha do sistema. 

A exatidão e a integridade dos registros de dados são essenciais para o ciclo de vida do 

produto, desde a área de pesquisa, passando por estudos pré-clínicos e clínicos, produção e 

controle de qualidade até a área de armazenamento e distribuição (ANVISA, 2010a). 

Existem duas formas de validação de sistemas computadorizados, a primeira denominada 

validação concorrente, processo de validação executada em sistemas legados (existentes) e a 

validação prospectiva, processo de validação executado em sistemas durante a implantação do 

sistema. 

Neste contexto, até mesmo a implantação de novos sistemas é impactada, dado que a partir da 

vigência da resolução RDC nº 17/2010, todo o sistema novo precisa ser formalmente avaliado 

de modo a assegurar a sua qualidade e garantir que o mesmo seja validável desde o seu 

desenvolvimento.  

Para os sistemas já existentes, denominados sistemas legados, é necessário avaliar caso a caso 

com a finalidade de identificar se determinado sistema e validável ou não. As principais 

referências normativas para a validação de sistemas computadorizados são o GAMP 5 - A 

risk-based approach to compliant GxP computerized systems (ISPE, 2008), a RDC nº17/2010 

(ANVISA, 2010) e o Guia de Validação de Sistemas Computadorizados (ANVISA, 2010a). 

2.3. Ciclo de Vida de Sistemas Computadorizados 

Segundo o Guia de Validação de Sistemas Computadorizados (ANVISA, 2010a). a 

abordagem do ciclo de vida detalha e define atividades de uma maneira sistemática desde a 

concepção, atendimento aos requisitos, incluindo o desenvolvimento, liberação e uso, até sua 

retirada de operação (descontinuidade). A Figura I apresenta o ciclo de vida. 
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Figura 1 – Ciclo de vida de sistemas (ANVISA, 2010a). 

A fase de conceito pode ser utilizada para se rever, aprimorar e automatizar um ou mais 

processos, baseando-se nas necessidades e benefícios. Nesta fase, são desenvolvidos os 

requisitos iniciais e consideradas as potenciais soluções. A partir do entendimento do escopo, 

dos custos e benefícios, é tomada decisão quanto à continuidade do projeto. 

A fase do projeto envolve planejamento, avaliação e seleção de fornecedor, bem como 

especificações, desenho, configuração, testes de aceitação e liberação para operação. A fase 

de projeto é bastante crítica, pois neste momento é avaliado o quão aderente o sistema está em 

relação aos processos de negócio. 

Uma vez que o sistema tenha sido aceito e liberado é necessário manter a conformidade e a 

adequação ao uso. Isto é possível através de procedimentos para atualização de dados, 

treinamento, manutenção e gerenciamento, isto é, a operação do sistema computadorizado. 

Esta é fase mais longa e deve ser gerenciada por procedimentos operacionais. Nesta fase é 

primordial o gerenciamento de mudanças e o controle da manutenção do estado de validado. 

A descontinuidade do sistema abrange a retirada do sistema, disposição e migração dos dados 

necessários. Envolve decisão sobre retenção de dados, migração, destruição e o 

gerenciamento destes processos. 

Além disto, segundo o Guia de Validação de Sistemas Computadorizados, as etapas do ciclo 

de vida do produto, devem ser suportadas pelas seguintes atividades: gerenciamento de riscos, 

revisão de desenho, gerenciamento de mudanças, controle de versão, rastreabilidade e 

gerenciamento da documentação.  

O gerenciamento de riscos irá direcionar os esforços de validação nas funcionalidades com 

maior risco a qualidade do produto. A partir da análise dos riscos dos sistemas é possível 

propor ações para mitigação dos riscos envolvidos com a operação do sistema. A aplicação do 

gerenciamento de riscos pode ser realizada a partir dos processos relacionados ao uso do 

sistema e desdobrada no nível de funcionalidades do sistema. 

Já o gerenciamento das mudanças visa garantir que nenhuma mudança será implementada 

sem que seja avaliado o seu impacto. Há de se considerar durante o projeto de validação de 

um sistema, o seu nível de customização, dado que os riscos de falhas ou defeitos aumentam 

com a customização do software. Uma vez aceito o sistema para uso, deve-se manter sua 

conformidade e adequação através de procedimentos para atualização dos dados, treinamento, 

manutenção e gerenciamento. 

No controle de versão de programa é importante que haja gerenciamento adequado de 
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codificação para que o sistema e todos os seus componentes possam ser controlados. 

A revisão de desenho ou qualificação de projeto deve ser realizada na fase de projeto para que 

seja avaliada a aderência aos requisitos, as especificações, riscos e testes. 

Por fim, deve-se implementar o gerenciamento da documentação que inclui: elaboração, 

revisão, aprovação, emissão, mudança, descontinuidade e arquivamento. 

3. Abordagem Metodológica e Procedimentos Técnicos 

3.1. Caracterização da Pesquisa 

Para Gil (1999) a pesquisa que trata de conhecimentos que buscam resolver lacunas teórico-

práticas pode ser classificada como de natureza aplicada. Em consonância com a 

caracterização do autor, o presente trabalho classifica-se como aplicado à medida que busca 

realizar uma proposição que oriente às organizações farmacêuticas a estruturar os inventários 

de sistemas computadorizados e de estabelecer uma abordagem de priorização da validação 

dos seus sistemas. 

Para Van Maanen (1979, APUD MARTINS, 2010) a pesquisa qualitativa é um guarda-chuva 

que abriga uma série de técnicas de interpretação que procuram descrever, decodificar, 

traduzir e qualquer outro termo relacionado com o entendimento e não com a freqüência de 

ocorrência das variáveis de determinado fenômeno. Neste sentido, esta pesquisa se caracteriza 

como qualitativa à medida que envolve o delineamento do contexto do ambiente da pesquisa 

– o das organizações farmacêuticas, utiliza múltiplas fontes de evidências e existe 

proximidade dos pesquisadores com o fenômeno estudado (BRYMAN, 1988).   

3.2. Procedimentos Técnicos 

Os procedimentos técnicos adotados para a execução da pesquisa são apresentados na Figura 

2. 

 

DEFINIÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

CONTEXTUALIZAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE SISTEMAS EM UMA 

ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA

PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE INVENTÁRIO DE SISTEMAS 

COMPUTADORIZADOS

VALIDAÇÃO DE UM MODELO DE INVENTÁRIO DE SISTEMAS 

COMPUTADORIZADOS

PROPOSIÇÃO DE UM MODELO PARA PRIORIZAÇÃO DAS 

VALIDAÇÕES DE SISTEMAS COMPUTADORIZADOS

CONCLUSÃO

LEVANTAMENTO DE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

SOBRE  TEMA

 

Figura 2 – Procedimentos Técnicos. Fonte: elaboração própria. 

A primeira etapa consistiu na definição do objeto de pesquisa deste trabalho. Dada a 

obrigatoriedade da implantação da atividade de validação de sistemas computadorizados em 

organizações farmacêuticas nos próximos três anos, conforme exigido pela publicação da 

RDC nº 17/2010, este tema tornou-se de grande interesse por parte de organizações que atuam 
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setor farmacêutico. A organização pesquisada já vinha acompanhando o documento que 

estava em consulta pública pela ANVISA e desenvolvendo algumas ações internas para 

acompanhamento da evolução dos requisitos regulatórios.  

Em função do assunto validação de sistemas estar incipiente na organização estudada, para 

definir claramente o objeto do trabalho foram realizadas entrevistas com alguns atores 

diretamente envolvidos no assunto – a chefia da área de garantia da qualidade, a chefia da 

área de metrologia e validação e a chefia da área de tecnologia da informação. 

Em um segundo momento, uma revisão bibliográfica sobre o tema foi realizada em bases de 

periódicos nacionais e internacionais e em alguns sites de instituições correlatas ao tema. 

Também foi utilizado como base o material do treinamento específico em validação de 

sistemas computadorizados ministrado por uma consultoria especializada (MARTINS, 2010a) 

e as normas específicas sobre o tema. Observa-se que ainda existe no Brasil pouco material 

acadêmico sobre o tema e, portanto, a revisão bibliográfica está fortemente baseada nas 

normas que regulam o assunto. 

A terceira etapa do trabalho envolveu a proposição de um modelo de inventário de sistemas 

computadorizados para a Unidade. O modelo de inventário proposto considerou o GVSC, o 

GAMP 5, uma visita de benchmarking realizada em uma empresa de referência no setor e os 

documentos já existentes na organização. Esta proposta foi validada também pelos atores 

supracitados. 

Por fim, foram tecidas algumas considerações sobre a aplicação dos modelos propostos na 

realidade da organização. Buscou-se também fazer um exercício sobre os próximos passos, a 

partir do resultado da pesquisa, para implantação da validação de sistemas na organização 

estudada. 

4. Estudo de Caso 

4.1. Caracterização da Organização 

A organização estudada é responsável pelo desenvolvimento tecnológico e pela produção de 

vacinas, reativos e biofármacos voltados para atender prioritariamente às demandas da saúde 

pública nacional. Os segmentos de atuação desta organização – vacinas, reativos para 

diagnóstico e biofármacos – estão inseridos no âmbito da indústria farmacêutica. 

Para demonstrar que seus processos ocorrem em conformidade com os requisitos regulatórios 

e em conformidade com seus requisitos de qualidade, a organização já realiza a validação de 

seus processos, procedimentos de limpeza, métodos analíticos e utilidades. 

Dado o porte da organização estudada, são diversas as iniciativas de implantação de sistemas 

para a automatização de processos em andamento e centenas de sistemas utilizados nas mais 

diversas etapas e dos mais diversos tipos. Estas iniciativas de implantação de sistemas 

possuem como principal foco a melhoria de processos e a automatização das atividades, 

utilizando como base para implantação de sistemas o redesenho de processos organizacionais 

(SOARES ET AL., 2009).  

Estes sistemas são utilizados em diferentes etapas desde o desenvolvimento até a 

comercialização do produto, tais sistemas são inseridos na cadeia produtiva para as mais 

diversas atividades, tais como, sistemas embarcados em máquinas automáticas utilizados nas 

etapas de produção, sistemas embarcados em equipamentos analíticos utilizados nas 

atividades de controle de qualidade, equipamentos para controle em processo e validação, 

sistemas utilizados para o controle e monitoramento das condições ambientais nas áreas de 

produção e os sistemas corporativos que são os sistemas administrativos que apóiam os 
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processos.  

A área de Tecnologia da Informação é responsável por desenvolver, implantar e manter os 

sistemas de apoio aos processos de negócios. A área desenvolveu uma metodologia própria 

para desenvolvimento, implantação e manutenção dos sistemas sob sua responsabilidade. No 

entanto, a organização não possui um processo estruturado para identificação e atualização de 

novos sistemas que são incorporados aos processos. 

Os sistemas embarcados em equipamentos e supervisórios são implantados e mantidos pela 

área de engenharia e manutenção, enquanto os sistemas analíticos embarcados em 

equipamentos são implantados e mantidos pela área de metrologia e validação. Portanto, 

observa-se que existe hoje uma gestão descentralizada dos sistemas, questão que deverá ser 

tratada na implantação e institucionalização da validação de sistemas. 

Apesar das iniciativas recentes de implantação de sistemas informatizados e automatização da 

planta produtiva, estas iniciativas não foram pensadas de maneira a contemplar os 

requerimentos de validação, por isso há diversos sistemas legados para os quais se necessita 

analisar a estratégia de validação mais adequada. 

A validação de sistemas deve ser pensada, por um lado, de forma que todo o passivo seja 

analisado sob a ótica dos requerimentos de validação e, por outro, de forma que os novos 

sistemas sejam implantados já com o projeto de validação finalizado. Para tanto, é necessário 

que a organização identifique de forma adequada os sistemas que possui, analise a criticidade 

de cada um deles e classifique estes sistemas de modo que possa iniciar as atividades de 

validação ou adequação. 

4.2. Proposição de Modelo de Inventário 

Segundo o GAMP 5 e o GVSC, cabe à cada organização identificar e elaborar um inventário 

contendo todos os sistemas. Neste inventário é necessário explicitar se tal sistema possui ou 

não impacto em Boas Práticas. Devem fazer parte deste inventário não apenas os sistemas 

computadorizados, mas todas as planilhas eletrônicas críticas utilizadas nos processos. 

A partir deste inventário. a análise de risco poderá ser conduzida pela organização como 

forma de estabelecer o plano de priorização para as validações. O inventário de sistemas 

computadorizados necessita de revisão periódica para que seja identificada a existência de 

novos sistemas a serem implantados. 

Os sistemas que podem oferecer impacto na qualidade do produto, segurança do paciente ou 

na rastreabilidade das informações podem ser avaliados quanto a extensão de seu impacto e 

complexidade. A avaliação do impacto do sistema está relacionada à severidade do dano que 

o mesmo pode causar à qualidade do produto, segurança do paciente e rastreabilidade das 

informações. Já a complexidade do sistema está relacionada com o grau de customização do 

sistema, de forma que a necessidade de realização de testes funcionais aumenta à medida que 

o nível de customização do sistema aumenta. 

Para elaborar uma proposta para o inventário, as etapas da Figura 3 foram seguidas. 
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Figura 3 – Etapas para a proposição do modelo de inventário e abordagem de priorização. 

Fonte: elaboração própria. 

Como referências iniciais foram analisadas duas propostas já existentes na organização para o 

modelo de inventário: uma proposição inicial de um grupo interno de validação de sistemas e 

o modelo de inventário de planilha eletrônica já utilizada pela área de metrologia e validação. 

Foi possível verificar que nenhuma das duas proposições atendia aos requisitos mínimos do 

GVSC. Foram analisados, ainda, os requisitos especificados pelo GAMP 5 para o modelo de 

inventário, uma vez que o guia internacional é considerado uma referência no tema. Por fim, 

foi utilizado como base o referencial bibliográfico encontrado. 

A partir da análise das iniciativas já existentes na organização e da avaliação das principais 

fontes existentes sobre o assunto foi proposto um modelo de inventário de sistemas com vistas 

ao atendimento ao regulatório vigente. 

Para aumentar a confiabilidade, foi realizada uma verificação do modelo proposto. 

Previamente à verificação, duas atividades foram realizadas: 1) identificação e seleção dos 

entrevistados e 2) elaboração de um questionário. Segundo YIN (2005), estas duas tarefas 

compõem o protocolo de pesquisa, que é uma das principais táticas para aumentar a 

confiabilidade da pesquisa. 

No que se refere à identificação e seleção dos entrevistados, foi incluído um especialista no 

assunto com ampla vivência no tema validação de sistemas. Além disto, de forma a aproximar 

a proposta ao contexto estudado, foram selecionados profissionais das áreas diretamente 

envolvidas com sistemas computadorizados na organização pesquisada. 

Portanto, para a validação do modelo proposto, esta proposta foi submetida à análise de 

especialistas das áreas de engenharia e manutenção, à chefia da área de metrologia e validação 

e à chefia da área de Tecnologia da Informação em entrevistas realizadas entre 13 e 17 de 

dezembro de 2010. Além disto, foi realizada entrevista com um especialista no assunto que 

participou da elaboração do Guia de Validação de Sistemas Computadorizados da ANVISA. 

Nas entrevistas foi realizada uma contextualização geral da pesquisa, seguida da apresentação 

do modelo de inventário e de priorização propostos. Os entrevistados foram orientados a se 

colocar em relação às propostas apresentadas no sentido de avaliar sua pertinência e 

suficiência para atendimento aos requisitos regulatórios. 

PROPOSTA PRELIMINAR DE 

INVENTÁRIO DE SISTEMAS 

(GRUPO INTERNO)

MODELO DE INVENTÁRIO DE 

PLANILHAS ELETRÔNICAS DA 
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VALIDAÇÃO

REQUISITOS MÍNIMOS DO

INVENTÁRIO                        

(GUIA DE VALIDAÇÃO DE 

SISTEMAS)

REQUISITOS MÍNIMOS DO

INVENTÁRIO                        

(GAMP 5)

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

SOBRE O TEMA VALIDAÇÃO 

DE SISTEMAS

PROPOSIÇÃO DE MODELO DE 

INVENTÁRIO E DE 

ABORDAGEM DE 

PRIORIZAÇÃO DA VALIDAÇÃO 

DE SISTEMAS

VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE

MODELO DE INVENTÁRIO E DE 
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Após os ajustes realizados, foi verificado se o modelo final atendia aos requisitos obrigatórios 

do GVSC. A Tabela 2 mostra a proposição de inventário de sistemas computadorizada 

resultante. 

 
 Descrição 

Nome do 

Sistema 
Nome do sistema  

Descrição do 

Sistema 
Descrição das principais funcionalidades do sistema 

Versão do 

sistema 
Versão do sistema conforme política de versionamento (a ser estabelecida) 

Tipo de 

sistemas 

Tipologia de sistemas: sistemas corporativos, planilhas eletrônicas, sistemas embarcados em 

equipamentos analíticos e sistemas embarcados em equipamentos e supervisórios 

Processo(s) 

impactado(s) 
Processos de negócios impactos pelo sistema 

Unidades 

Organizacionais 

impactadas 

Áreas impactadas pelos sistemas (em nível de seção, caso este seja o nível mais detalhado)  

Dono do 

sistema 
Identificação do responsável pelo sistema. 

Equipamento 
Identificação (se pertinente) o equipamento no qual o sistema está, por exemplo, estufa, 

compressora, HPLC, etc.  

Impacto 
Identificação se o sistema impacta ou não a qualidade do produto, segurança do paciente ou 

rastreabilidade das informações. 

Validação Tipo de validação a ser realizada no sistema – retrospectiva ou prospectiva. 

Classificação 

dos sistemas 

Classificação dos sistemas entre:  

1- software de infra-estrutura 

3- software de prateleira 

4- software configurado 

5-software customizado 

Impacto 
Impacto na segurança do paciente, qualidade do produto e na integridade dos dados em termos 

de conseqüências, nas seguintes graduações: Baixo (1), Médio (3) e Alto (5). 

Probabilidade 
Probabilidade de impacto na segurança do paciente, qualidade do produto e na integridade dos 

dados em termos de conseqüências, nas seguintes graduações: Baixa (1), Média (3) e Alta (5). 

Complexidade  

Complexidade do sistema de acordo com o grau de customização do mesmo, nas seguintes 

graduações: Baixa (1), Média (3) e Alta (5). Entende-se por baixa complexidade os sistemas 

categoria 1, média complexidade os sistemas categoria 3 e os de alta complexidade os sistemas 

categoria 4 e 5. 

Status de 

validação do  

sistema 

Status do sistema quanto a sua validação: validado, não validação e em validação. 

Status da 

implantação do 

sistema 

Status da implantação do sistema: implantado ou em implantação. 

Tipo de 

validação 
Tipo de validação a ser aplicada no sistema entre retrospectiva e prospectiva. 

Interfaces com 

outros sistemas 
Sistemas com os quais o sistema tem interface. 

Número do 

Relatório de 

Validação 

Número do relatório de validação para os casos em que a validação já estiver concluída.  

Localização Local onde o sistema está „hospedado‟ (ex., servidor, equipamento, etc.) 

Número do DI Número do(s) DI(s) relacionado(s) ao sistema.  

Tipo de DI  Tipo(s) do(s) DI(s) relacionado(s) ao sistema. 

Número da 

revisão do DI 
Número da revisão do(s) DI(s) relacionado(s) ao sistema. 
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Tabela 2 – Modelo de inventário. Fonte: elaboração própria. 

4.3. Proposição de um modelo para priorização e definição da abordagem de validação 

de sistemas 

Além do inventário de sistemas computadorizados servir como ferramenta para identificação 

de todos os sistemas existentes, é importante que ele funcione também como uma ferramenta 

que ajude na priorização de quais sistemas deverão ser validados inicialmente.  

Conforme modelo de inventário proposto, o impacto do sistema identifica se o sistema 

impacta ou não em Boas Práticas por meio da aplicação do questionário. Após a resposta ao 

questionário, o impacto poderá ser classificado entre alto, médio e baixo de acordo com a 

severidade. Um segundo eixo de análise é a probabilidade de ocorrência de desvios, que no 

caso de sistemas legados está relacionada ao histórico de desvios do mesmo, também 

classificada entre baixa, média e alta. A complexidade caracteriza um terceiro eixo de análise, 

podendo ser classificada também como alta, média ou baixa de acordo com a categoria do 

sistema e seu nível de customização. 

Desta forma, cada sistema a ser validado deve ser classificado quanto ao impacto, 

probabilidade e complexidade, conforme Figura 4. Desta forma, a priorização se dará a partir 

do cruzamento da matriz de impacto versus probabilidade, considerando como terceiro eixo a 

complexidade do sistema. Esta proposta está em conformidade com o preconizado pelo 

GAMP 5, que sugere uma classificação do risco, com base no impacto e na probabilidade. A 

figura ilustra através das cores (Vermelho – Risco 1, Amarelo – Risco 2 e Verde – Risco 3) a 

classe de riscos dos sistemas listados. 

 

Figura 4 – Impacta versus probabilidade para sistemas computadorizados. Fonte: elaboração própria. 

Com relação à complexidade (tamanho das bolas na Figura 4), a mesma deve ser considerada 

para a definição da estratégia de validação. Sendo possível o dimensionamento do esforço da 

validação, ou seja, a extensão dos testes e da documentação a ser elaborada, pois conforme já 
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visto anteriormente, quanto maior a complexidade do sistema, maior a necessidade de testes 

funcionais. A complexidade também pode ser avaliada com o intuito de se definir se a 

validação será realizada internamente ou através de consultoria interna. 

Com relação a esta etapa de priorização do projeto de validação, o entrevistado que participou 

da elaboração do GVSC junto a ANVISA, sugeriu que fossem priorizados os sistemas de 

maior impacto e menor complexidade, pois isto proporcionaria uma curva de aprendizado 

para os responsáveis pelo trabalho de validação, uma vez que a validação de sistemas com 

maior impacto, porém menos complexos serviriam de base para o trabalho com sistemas de 

grande impacto e mais complexos. 

Foi observado por um dos entrevistados que atualmente a organização utiliza 

aproximadamente setecentos sistemas computadorizados englobando todas as classificações 

existentes e que a discussão de complexidade dos sistemas poderia auxiliar na estratégia de 

validação. A princípio, as validações de sistemas menos complexos poderiam ser realizadas 

por profissionais da própria área de metrologia e validação, enquanto que as validações de 

sistemas mais complexos, como é o caso dos customizados, seriam realizadas com auxílio de 

consultorias especializadas para que seja cumprido o prazo estabelecido pela ANVISA. 

Durante a entrevista realizada com um representante da área de engenharia e manutenção foi 

observado que existem algumas iniciativas relacionadas à substituição de sistemas não 

validáveis, como é o caso de muitos sistemas embarcados em equipamentos mais antigos 

onde não há um atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos na RDC nº 17 /2010. Desta 

forma, o entrevistado salientou que a avaliação do impacto auxiliará no direcionamento de 

investimentos para substituição de sistemas embarcados não validáveis em equipamentos que 

possuam maior impacto a qualidade do produto, segurança do paciente e rastreabilidade das 

informações. 

Para fins desta proposta, não está sendo considerada a detectabilidade, conforme previsto no 

material do treinamento da consultoria Five (MARTINS, 2010a). Entende-se que a 

detectabilidade se aplicaria apenas no nível funcional de cada sistema, isto é, na análise de 

cada função, a ser realizada em um segundo momento. 

Desta forma, as entrevistas com os profissionais ratificaram os potenciais uso do modelo 

proposto para a organização estudada. Observa-se, portanto, que o preenchimento do modelo 

de inventário, tal como proposto neste trabalho, possibilitaria o posicionamento dos sistemas 

na matriz de priorização proposta, permitindo que os sistemas fossem classificados segundo o 

seu nível de risco e complexidade e, conseqüentemente, permitindo que a organização crie 

uma estratégia de validação dos sistemas. 

5. Considerações Finais 

Este trabalhou buscou estabelecer uma proposta de modelo de inventário e de priorização da 

validação de sistemas computadorizados de uma organização farmacêutica, que permitisse 

que a mesma avançasse na institucionalização da atividade de validação de sistemas, em 

resposta aos requisitos e prazos estabelecidos na RDC nº 17/2010. 

Desta forma, a avaliação das três dimensões (severidade, probabilidade e complexidade) ainda 

na etapa de inventário constitui uma importante ferramenta para otimização da atividade de 

validação de sistemas, viabilizando o atendimento aos prazos estabelecidos pela agência 

reguladora. 

Contudo, deve-se salientar ainda que além do inventário dos sistemas utilizados, para 

cumprimento das exigências da ANVISA, é necessária a elaboração de uma série de 
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documentos de validação. 

Este trabalhou explicitou, também, que o referencial teórico sobre o assunto ainda é bastante 

escasso no Brasil e que as principais fontes de informação para iniciar as atividades de 

validação de sistemas são as referências regulatórias. Ainda assim, nem o Guia de Validação 

de Sistemas Computadorizados, nem o próprio GAMP 5 descrevem detalhadamente como a 

organização deve conduzir as ações de validação de sistemas. Estas referências apresentam 

apenas o quê deve ser feito, com algumas sugestões de como estes requisitos devem ser 

atendidos. 

Portanto, entende-se que a principal contribuição deste trabalho é a proposição de um modelo 

de inventário e de priorização, aderente aos requisitos regulatórios e que atende às 

especificidades dos tipos de sistemas existentes na organização estudada. 

Espera-se que este trabalho auxilie na identificação e avaliação da criticidade dos sistemas 

utilizados, de forma a dar um melhor encaminhamento à validação destes sistemas, haja vista 

os aspectos regulatórios vigentes e os prazos já definidos pela ANVISA. Conclui-se, portanto, 

que este estudo contribui ao conhecimento que se desenvolve sobre implantações de sistemas 

mais aderentes às realidades das organizações. 

Referências 

ANVISA, Guia de Validação de Sistemas Computadorizados, disponível em: http://www.anvisa.gov.br, Acesso 

em outubro de 2010, 2010a. 

ANVISA, RDC de 17 de abril de 2010, disponível em: http://www.anvisa.gov.br. Acesso em outubro de 2010, 

2010. 

BELART, M.S.V.C., Gerenciamento de riscos à qualidade aplicada à gestão de materiais: uma proposta para 

implementação em uma organização farmacêutica. Monografia submetida ao corpo docente da Escola 

Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro para obtenção do grau de especialista em gestão industrial 

de imunobiológicos. Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia – COPPE, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, 2009. 

BRYMAN, A. Quantity and quality in social research. London: Unwin Hyman, 1988. 

DAVENPORT, T. H. Mission critical: realizing the promise of enterprise systems, 1 ed., Boston: Harvard 

Business School Press, 2000. 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa, 4ª Ed., Editora Atlas, São Paulo, 2002. 

ISPE, GAMP 5 - A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems. Disponível em: 

http://www.ispe.org, Acesso em novembro de 2010, 2008. 

LAUDON, Jane P.; LAUDON, Kenneth C., Sistemas de informação gerenciais. São Paulo, Ed. Pearson, 2004. 

MARTINS, R., Abordagens Quantitativa e Qualitativa, IN: Metodologia de Pesquisa em Engenharia de 

Produção e Gestão de Operações, Elsevier Editora Ltda, 2010. 

MARTINS, S. Treinamento FDA 21 CFR Part 11 e Validação de Sistemas Computadorizados seguindo as 

diretrizes do GAMP 5 e Guia da ANVISA – Five consultoria, Maio 2010, 2010a. 

SOARES, P., MARTINS, M., SILVA, G., D'AIUTO, D., LACERDA, D. A influência da metodologia de 

implantação de sistemas por processos: um estudo de caso em uma organização farmacêutica. XXXIII 

EnANPAD - Encontro Nacional de Administração - São Paulo, Brasil, Setembro, 2009. 

TURBAN, E., MCLEAN, E., WETHERBE, J., Tecnologia da informação para gestão: transformado os 

negócios da economia digital. 3ª Edição. Porto Alegre: Editora Bookman, 2004. 

YIN, R.K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos, Porto Alegre, Bookman, 3ª Edição, 2005. 


