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Solicite a visita de um representante.

Filtros para

Clínicas e Salas
Hospitalares

Menor consumo energético;
Tela resistente a sanitizantes;
100% dos filtros são ensaiados 
conforme as normas globais.

MEGALAM

* Programa EUROVENT garante que os filtros entregues seguem os dados divulgados publicamente pelo fabricante. Maiores informações: www.eurovent-certification.com.

Classe A em consumo energético 
conforme NBR16101:2012;
Maior durabilidade;
Leve e de fácil instalação;
Certificado pelo EUROVENT*.

OPAKFIL

Soluções em filtragem de ar para controle de contaminação na área da saúde.

100% dos filtros são ensaiados 
conforme as normas globais;
Maior durabilidade;
Leve e de fácil instalação.
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EDITORIAL

4

mundo assiste, com grande 
preocupação, o maior surto 

de contaminação de ebola desde a 
detecção da doença na década de 
1970. Nesses momentos de grande 
crise há inegavelmente uma busca 
maior por soluções e ajustes nos 
procedimentos futuros. Algo que, 
claro, deve ser feito continuamente, 
mas que ocorrências extremas ace-
leram a necessidade de ação.
É preciso ampliar o debate para 
controles mais efetivos de todas as 
doenças infectocontagiosas que exi-
jam isolamento ou mais cuidados em 
função do tipo de transmissão. 
O controle de contaminação em am-
bientes fechados, assunto no qual a 
SBCC atua com excelência, é ponto 
fundamental neste debate, principal-
mente levando em conta a possibili-
dade de infecção e transmissão em 

hospitais e outros estabelecimentos 
assistenciais de saúde.
Diversos estudos, e temos publicado 
com certa frequência nesta revista, 
mostram a importância e a real ne-
cessidade de avaliar com maior rigor 
os ambientes hospitalares. Há uma 
grande complexidade nesta avaliação, 
que exige conhecimento técnico e de 
funcionalidade de cada área e ambien-
te dentro de um hospital (e são vários!) 
e disposição de atuar de forma multi-
disciplinar, entre outros pontos. 
A revisão da NBR 7256, que trata 
sobre a qualidade do ar em hospi-
tais e unidades de saúde, está em 
andamento e trazemos nesta edição 
uma atualização sobre o status des-
ses trabalhos. Ela não é específica 
para o atendimento a situações de 
controle de doenças infectoconta-
giosas, mas caminha no sentido de 

estabelecer parâmetros conhecidos 
para excelência na qualidade do ar, 
um passo que pode minimizar o risco 
de contaminação.
Assim como a indústria farmacêu-
tica se sofisticou para minimizar os 
riscos à saúde pública, ao controlar 
de forma efetiva a cadeia produtiva 
e eliminando riscos para o produto 
e para os operadores; os hospitais 
e unidades de saúde também terão 
que aprofundar os controles de con-
taminação nos ambientes. 

Boa leitura

Marco Adolph
Editor-chefe 
do Conselho Editorial

Biossegurança
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Anúncio
PMS

Nós estamos aqui com você

•  Conhecimento específico de produtos

•  Calibrações no local 

•  Suporte local aos clientes

•  Rede de recursos globais

gerenciando micro contaminação juntos.

www.pmeasuring.com/br    •    pmsbrazil@pmeasuring.com     •     (11) 5188-8227

Vamos começar juntos.

Como nós podemos ajudá-lo a reduzir os riscos de contaminação?

Rua Laguna, 276 - Santo Amaro - São Paulo - SP - Brasil

Estamos sempre buscando melhores formas de atender nossos clientes. É por isto 

que agora oferecemos vendas, serviços, aplicações e suporte ao cliente diretamente 

no Brasil. Como primeiro e único fabricante de instrumentos de controle de micro 

contaminação presente no Brasil, nós medimos o que importa através de:
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pós ter acumulado uma vivência 
de 35 anos na condução de in-

dústrias farmacêuticas, tendo sido só-
cio de laboratórios como Neo Química, 
Teuto, Ducto, Fisioquímica e Kinder, 
Marçal Henriques Soares levou toda 
sua experiência para trabalhar a favor 
da defesa do setor e, desde 2012, atua 
como presidente executivo do Sindifar-
go (Sindicato das Indústrias Farmacêu-
ticas de Goiás). É uma volta às origens: 
Soares deixou Anápolis, cidade onde 
nasceu e hoje é sede do sindicato, em 
1974. Formou-se em Administração de 
Empresas pela PUC-Campinas, mo-
rou nos Estados Unidos, onde cursou 
inglês para estrangeiros na Universi-
dade de Haward, criou uma empresa 
de comercialização de pedras pre-
ciosas em Boston e depois foi para 
Miami, trabalhar com exportações 
de máquinas e equipamentos para 
o Brasil. E, entre os anos de 1978 e 
2009, fez sua história no segmento de 

medicamentos. “Comecei na indústria 
farmacêutica muito antes da criação 
da ANVISA, dos genéricos, na época 
em que tudo funcionava no anexo 1 do 
Ministério da Saúde, quando os preços 
dos medicamentos eram controlados 
pela CIP (Comissão Interministerial de 
Preço), passei por todas as grandes 
transformações vividas pelo setor”, 
conta, lembrando de tempos bastante 
agitados. 
Sua rotina atual, no entanto, conti-
nua intensa. Goiás se firma como um 
polo farmacêutico relevante, com a 
expectativa de fechar 2014 ocupando 
o segundo lugar em volume de pro-
dução de medicamentos no Brasil, e 
vem atraindo olhares de todo o mun-
do. “Nestes últimos dois meses recebi 
visitas de representantes da Grã-Bre-
tanha, Porto Rico, Alemanha, Suécia 
e de 14 países africanos. Todos inte-
ressados na política industrial goiana, 
avaliando a possibilidade de investir 

A aqui e também buscando investidores 
para seus países”, diz. Abrindo um 
espaço na concorrida agenda, Soares 
recebeu a Revista da SBCC na sede 
do Sindifargo para falar sobre os desa-
fios do setor. 
 

Revista da SBCC: Anápolis tem se 
consolidado como um polo farmacêu-
tico. Como foi esta evolução e em que 
patamar se encontra atualmente? 
Marçal Henrique Soares: Este pro-
cesso se iniciou há 22 anos, com a 
vinda da Neo Química para o Distrito 
Agroindustrial de Anápolis (DAIA), 
seguida pela instalação do Teuto e da 
fundação de outras empresas, não só 
aqui em Anápolis, mas também em 
Aparecida de Goiânia e Goiânia. Hoje, 
são 22 indústrias, empregando 13.700 
profissionais diretos e fabricando me-
dicamentos genéricos, similares, me-

Presidente Executivo do Sindifargo

Luciana Fleury
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para a busca de objetivos em comum. 
Um exemplo é o recém-inaugurado 
viaduto na entrada do DAIA, para re-
dução dos congestionamentos, que 
foi resultado de uma grande luta das 
entidades: há nove anos esperamos 
esta obra e, como ela beneficia tanto 
os profissionais quanto as empresas, 
atuamos fortemente para sua concre-
tização.  Também trabalhamos em 
outras instâncias, como, por exemplo, 
questões ambientais tratadas com os 
órgãos respectivos. Temos uma atua-
ção muito forte na CNI (Confederação 
Nacional das Indústrias) que exerce 
uma vigilância permanente dos atos 
legislativos que mexem com o nosso 

setor, e participamos ativamente na 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) nas reuniões abertas, na 
diretoria colegiada, no marco regula-
tório, nas consultas e audiências pú-
blicas. O Sindifargo tem uma atuação 
bastante ampla e cumpre os preceitos 
para o qual foi criado, participa do 
projeto nacional da logística reversa 
de medicamentos, rastreabilidade de 
medicamentos, intercambialidade dos 
medicamentos similares com os de re-
ferência e fecha todas as negociações 
e convenções coletivas de trabalho, 
são três por ano.
 
Revista da SBCC: Como é a relação 
do setor, nesta região, com a ANVISA?
Marçal Henrique Soares: A ANVISA 
foi criada há apenas 15 anos com o 

dicamos isentos de prescrição médica, 
alguns medicamentos de referência 
e também de prescrição médica em 
todas as fórmulas farmacêuticas. Este 
ano de 2014, Goiás será responsável 
por 32% do total de medicamentos pro-
duzidos no Brasil, serão pouco mais de 
1 bilhão e 300 milhões de caixinhas de 
medicamentos. Com isso, ultrapassa 
em volume os polos carioca, mineiro 
e gaúcho, ocupando, sem dúvida, o 
segundo lugar nacional, ficando atrás 
apenas de São Paulo. Há também a 
produção de produtos para saúde, e, 
dentro da nossa cadeia produtiva, 70% 
das cartonagens e 100% das cápsu-
las gelatinosas duras utilizadas são 
produzidas localmente, além de ter 
sido iniciada a produção de bisnagas 
de alumínio. Não temos produção de 
matéria-prima, mas contamos com o 
porto seco do Centro-Oeste no DAIA, 
que é extremamente eficiente e cuida 
das importações.

Revista da SBCC: Há quanto tempo o 
Sindifargo está estruturado e quais são 
suas formas de atuação?
Marçal Henrique Soares: Em 2014, o 
Sindifargo está completando 10 anos e 
conta atualmente com 60 associados. 
Antes deste período, as indústrias far-
macêuticas faziam parte do Sindicato 
das Indústrias Químicas, formado ba-
sicamente por microempresas e com 
um marco regulatório completamente 
diferente do farmacêutico. Surgiu 
então a necessidade de criar uma 
entidade mais representativa. A nos-
sa missão é principalmente defender 
os interesses da classe nas esferas 
municipal, estadual e federal, atuando 
na busca de soluções de problemas 
e do apoio a nossos associados. 
Também estabelecemos parcerias 
com outros sindicatos e associações 

estabelecimento do marco regulatório 
do setor e representou um marco muito 
positivo. Não que o começo não tenha 
sido difícil, nos cinco primeiros anos 
houve períodos em que tínhamos prati-
camente uma nova norma a cada dois 
dias, alguns regulamentos impraticá-
veis e pouca transparência. Mas havia 
um gap de quase 100 anos para ser 
coberto, pois até então o setor não era 
regulado e isso não se resolve se não 
for desta forma. Depois, houve gran-
de aperfeiçoamento, com a melhoria 
da estrutura, com a contratação de 
técnicos, inclusive com os concursos 
levando muita gente da indústria para 
atuar na ANVISA. Nos últimos anos, 
posso dizer que tanto a ANVISA quan-
to a Suvisa (Superintendência de Vigi-
lância em Saúde) de Goiás adotaram 
procedimentos de muita transparência 
e criaram uma excelente condição de 
diálogo com o setor produtivo.

Revista da SBCC: O Brasil já venceu, 
então, este gap de 100 anos em termos 
regulatórios para o setor farmacêutico?
Marçal Henrique Soares: Com certe-
za. E está se colocando na vanguarda 
frente aos demais sistemas regulado-
res do mundo. Com a implantação da 
rastreabilidade e da logística reversa, 
a ANVISA será a agência mais avan-
çada em regulação de todo o mundo. E 
isso é já está acontecendo. Temos até 
2016 para implementar a rastreabilida-
de serializada, que é um avanço muito 
grande, porque não é só lote, vamos 
rastrear por unidade, e isso no mundo 
ninguém está fazendo. Será um mar-
co de segurança para toda a cadeia 
produtiva. Primeiro para a indústria 
porque, caso haja um problema na 
produção, será possível saber todas 
as pessoas que usaram determinado 
medicamento, e não só onde ele foi 

Marçal Henriques Soares

Em 2014, Goiás será 
responsável por 32% do 
total de medicamentos 

produzidos no Brasil
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correr destes anos. O que tem a dizer 
deste histórico e da importância deste 
segmento os processos da indústria de 
medicamentos?
Marçal Henrique Soares: Ao se com-
parar uma sala limpa de 15 anos atrás 
e uma sala limpa hoje, percebe-se 
claramente toda a evolução ocorrida e 
como o risco foi quase que 100% mini-
mizado. Quando se fala em sala limpa, 
ar condicionado, eliminação de conta-
minação cruzada, controle ambiental 
de temperatura, visando não só os 
produtos, mas também o ser humano, 
a gente percebe que tudo é trabalhado 
para eliminar riscos. Trabalha-se para 
eliminar risco do produto, do colabora-

dor e dos materiais utilizados e, conse-
quentemente, elimina-se risco para a 
saúde pública. As empresas sabem do 
grande prejuízo gerado ao se colocar 
no mercado um lote de produto conta-
minado, que terá de ser recolhido, cau-
sando perdas pelo custo de produção 
desperdiçado e também pelo estrago 
causado na imagem da empresa dian-
te do consumidor. Por isso, o controle 
de contaminação na indústria farma-
cêutica é irreversível. E eu acho que 
estamos só começando, porque mes-
mo na produção de não estéreis ainda 
é possível sofisticar muito, porque 
à medida que vão se aperfeiçoando 
os instrumentos de medição, vamos 
descobrindo que é preciso melhorar 
ainda mais, trata-se de um processo 
contínuo. Além disso, eu acredito que 
esta indústria de larga escala, de gran-

distribuído e comercializado. Esta pos-
sibilidade de chegar até o consumidor 
vai permitir ampliar o conhecimento clí-
nico dos produtos, pelo contato direto 
com os milhares de consumidores que 
o utilizam; e também fornecer dados 
inteligentes de consumo, ajudando na 
estratégia de mercado das empresas. 
A reinserção de cargas roubadas no 
mercado também será coibida e no 
dia em que o consumidor contar com 
um totem na farmácia que permita a 
interação de seu dispositivo móvel 
com um sistema no qual ele possa ve-
rificar a autenticidade do medicamento 
e confirmar se ele não tem nenhum 
impedimento para ser consumido, a 
segurança será muito grande. E, espe-
cialmente para o governo, isto ajudará 
na não comercialização de produtos 
adquiridos pelo setor público, aqueles 
direcionados a políticas de distribuição 
gratuita, que acabam inseridos no co-
mércio. Já quanto à logística reversa, 
a política nacional de resíduos sólidos 
incluiu os medicamentos como resídu-
os domiciliares obrigados à logística 
reversa. As entidades de defesa da 
indústria já apresentaram seus proje-
tos, houve o edital de chamamento, 
fizemos pesquisa, realizamos coletas 
amostrais aqui em Goiás e em outros 
estados e protocolamos o projeto no 
Ministério do Meio Ambiente. Não 
houve um consenso entre indústria, 
distribuidores e varejo. Por isso, exis-
tem três propostas no Ministério e es-
peramos que elas sejam equalizadas e 
discutidas para chegarmos a um con-
senso. A polêmica maior está na divi-
são de custos e responsabilidades que 
caberá a cada segmento envolvido. 

Revista da SBCC: O senhor acompa-
nhou o desenvolvimento das tecnolo-
gias associadas a áreas limpas no de-

des áreas, tem uma duração curta. O 
mundo já está presenciando um avan-
ço extraordinário da biotecnologia, dos 
medicamentos derivados de tecidos 
e sangue e este é o grande caminho 
da indústria farmacêutica, que precisa 
investir neste sentido. São necessários 
grandes investimentos, de longo prazo, 
o Brasil está começando nesta área e 
isso envolve soluções de áreas limpas 
e controle da contaminação preciso.

Revista da SBCC: A SBCC, pela pri-
meira vez, organizou um workshop em 
Anápolis e contou com adesão de um 
bom público. Como o senhor avalia 
esta iniciativa de trazer este momento 
de compartilhamento de informações 
para a região?
Marçal Henrique Soares: Até o ano 
passado, essa troca de informação, de 
conhecimento e de conscientização 
não acontecia aqui. As grandes entida-
des e institutos não tinham uma visão 
do mercado goiano, não enxergavam 
Goiás como um polo farmacêutico. En-
xergavam principalmente São Paulo e 
Rio de Janeiro, inclusive pela questão 
logística. Fazer um seminário em São 
Paulo é mais fácil e tem um público 
muito grande. Mas, neste ano, feliz-
mente, graças a um trabalho intensivo 
do Sindifargo, participando de tudo 
e levando Goiás para fora de Goiás, 
houve um despertar de que temos um 
púbico interessante, temos indústrias 
farmacêuticas de primeiro mundo e 
temos técnicos. Achei fantástica a 
iniciativa da SBCC e a parabenizo. 
Nós não só merecemos ações como 
estas como precisamos. Goiás está 
entrando neste circuito nacional e até 
internacional, estamos ganhando um 
centro de convenções aqui em Anápo-
lis que será o maior do Centro-Oeste e 
isso não é à toa.

Achei fantástica a 
iniciativa da SBCC e a 

parabenizo
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 Revista da SBCC: E quais são as 
perspectivas e expectativas para o 
futuro da indústria farmacêutica na 
região de Goiás, há previsão de mais 
investimentos e crescimento?
Marçal Henrique Soares: O mercado 
farmacêutico é promissor. Apesar de 
termos avançado bastante no que diz 
respeito ao acesso da população a me-
dicamentos, ainda falta muito. Eu diria 
que hoje entre 65% e 70% dos brasilei-
ros têm acesso a medicamentos, algo 
que há 10 anos era menos de 50%. Te-
mos o programa da farmácia popular, 
temos os genéricos, mas ainda temos 
muitos desafios a serem vencidos para 
os medicamentos chegarem aos mais 
de 200 milhões de brasileiros. Por 
causa disso, o consumo irá continuar 
crescendo, talvez não cresçamos a 

dois dígitos nos próximos cinco anos, 
mas vamos continuar crescendo muito 
próximo de dois dígitos nesse período. 
As indústrias goianas estão muito 
atentas ao mercado interno e isto tem 
gerado muitos e vultosos investimen-
tos. Mas vivemos aqui uma grande 
ameaça que é a cassação dos incen-
tivos fiscais. Está no Supremo Tribunal 
Federal, o julgamento dos incentivos 
fiscais de Goiás e de vários outros es-
tados, porque estados que não traba-
lham com incentivos, como São Paulo, 
entraram com uma ação de inconstitu-
cionalidade, a chamada “guerra fiscal”. 
Se estes incentivos fiscais forem cas-
sados, Goiás estará em uma situação 
muito complicada, para manutenção 
e atração de novos investimentos. Eu 
acredito que houve um erro de estraté-

gia dos empreendedores na utilização 
dos recursos deste benefício, pois eles 
pegaram este incentivo e repassaram 
para o preço, exatamente para se 
tornar mais competitivo. Ou seja, se 
perderem este incentivo, não conse-
guirão manter seus preços e isso gera 
uma situação econômica bastante 
ameaçada, o lucro pode ser altamente 
reduzido e algumas empresas podem 
entrar no vermelho. Vários empresá-
rios já pisaram no freio em termos de 
novos investimentos e aguardam uma 
decisão para definir o que fazer. Vai 
aqui o meu protesto: por que penalizar 
e encerrar o que deu certo? Por que 
não fazer igual? A política industrial de 
Goiás é uma das poucas no País está 
dando certo há mais de 20 anos e não 
pode ser punida por ser um sucesso.
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Ponto crítico na produção
A qualidade da água é algo fundamental para a excelência na produção da 
indústria farmacêutica, com cuidados extremos que começam no projeto e se 
estendem até a manutenção dos sistemas

Luciana Fleury
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Teste de endotoxina é uma das análises realizadas para 
avaliar a qualidade da água farmacêutica produzida 
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No Brasil, a norma que rege os 
sistemas de água para usos farmacêu-
ticos é a RDC 17 de 16 de abril de 2010 
da ANVISA (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária), entidade que publicou 
um complemento específico sobre o 
assunto em 2013, o “Guia de Qualidade 

para Sistemas de Purificação de Água 
para Uso Farmacêutico” (veja box na 
página 18). É preciso, ainda atender ao 
disposto na Farmacopeia Brasileira, 5ª 
Edição, que foi estabelecida pela RDC 
nº. 49, de 23 de novembro de 2010, e 
que determina os parâmetros para que 

uma água seja considerada PW ou WFI. 
Para PW, leva-se em consideração a 
contagem total de bactérias (<100 UFC/
ml), ausência de pseudômonas e outros 
patogênicos, condutividade e TOC (car-
bono orgânico total, na sigla em inglês). 
Para WFI, somam-se a estes parâme-
tros a esterilidade, total de particulados 
e de endotoxinas bacterianas.

“Vale ressaltar, no entanto, que 
quando se deseja exportar o produto, 
é preciso ficar atento qual farmacopeia 
precisa ser respeitada. A maior parte 
dos países aceita a farmacopeia ame-
ricana ou a europeia. Porém, quando o 
objetivo é exportar para a Comunidade 
Europeia, é indispensável atender aos 
requisitos locais, já que vários aspec-
tos não estão harmonizados entre as 
farmacopeias, como, por exemplo, a 
quantidade de metais pesados que 
pode estar presentes nas análises das 
águas. Por outro lado, a forma de mo-

qualidade da água usada em 
processos da indústria far-

macêutica é um tema particularmente 
sensível no que diz respeito ao controle 
de contaminação. Afinal, a água pode 
ser utilizada não só para a limpeza de 
materiais e embalagens primárias (que 
terão contato direto com o produto) 
como também na própria composição 
do medicamento. Utilizar água com 
qualidade inferior à necessária, além 
de gerar um problema regulatório, pode 
incluir no processo um agente de con-
taminação, já que a água tem grande 
susceptibilidade para agregar compos-
tos diversos e sofrer recontaminação, 
mesmo após a etapa de purificação. 
Surge daí a relevância do sistema de 
produção de águas de características 
farmacêuticas, que tem como principais 
funções a produção de água purificada 
(AP, na sigla em português, ou PW - 
Purified Water, na sigla em inglês), que 
pode ser usada no estado líquido ou 
para a formação de vapor, e água para 
injetáveis (API, em português ou WFI - 
Water For Injections).

A

Sistema de produção 
de águas farmacêuticas 

tem como principais 
objetivos produzir 

água purificada (PW) 
e água para injetáveis 

(WFI)
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nitoramento de alguns parâmetros, tais 
como a condutividade, é diferente em 
cada farmacopeia. Para alguns, deve 
ser feita a medição em uma determina-
da temperatura e, em outros, ela pode 
ser medida a qualquer temperatura 
com uma correção pré-definida. Enfim, 
é preciso seguir a farmacopeia brasi-
leira e usar qualquer outra como com-
plemento”, destaca Rodolfo Cosentino, 
Diretor da Giltec. 

Produção de PW e WFI

Existem diferentes tecnologias que 
podem ser utilizadas para a produção 
de PW e de WFI, mas todo o processo 
começa com um pré-tratamento, que 
dependerá da composição da água 

de entrada, recebida da concessio-
nária ou de outra fonte, e que, por 
regulamentação, deve ser potável. “É 
necessário avaliar a dureza da água e 
os níveis de cálcio e magnésio antes 
de iniciar o abrandamento. A água 
fornecida é clorada, então é neces-
sário retirar o cloro, o que pode ser 
feito utilizando-se um filtro de carvão 
ativado ou através de adição de pro-
dutos químicos”, exemplifica Elisa Liu, 
Coordenadora de Projetos da SPL e 
Diretora Técnica da SBCC. Ela ressal-
ta também a importância de se consi-
derar variações sazonais, que podem 
alterar as características da água 
recebida. As etapas de pré-tratamento 
serão definidas de acordo com a qua-
lidade da água de entrada e como se 
deseja que ela esteja no momento em 

que entra no processo de produção de 
PW ou WFI.

Depois do pré-tratamento, a água 
geralmente passa pela osmose re-
versa, que remove a maior parte das 
impurezas da contaminação iônica, 
orgânica e de partículas e contaminan-
tes com menos de 1 nm de diâmetro. 
Esta etapa pode ser simples ou em 
duplo passo, no caso da produção 
de PW. Para atingir os parâmetros de 
condutividade, utiliza-se a deionização 
ou a eletrodeionização, processos que 
removem os íons da água. 

Algumas farmacopeias, como a da 
União Europeia, exigem a destilação 
como etapa da produção de WFI; ou-
tras, como a americana, aceitam a os-
mose em duplo passo ou a destilação. 
O Guia específico da ANVISA registra 
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que: “destilação é a técnica preferida, 
uma vez que é considerada uma téc-
nica mais robusta, devido à mudança 
de fase da água, e em alguns casos, 
por causa do equipamento que é ope-
rado em temperaturas muito elevadas. 
A água da rede pública de abasteci-
mento pode conter contaminantes, tais 
como cloretos e substâncias orgânicas 
voláteis. Pelo fato de esses contami-
nantes possuírem um tamanho físico 
menor do que a água, as membranas 
semipermeáveis usadas na osmose 
reversa não são capazes de retê-los. 
Além disso, não existem atualmente 
métodos eficazes de identificação de 
todos os possíveis contaminantes tóxi-
cos presentes na água”. 

Outra questão importante com re-
lação às tecnologias escolhidas para a 
produção de águas farmacêuticas diz 
respeito ao uso de aditivos químicos, 
como os usados para ajustar o pH ou 
remover carbonatos e amônia, uma sa-
ída adotada para proteger e dar mais 
durabilidade às membranas usadas na 
osmose reversa. As normas brasilei-
ras permitem seu uso, mas o sistema 
deve prever um estágio posterior para 
removê-lo.

Cuidados no projeto

Além de uma análise precisa de 
quais tecnologias optar e de todas as 
etapas que serão necessárias para 
se obter a água nas condições dese-
jadas, é preciso ficar atento a outras 
questões para garantir um sistema 
de produção de águas farmacêuticas 
efetivo e eficiente. Um dos pontos mais 
importantes tem relação com o dimen-
sionamento correto do volume de água 
que será utilizado, pois colocar em 
operação um novo ponto de saída é 

algo dispendioso e pode ser inviável. 
Mesmo um aumento na mesma linha 
de produção pode trazer problemas. 
“Uma elevação súbita e drástica no 
consumo pode baixar o nível do tanque 
e até fazer com que a bomba cavite, 
caso ultrapasse o ponto mínimo. Há 
também o risco de contaminação de 
todo o sistema, caso falte água e entre 
ar na tubulação”, comenta Elisa. 

Independente das tecnologias uti-
lizadas, todo o sistema de água deve 
idealmente promover a constante 
recirculação da água (em loop), para 
evitar a formação de biofilmes nas tu-
bulações de distribuição. Além disso, 
seu desenho não deve possibilitar a 
existência das chamadas “pernas mor-

tas”, ou seja, caminhos de tubulação 
de via única, nos quais a água não 
circula, gerando alto risco de cresci-
mento de impurezas pelo fato de ficar 
parada. Pelo mesmo motivo, a veloci-
dade na tubulação deve ser mantida 
em regime turbulento. Em instalações 
muito grandes, uma solução para se 
evitar tubulações muito extensas para 
se garantir a recirculação é incluir nos 
projetos diferentes tanques e loop res-
pectivos.

Também é preciso atenção para 
qualquer contingência que possa gerar 
alterações na água potável recebida, 
aquela que será transformada em PW 
ou WFI. “Por exemplo, interrupções no 
fornecimento podem levar à neces-

Controle microbiológico da água realizado no Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), no Rio de Janeiro
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sidade de abastecimento por cami-
nhões pipa, fazendo com que entre no 
processo de pré-tratamento água de 
características diferentes daquele que 
ele foi projetado. Neste caso, é neces-
sário avaliar se será preciso alguma 
ação de correção”, diz Elisa. 

Qualificação de 
desempenho

Por serem considerados sistemas 
críticos de qualidade e de impacto 
direto na qualidade e segurança de 
medicamentos, os sistemas de água 
para uso farmacêutico devem ser 
qualificados, seguindo procedimentos 

previamente escritos e aprovados. O 
objetivo da qualificação é proporcio-
nar uma compreensão lógica de todo 
o sistema, bem como gerar subsídios 
técnicos para a correta implementação 
dos procedimentos operacionais, em 
especial os de sanitização, limpeza, 

manutenção e amostragem. Para 
comprovar a confiabilidade e robustez 
do sistema em operação durante um 
período prolongado, o Guia da AN-
VISA recomenda obter a qualificação 
passando-se por três fases:

Fase 1 – É uma etapa de estudo 
e precede a utilização da água pela 
indústria farmacêutica. Deve ser re-
alizada sempre que um sistema está 
iniciando as atividades produtivas ou 
quando sofre mudanças que impactem 
no processo. Seu foco é o monitora-
mento intensivo de todos os pontos 
amostrais do sistema para todos os 
parâmetros especificados para água, 
todos os dias consecutivos, por no 
mínimo duas semanas. É também 
uma etapa importante para avaliar se o 
sistema possui capacidade de produ-
zir, armazenar e distribuir PW ou WFI 
de forma confiável. São vários seus 
objetivos, direcionados, entre outros 
pontos, para se estabelecer parâme-
tros de funcionamento; desenvolver as 

A Qualificação 
de Desempenho 

visa comprovar a 
confiabilidade e 

robustez da operação 
durante um período 

prolongado
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especificações de operações; deter-
minar os procedimentos de operação, 
limpeza, sanitização e manutenção; 
demonstrar a capacidade de produção 
e distribuição da água na qualidade e 
na quantidade requerida.

Fase 2 – Etapa em que já se ad-
mite o uso da água para a produção, 
envolve um período de duas semanas 
de monitoramento intensivo e imple-
mentação de procedimentos aprimora-
dos após a finalização satisfatória da 
fase 1. Tem como meta demonstrar a 
operação consistente dentro das espe-
cificações estabelecidas e comprovar 
que a produção e distribuição são 
consistentes e estão de acordo com os 
procedimentos operacionais definidos 
como padrão.

Fase 3 – Geralmente realizada 
durante um ano após a fase 2, quan-
do se espera que os procedimentos 
operacionais devem estar revisados, 
ajustados e implementados. Visa de-
monstrar desempenho confiável du-
rante um período longo de produção e 
assegurar que as variações sazonais 
foram consideradas e avaliadas.

Controles de qualidade 
e sanitização

Para garantir que as condições 
previstas em projeto se mantenham 
durante a operação, são recomenda-
dos uma série de controles diários. É 
preciso retirar amostras de água após 
a geração e antes da entrada no tan-
que – a fim de avaliar se a água gerada 
está na qualidade desejada; realizar 
amostragens nos pontos de uso – para 
ver se há alguma contaminação na 
tubulação; além do monitoramento do 
TOC, que pode ser feito de forma con-
tínua e online.

“Devem ser monitorados e registra-
dos todos os parâmetros críticos. No 
mínimo, deve se ter registros de con-
dutividade, TOC, contagem microbio-
lógica e, para, WFI também de endoto-
xinas. Além disso, quando os sistemas 
trabalham em alta temperatura, visan-
do maior controle de contaminação, 
também devem existir registros destas 
temperaturas nos lugares mais frios do 
sistema”, detalha Cosentino, da Giltec. 

“Quando os sistemas são sanitizados 
por ozônio devem existir registros do 
teor de ozônio antes e depois da lâm-
pada ultravioleta e no retorno do anel 
de circulação”, complementa.

Em termos de sanitização, Elisa 
explica que cada sistema de água, de-
vido às diversas variáveis envolvidas, 
tem seu plano único, definido pelo que 
foi observado durante a qualificação 
de desempenho. “Como a qualidade 
da água fornecida varia de acordo com 
questões sazonais – por exemplo, no 
outono com a queda das folhas, tem-

-se maior quantidade de material orgâ-
nico na água fornecida; há o período 
das cheias etc – é preciso um tempo 
para se conhecer o sistema e como 
ele se comporta, para se estabelecer 
a periodicidade de sanitização; criando 
gráficos que apontam as tendências e 
quais os momentos necessários para 
a sanitização. Porque para um siste-
ma, pode ser que o loop suporte cinco 
meses para só então começar a tender 
a ter crescimento microbiano e neces-
sitar de sanitização, mas outro pode 
demandar uma sanitização em tempo 
menor, três meses, por exemplo”, ex-
plica Elisa.

Os estágios de pré-tratamento 
também precisam ser bem analisados 
para que se defina qual a periodici-
dade de retrolavagem de filtros (e de 
carvão ativado, quando se utilizar), 
regeneração de resinas e, no caso 
da osmose reversa, avalia-se se é 
necessário fazer uma limpeza quími-
ca ou se já chegou o momento de se 
trocar a membrana. “O que garante 
o controle de um sistema de água é 
ter uma boa operação, um bom mo-
nitoramento e manutenção contínua”, 
sentencia Elisa. “Mas é preciso, tam-
bém, ter o registro do histórico de 
seu funcionamento; deve-se ter em 
mente que as pessoas das equipes 
mudam, saem da empresa por di-
versos motivos e levam com ela este 
conhecimento, informações riquíssi-
mas. É fundamental que a empresa 
tenha processos estruturados que 
registrem as tendências históricas, a 
fim de identificar variações sazonais 
importantes fazendo com que um pro-
fissional recém-chegado que vá atuar 
diretamente na gestão do sistema de 
água tenha, de pronto, entendimento 
completo do desempenho do siste-
ma”, recomenda.

Parâmetros críticos 
do sistema devem 
ser monitorados 
rotineiramente; 
sistema também 
deve ser alvo de 
um programa de 

manutenção específico, 
preventivo e contínuo, 

baseado em dados 
coletados durante 
a Qualificação de 

Desempenho
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A experiência de 
Biomanguinhos

No Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), 
unidade da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), no Rio de Janeiro-RJ, a 
água é um insumo essencial, por ser 
utilizada na formulação de vacinas, 
kits diagnósticos, biofármacos, diluen-
tes e também na lavagem de frascos 
que entrarão em contato diretamente 
com o produto e água para utilidades, 
como as torres de resfriamento e de 
caldeiras. São nove sistemas de água 
independentes, mantidos em circula-
ção contínua, que geram, cada um, 
entre 15 e 30 metros cúbicos por dia 
para atender os diversos laboratórios 
e processos. 

Lá, a água fornecida pela Cedae-
-RJ (Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos do Rio de Janeiro) entra na 
central de tratamento, passa por uma 
filtragem por zeólitas, que realiza a 
filtração dos íons responsáveis pela 

dureza como magnésio e chumbo, 
depois segue para um abrandamento. 
Após isso, a água segue para as mem-
branas de osmose reversa e passam 
pelo eletrodeionizador. O gerador de 
ozônio libera ozônio no tanque de ar-
mazenamento, que é posteriormente 
lisado por lâmpadas ultravioletas em 
moléculas livres de radical oxigênio e 
O2. Para a produção de PW, o sistema 
é mantido a temperatura de 15ºC; já na 
produção de WFI, a água circula entre 
80ºC e 95ºC e os trocadores de calor 
são utilizados para que ela saia na 
temperatura adequada a cada proces-
so nos pontos de saída.

Para controlar a eficiência do 
processo de produção de águas far-
macêuticas, Bio-Mangunhos conta 
com um sistema de monitoramento 
online que analisa temperatura, pres-
são, vazão, TOC e condutividade em 
todas as válvulas realizando medi-
ções a cada três horas de operação, 
gerando oito registros diários das 
condições apresentadas, informações 

Central de Tratamento de Água Purificada do Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos)
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que estão disponíveis via painel para 
operadores. “Pressão, vazão e tempe-
ratura são parâmetros críticos para o 
desempenho do sistema, que possui 
limites que precisam ser respeitados. 
Se os indicadores mostram que está 
se chegando perto destes limites, isso 
significa que o sistema não está tendo 
um bom desempenho e é preciso en-
trar com medidas preventivas ou cor-
retivas”, explica Barbara Scangarelli de 
Andrade, Analista da Qualidade e Co-
ordenadora do Programa de Monitora-
mento de Águas de Bio-Manguinhos. 
“Contamos com um histórico coletado 
regularmente desde 2008 que nos 
permite entender questões relacio-
nadas à sazonalidade que impactam 
nas características da água recebida 
e, assim, temos dados confiáveis para 
tomar decisões”, complementa. 

Há, também, uma série de ensaios 
microbiológicos para controle da con-
taminação. “Para as águas potável 
e purificada, são realizados ensaios 
para detecção de bactérias heterotró-
ficas, coliformes totais/termotolerantes 

(E. coli) e Pseudomonas sp; para a 
WFI e vapor puro são realizados os 
ensaios de detecção de bactérias he-
terotróficas e endotoxinas, conforme 
a Farmacopeia Brasileira 5ª edição de 
2010. Os ensaios são realizados dia-
riamente, seguindo rodízio de pontos 
conforme validado pela qualificação de 
desempenho”, detalha Carina Cantelli 
Pacheco de Oliveira, Gerente do Labo-
ratório de Controle Microbiológico de 
Bio-Manguinhos.

A experiência da 
Ophthalmos

A publicação do “Guia de Qualida-
de para Sistemas de Purificação de 
Água para Uso Farmacêutico” foi o 
ponto decisivo para que a Ophthalmos, 
indústria farmacêutica especializada 
em produtos oftalmológicos com sede 
na capital paulista, revisse seus pro-
cessos e optasse pela atualização do 
seu sistema de produção de água far-
macêutica. A empresa segue a farma-

copeia americana para definir os parâ-
metros de WFI, utilizada em toda sua 
linha de produtos estéreis. Além disso, 
utiliza WFI para a limpeza de áreas, 
vidrarias, equipamentos e utensílios, e 
para abastecer os equipamentos que 
fazem parte do processo de lavagem 
de frascos-ampolas e esterilização de 
produtos e materiais.

Na Ophthalmos, o sistema de pré-
-tratamento realiza a remoção de cál-
cio e magnésio, além de fornecer água 
com teor mínimo e controlado de cloro. 
A água WFI é então produzida por ter-
mocompressão e para sua estocagem 
e distribuição são empregados tanque 
e tubulação de aço inox 316L. “A distri-
buição da água produzida é feita com 
a ajuda de bomba de recirculação com 
controle automático, que alimenta o 
sistema com pressão e velocidades 
suficientes para atender às demandas 
nos pontos de uso e permitindo o re-
torno da água não utilizada ao tanque”, 
explica Maria Rossana Travesso, Su-
pervisora da Garantia de Qualidade da 
Ophthalmos. 

Guia de Qualidade para Sistemas de Purificação  
de Água para Uso Farmacêutico

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
publicou, em 2013, o “Guia de Qualidade para Sistemas de 
Purificação de Água para Uso Farmacêutico”. O documento, 
com 28 páginas, tem como objetivo principal descrever os 
requisitos mínimos necessários para os sistemas de produ-
ção de água para uso farmacêutico, bem como atualizar o 
mercado farmacêutico sobre as tendências regulatórias da 
Anvisa, no que se refere a:

• Materiais de construção dos sistemas de purificação 
de água.

• Tecnologias de produção de água purificada (AP).
• Tecnologia de produção de água para injetáveis (API).

• Distribuição e armazenamento de água para uso farma-
cêutico (purificada e injetável).

• Qualificação dos sistemas de AP e API.
• Revisão dos sistemas de AP e API.
Entendendo que as Boas Práticas de Fabricação são 

dinâmicas e estão em constante evolução, o Guia ressal-
ta a importância das indústrias farmacêuticas buscarem 
a melhoria contínua nos processos de produção de água 
purificada e de água para injetáveis, com o intuito de reduzir 
os riscos de contaminação e, desta maneira, “contribuindo 
para a melhoria na qualidade, segurança e eficácia dos me-
dicamentos consumidos pela população”.
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Para garantir a amostragem 
adequada para os controles de qua-
lidade, foram instaladas válvulas de 
amostragem sanitárias em pontos 
estratégicos, permitindo o monitora-
mento microbiológico e fisicoquímico 
de todo o sistema. Os controles são 
realizados diariamente por meio de 
um programa de amostragem pre-
viamente determinado com base em 

dados de validação. Foram instala-
dos sensores conectados ao painel 
de controle para monitorar constan-
temente a condutividade, vazão e a 
temperatura, além de um equipamen-
to para monitorar o TOC. 

Utiliza-se ainda o painel de con-
trole para monitorar a qualidade da 
água através dos sensores instalados 
na recirculação, indicar o estágio do 

processo, comandar a drenagem da 
água dos tanques e acionar o alarme 
em caso de não conformidades. 

A manutenção do sistema de pro-
dução de água segue um programa 
específico, cuja periodicidade é defini-
da de acordo com o instrumento ava-
liado. E a sanitização é do tipo térmica, 
realizada diariamente após o término 
da produção.

Sistema de produção de águas farmacêuticas da Ophthalmos e o painel de controle que permite ao operador monitorar a 
qualidade da água através de sensores instalados na recirculação

Anúncio
Powermatic
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Revisão em andamento

A NBR 7256, de 2005, que trata sobre a qualidade 
do ar em hospitais e unidades de saúde, está sendo 
revisada para se adequar aos usos dos ambientes e 
novos tipos de filtros

Renata Costa
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esde 2012, engenheiros e 
arquitetos especialistas em 

sistemas de condicionamento do ar 
e profissionais da área da saúde têm 
se encontrado regularmente na sede 
da Abrava (Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar Condicionado, Venti-
lação e Aquecimento), em São Paulo. 
Sob a coordenação do Engenheiro 
Mecânico, Oswaldo de Siqueira Bue-
no, o grupo trabalha na revisão da NBR 
7256 da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas), “Tratamento de 
ar em estabelecimentos assistenciais 
de saúde (EAS) – Requisitos para pro-

D jeto e execução das instalações”. “As 
reuniões não teriam sentido sem os 
profissionais de saúde, que conhecem 
o trabalho dos hospitais no dia a dia, 
e os projetistas, que pegam as ideias 
e necessidades e encontram uma 
maneira de executar os sistemas de 
tratamento de ar”, explica Bueno. 

Esse trabalho, realizado no âmbito 
do CB-55 (Comitê Brasileiro de Refri-
geração, Ar Condicionado, Ventilação), 
trará atualizações que contemplam 
filtros, classificações dos ambientes 
de acordo com suas características de 

uso, com base na norma americana 
Ashrae 170, que trata de sistemas de 
ventilação em instalações de cuidados 
à saúde, e na atualização de 2013 
da resolução RDC 50, da ANVISA/
Ministério da Saúde, que dispõe sobre 
projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde. “Discutimos 
normas internacionais, observamos 
o que elas têm de mais importante, 
avaliamos o que pode ser aplicado no 
Brasil e juntamos à experiência profis-

sional de cada um para redigir a nova 
versão da NBR 7256”, conta Bueno. 

Por princípio, a ABNT considera 
que suas normas devem ser revistas a 
cada cinco anos – ocasião em que a 
associação consulta o comitê técnico 
que a elaborou para saber se ela ainda 
é válida, precisa de uma revisão ou 
deve ser descartada. A NBR 7256 foi 
elaborada em 1982 e sofreu uma revi-
são apenas em 2005 (veja no box as 
principais mudanças dessas versões). 

Mudanças 
significativas

Da Ashrae 170 veio inspiração para 
uma das mudanças mais significativas 
na NBR 7256: a classificação dos am-
bientes por características de uso. “Na 
versão de 2005, temos uma extensa 
tabela que trata dos ambientes das 
unidades de saúde de acordo com 
seu risco e os parâmetros de projeto 
a serem adotados para cada caso, que 
foi baseada na RDC 50”, diz Bueno. 
Porém, apesar da extensão da tabela, 
na prática, a lista de ambientes não 
contempla a realidade de hospitais 
e unidades de saúde, segundo a En-
fermeira Tatiana Herrerias Puschiavo, 
da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar do Hospital Sírio-Libanês, 
de São Paulo, e participante das dis-
cussões. “Por exemplo, a sala de inala-
ção, classificada como sendo de nível 
de risco 2, não existe na maioria dos 
hospitais. Esse procedimento acaba 
sendo feito em uma sala de atendi-
mento no pronto-socorro junto a outros 
procedimentos simples”, explica.  

Outro problema da classificação 
por risco, segundo Tatiana, é que 

A revisão tem como 
base a atualização 
de 2013 da RDC 50, 
a experiência dos 

profissionais, mas é 
da Ashrae 170 que 

veio a inspiração para 
umas das mudanças 
mais significativas: 
a classificação dos 

ambientes por 
características de uso

Sala cirúrgica do ICESP-Hospital 
Octavio Frias, em São Paulo
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que alguns ambientes sejam viáveis e 
possíveis de serem feitos, pois muitas 
vezes é a única alternativa em algu-
mas regiões”, argumenta Bueno. “No 
entanto, a decisão é do médico em 
exigir uma sala de cirurgia mais apro-
priada para o tipo de procedimento que 
irá realizar”. 

Impacto das novas 
normas sobre filtros

A utilização de filtros e seus tipos 
também estão sendo discutidas na 
revisão da NBR 7256. De acordo com 
Wili Hoffmann, diretor da Klimatu En-
genharia, e também participante da 
discussão do CB-55, a revisão será 
feita com base na norma NBR 16401, 
sobre instalações de climatização, em 
revisão atualmente e que substitui a 
NBR 6401, de 1980. “As revisões se 
justificam, porque recentemente foram 
publicadas duas normas brasileiras 
sobre classificação dos filtros segundo 
suas eficiências”, explica. “Por isso 
estamos adequando as normas em 
revisão a essas novas especificações”. 

A primeira das novas normas, pu-
blicada em 2012, é a NBR 16101, que 
trata de filtros grossos, médios e finos 
para uso geral, inclusive para estabe-
lecimentos de atendimento à saúde, 
e veio cobrir a falta de uma norma 
específica de filtros para o mercado. 
“Usávamos temporariamente a norma 
europeia EN 779”, diz Hoffmann. 

Outra norma também publicada 
recentemente, em 2013, foi a NBR 
ISO 29.463-1, voltada para filtros de 
alta eficiência (EPA, HEPA e ULPA), 
que veio substituir o uso temporário no 
Brasil da norma europeia EN 1822.

A principal mudança, especifica-
mente na NBR 7256, é em relação 
ao uso do filtro absoluto classe A1, 
baseado no texto da NBR 6401-1980 
(99,97% de eficiência para partículas 
de 0,3 micrômetros). Com a revisão da 
NBR 6401, o anexo que citava esse fil-
tro foi descontinuado. “Somente agora, 
com a publicação da NBR ISO 29.463-
1, é que esses filtros de alta eficiência 
voltaram a ser cobertos. Só que de 
apenas três classes que existiam ante-
riormente (A1, A2 e A3 da NBR 6401), 
agora temos 13 classes. Esse aumen-
to deve-se ao desenvolvimento das 
tecnologias de fabricação e medição 
que aconteceu nas últimas décadas”, 
explica Hoffmann. 

Ele comenta ainda que a diferença 
principal entre a norma antiga e a mais 
atual, que deve ser considerada na re-
visão da NBR 7256, está no tamanho 
de partícula em que se define a classe 
de eficiência de um determinado filtro. 
Além disso, há outros pontos sendo 
melhorados em relação a filtros. “O uso 
de filtros com tratamento de inibição 
de crescimento de micro-organismos é 
desejável, nas unidades de saúde, po-
rém a norma esclarece que esse trata-
mento não melhora a eficiência do filtro 

ela é muito inespecífica, da maneira 
como está na NBR-7256. O nível 0, 
por exemplo, diz que são áreas onde 
o risco não excede aquele encontrado 
em ambientes de uso público e coleti-
vo; e o nível 3, em resumo, são áreas 
onde existem fortes evidências de alto 
risco de ocorrência de agravos sérios 
à saúde  relacionados à qualidade do 
ar.  Dessa forma, segundo Tatiana, 
a interpretação pode ser muito pes-
soal; determinado profissional pode 
considerar nível 3 como sendo para 
salas de transplante de medula, que 
é a situação mais complexa que um 
hospital apresenta no que diz respeito 
ao controle de infecções, e outro pode 
entender que é uma UTI (Unidade de 
Terapia Intensivo). 

Por ser um dos pontos mais impor-
tantes da revisão, a classificação por 
características do ambiente (veja no 
box a classificação) foi também uma 
das questões que mais gerou discus-
são e divergência de opiniões entre 
a equipe técnica dos hospitais e os 
engenheiros e arquitetos projetistas. 
“Nós precisamos exigir um nível míni-
mo de proteção para salas de cirurgia, 
não importa se a unidade básica de 
saúde está no centro de São Paulo 
ou numa pequena cidade com poucos 
recursos do interior do país”, afirma 
Tatiana. “Preciso exigir que uma sala 
de cirurgia de pequeno porte tenha ao 
menos um ar condicionado adequa-
do. Não podemos aceitar que esse 
ambiente tenha as janelas abertas ou 
aparelho de ar-condicionado do tipo 
Split ou de janela”. 

Já do ponto de vista dos projetis-
tas de sistemas de condicionamento 
de ar, quanto maior a exigência, mais 
caro fica o projeto – e há possibilidade 
de inviabilizá-lo por falta de recursos. 
“Entendemos que é preciso permitir 

Quanto aos filtros, a 
principal mudança, 

especificamente 
na NBR 7256, é em 
relação ao uso do 

filtro absoluto classe 
A1, baseado no texto 

da NBR 6401-1980 
(99,97% de eficiência 
para partículas de 0,3 

micrômetros)
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Sala de cirurgia do Hospital São Luiz - Unidade Anália Franco, em São Paulo

Principais mudanças 
na NBR 7256-2005 em 

relação à versão de 1982
- Compatibiliza o título da Norma, as 

definições dos ambientes e os concei-
tos adotados com os das Resoluções 
e Regulamentos Técnicos da ANVISA.

- Estipula requisitos mínimos de 
tratamento de ar de acordo com uma 
classificação de risco ambiental.

- Adota uma classificação dos filtros 
finos baseada na eficiência fracionária 
(contagem de partículas) ao invés do 
critério colorimétrico da edição anterior.

- Estipula requisitos mínimos para 
proteção contra incêndio relativos às 
instalações de tratamento de ar.

- Estipula providências a adotar em 
caso de obras ou reformas no âmbito 
do EAS.

em si, mas colabora com a redução da 
carga microbiana nas fibras dos filtros, 
trazendo, consequentemente, a redu-
ção da carga microbiana no ar”, diz. 

Os filtros, considerados muitas 
vezes como a principal causa de en-

carecimento de um projeto, devem 
ser adequados de acordo com o tipo 
de ambiente. “Filtros complexos são 
destinados apenas aos ambientes 
mais complexos”, explica Aldo Bianco, 
Diretor e Engenheiro da MHA Enge-
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nharia, com vasto portfólio de constru-
ção e reformas de hospitais, e também 
membro do comitê de revisão da NBR 
7256. Bianco afirma que atualmente o 
que mais encarece uma obra da área 
de saúde é o dimensionamento do sis-
tema. “Cada vez se exige uma capaci-
dade maior do sistema de tratamento 
de ar. Por isso a importância de um 
projeto bem detalhado junto ao corpo 
médico e equipe de saúde para que 
a obra contemple todos os aspectos 
necessários desde o início”, diz.

A enfermeira Tatiana dá um exem-
plo da necessidade de integração dos 
profissionais na elaboração de um 
projeto de sistemas de tratamento de 
ar para unidades de saúde. “As salas 
para pacientes de transplante de me-
dula não podem ter um sistema todo 
integrado, porque se precisar de ma-
nutenção é preciso fechar toda essa 
área do hospital. Ou seja, quanto mais 
independente for o sistema em cada 
sala, melhor. Ainda que isso encareça 
o projeto, um hospital de alta comple-
xidade não pode fechar toda uma ala 
para manutenção”, afirma. 

Outro exemplo que a profissional 
cita é a questão da manutenção. “Não 
se pode permitir a entrada de um técni-
co enquanto houver um paciente imu-
nodeprimido no ambiente. Por isso é 
preciso pensar em pisos técnicos onde 
a manutenção possa ser feita sem in-
teração com o paciente”. 

Testes de controle  
de qualidade do ar  

pós-reforma

Na atual versão da NBR 7256, 
há um anexo tratando sobre procedi-
mentos e cuidados durante reformas 
estruturais em unidades de saúde 
que liberem poeira, detritos e fungos. 
Porém, a norma não especifica nada 
a respeito do controle do fungo Asper-
gillus, principal causador de infecções 
hospitalares. “Nós, da área da saúde, 
pretendemos abordar esse assunto 
nas reuniões futuras, porque não há 
especificações de testes a serem feitos 
pós-reforma no ambiente hospitalar. 
No Hospital Sírio-Libanês, por exem-

plo, fazemos o teste para Aspergillus 
nos ambientes de alta complexidade 
sempre que há uma reforma ou reparo, 
mas não há normas nem indicações na 
literatura. É apenas uma boa prática”, 
diz Tatiana. 

Próximos passos

Segundo Bueno, a discussão em 
torno da NBR 7256 deve ser finalizada 
ainda em 2014, com reuniões mensais 
até o final do ano. 

Todas as mudanças são aprovadas 
pelo comitê via consenso – e não vo-
tação. Depois disso, a norma revisada 
será submetida à consulta pública e, 
com os comentários recebidos, será 
novamente analisada pela comissão e, 
uma vez aprovada, substituirá a versão 
de 2005. 

Embora não tenha valor legal, a 
ANVISA pode utilizar a norma como 
base para um documento com valor 
de lei e basear-se nele para inspe-
ções em ambientes de atendimento à 
saúde. 
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Classificação por características do ambiente  
(principais pontos em discussão para a nova versão da NBR 7256)

Tipo de 
ambiente

Descrição

Protetor
Exigência elevada de proteção e filtragem do ar, pressão positiva
Para pacientes imunodeprimidos que precisam de proteção (Ex.: pacientes pós-transplante de 
medula)

Contaminado 
pelo ar

Pressão negativa, ar retirado por exaustão não pode ir para outros ambientes
Para pacientes com doenças contagiosas via respiratória (Ex.: tuberculose, gripes)

Neutro
Filtragem de ar normal, pressão normal
Para ambientes com grande circulação de pessoas, como pronto-socorro antes da triagem dos 
pacientes

Sala de cirurgia

Baixa complexidade – Boa filtragem, porém não exige sofisticação
Para pequenas incisões – Usada em ambulatórios
Média complexidade
Cirurgias ortopédicas, por exemplo – Encontrada em hospitais gerais
Alta complexidade
Cirurgias neurológicas, cardíacas e outras em que a incisão é grande e a duração do procedimento 
é longa – Necessária em hospitais considerados de alto nível
É uma decisão do médico aceitar ou não um determinado ambiente para cirurgia devido ao seu 
risco e complexidade
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Workshop sobre áreas 
limpas em Anápolis

Evento técnico reuniu mais de 100 profissionais que 
puderam também conferir a Sala Limpa Itinerante – SLI

Luciana Fleury

Palestra de Eduardo Lopes, vice-presidente da SBCC: evento contou com plateia 
formada por público qualificado, que permaneceu atento e interessado.
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m público qualificado, de mais de 
cem pessoas, participou, no dia 

2 de outubro, do workshop “Introdução 
às áreas limpas e controladas na In-
dústria Farmacêutica”, organizado pela 
SBCC em Anápolis, Goiás. A agenda 
apresentou conceitos básicos relacio-

nados a essa tecnologia, envolvendo 
temas como classificação, projeto, 
construção, limpeza, manutenção, bio-
contaminação e seu controle. 

O vice-presidente da SBCC, Edu-
ardo Almeida Lopes, fez a abertura 
do evento e comentou a importância 

da aproximação da entidade com os 
profissionais do polo industrial de Aná-
polis. “É o primeiro evento realizado 
por nós em Goiás e a receptividade 
que encontramos mostra que devemos 
aprofundar nossos contatos e trazer 
mais temas para a discussão e troca 
de informações. O público permaneceu 
atento e interessado e participou com 
perguntas bastante pertinentes, am-
pliando o debate”, disse.

A realização em Anápolis vem do 
reconhecimento, pela SBCC, da con-
solidação da região como um relevante 
polo farmacêutico, que encerrará 2014 
como sendo responsável por 32% de 
todos os medicamentos produzidos 
no Brasil, ficando atrás apenas de São 
Paulo em termos de volume de produ-
ção (leia mais sobre este assunto na 
entrevista da página 6).

Ministradas por profissionais ex-
perientes e com acesso ao que há de 
mais atual em termos soluções e nor-
mas que regem a aplicação prática, as 
palestras promoveram a reciclagem de 
conhecimento dos presentes (veja, no 
box, a programação técnica). 
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De forma paralela e para comple-
mentar de forma prática as explicações 
passadas nas apresentações, os pre-
sentes puderam conferir a SLI (Sala 
Limpa Itinerante), ambiente de 10 me-
tros quadrados de área total (contando 
com uma antecâmara), que apresenta 

os diversos componentes necessários 
para manter uma área classificada, 
como sistema de condicionamento do 
ar dotado de filtros HEPA, dutos, dam-
pers, grelhas, ventilador para controle 
de vazão, equipamentos de monitora-
mento etc. 

Silvia Eguchi, Gerson Catapano, Eduardo Lopes, João Felipe Meca, José 
Senatore, Fernando Britto, Regis Servilha, Eduardo Simões.

Projeto SLI 2014-2015

A Sala Limpa Itinerante participa de eventos destinados aos usuários de áreas 
limpas e ambientes controlados. Neste ano, a SLI esteve presente na FCE Pharma 
e na Hospitalar. A iniciativa é da SBCC e sua realização conta com o apoio das se-
guintes empresas: Abecon, ABH, ALA, Alsco, Asmontec, Camfil, DSA, EBM papst, 
Masstin, Microblau, Sterilex, Tosi e Trox.

Workshop:  
programação técnica

Boas Práticas em Áreas Limpas 
– conceitos, comportamento e 
medidas indispensáveis
Eduardo Lopes (Sanofi)
Projetos em Áreas Limpas
Fernando Britto (Adriferco)
Higienização de Áreas Limpas
Eduardo Simões (ALA)
Arquitetura de Áreas Limpas
João Felipe Meca (Asmonetc)
Filtragem do ar em Áreas Limpas
José Senatore (AAF)
Manutenção em sistemas de HVAC 
de Áreas Limpas
Regis Servilha (Masstin)
Monitoramento microbiológico
Silvia Eguchi (Dosage)

Patrocinadores: AAF, Asmontec, ALA 
e Masstin

Áreas de Atuação:

Masstin Engenharia e Instalações Ltda.
Av. Sete de Setembro, 97 Jardim Recanto

09912-010 – Diadema SP
Fone/Fax: (11) 4055-8550
Site: www.masstin.com.br

E-mail: comercial@masstin.com.br

• Ar Condicionado • Refrigeração •
• Ventilação Industrial • Filtragem • 

Salas Limpas • Retrofit •

• Engenharia • Obras •
 • Gestão de Contratos •
• Serviços Corretivos •

Especialidades:

EXCELÊNCIA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Contando com uma equipe de profissionais 
altamente qualificados, realizamos trabalhos 
de engenharia, obras, gestão de contratos e 
serviços corretivos que contemplam os 
segmentos de:C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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“É realmente relevante a promoção de um evento como este, pelo polo industrial que existe 
em Anápolis. Por trabalhar como auditora em diversas partes do mundo, posso afirmar que as 
informações passadas estão extremamente atualizadas, reforçando o que há de mais avançado 
em termos de Boas Práticas de Fabricação. Os palestrantes passaram os conceitos de forma muito 
ilustrativa, de fácil entendimento, promovendo uma reciclagem no conhecimento de todos”

Maggie Santos, Auditora da Pfizer

“Trata-se de um segmento muito dinâmico, a todo o momento surgem novos materiais, novos 
produtos sanitizantes, novas soluções e tecnologias, por isso é muito importante para profissionais 

como eu, voltados à inspeção destes ambientes, participar de momentos de atualização como 
este. Muito interessante também a Sala Limpa Itinerante que apresenta de forma prática os 

conceitos abordados durante as palestras”
Kátia Morais, Inspetora da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

“Já estávamos esperando esta oportunidade há algum tempo, pois há uma carência muito 
grande de momentos de atualização como este aqui no Centro-Oeste. A SBCC veio em uma hora 
bem oportuna promover este compartilhamento de informações de um tema tão importante como 

o controle de contaminação”
Ubaldo Alves de Aquino Junior, Gerente Industrial da Scitech, empresa de produtos médicos-

-hospitalares

“Como disse um dos palestrantes, o controle de contaminação é uma área extremamente 
dinâmica, sendo muito importante todas as chances de atualização e aprofundamento de 
conceitos e boas práticas. Para os profissionais de Anápolis esta foi uma oportunidade 
imperdível, pois estamos distantes de São Paulo, que centraliza palestras e workshops, e 
é sempre preciso sair para obter conhecimento. Foi uma excelente iniciativa da SBCC e 
esperamos contar com novos eventos”.

Fernanda Figueiredo, Coordenadora de Produção da Área Estéril da Teuto/ Pfizer

“Eu conhecia a iniciativa da Sala Limpa Itinerante por ter lido informações sobre ela na Revista 
da SBCC, mas é algo bem diferente vê-la de perto. É realmente uma forma nova e muito eficiente 
de demonstrar os produtos e serviços envolvidos na construção e operação de áreas limpas. Muito 
importante este conceito sair do núcleo de São Paulo e ser apresentada em outras áreas do Brasil, 
para consolidação destes conceitos em todo o mercado”,

Matheus Felipe de Melo Floriano, Supervisor de HVAC da Teuto.

A SBCC oferece:

Seminários

Grupos de Trabalho

        Participação em
 eventos e feiras

Informações 
atualizadas do setor

Revista SBCC

www.sbcc.com.br
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Introdução à 
Tecnologia de Áreas 
Limpas – Uma visão 
geral das disciplinas, 

conceitos e tecnologias 
associadas

Coordenador: Jean-Pierre Herlin 
(Análise)

Ciclo de Seminários 2014
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Oferecer um panorama técnico qualificado e atualizado sobre áreas limpas, 
alinhado à missão de disseminar o conhecimento, esse é o principal e mais 
instigante objetivo da SBCC ao organizar anualmente seu Ciclo de Seminários.

Acompanhe a programação técnica dos cinco seminários realizados até agora 
no ano de 2014. 

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: sbcc@sbcc.com.br

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

Fontes de contaminação em áreas 
limpas
Franz Gasser (GPax)
Normas, recomendações e regula-
mentos aplicáveis em áreas limpas
Elisa Liu (SPL Engenharia)

Sistemas de ar para salas limpas
Eduardo Rein (Reintech)
Filtros de ar e equipamentos de ar 
limpo 
José Senatore (AAF)
Certificação de salas limpas
Jean-Pierre Herlin (Análise)
Materiais de construção para salas 
limpas
Alexander Galiotto (Reintech)
Vestimentas para salas limpas
Erick Kovacs (Alsco)
Limpeza de salas limpas
Yves Gayard (ABL Antibióticos)
Controle microbiológico em salas 
limpas
Silvia Eguchi (Dosage Pesquisas La-
boratoriais)

Participação: 46 profissionais
Data: 20 de março
Local: Hotel Higienópolis – SP
Patrocínio: Camfil, Masstin e Trox
Apoio institucional: ABRAVA e 
Sindratar-SP

Alexander Galiotto , Yves Gayard, Elisa Liu, Silvia Eguchi e Jean-Pierre Herlin
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Controle de 
Contaminação  
desde o projeto

Coordenador: Orlando Azevedo e 
Edmilson Alves

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

Especificações dos requisitos do 
usuário
Vagner Alves (Flexmont)
Normas e regulamentos – atuali-
zações e abrangências em Salas 
Limpas 
Elisa Liu (SPL Engenharia)
Anteprojeto: conceitos de segre-
gação, definições para o projeto de 
arquitetura e leiaute
Eduardo Rein (Reintech)
Projeto do sistema de tratamento 
de ar para áreas limpas (HVAC) 
Miguel Ferreirós (Garneira Engenharia)
Princípios de filtragem de ar. Ti-
pos e aplicação de filtros. NBR 16 
101:2012 (filtros grossos, médios e 
finos) e NBR ISO 29 463:2013 (filtros 
EPA, HEPA e ULPA)
Edmilson Alves (Camfil)
Alguns erros e armadilhas
Wili Hoffmann (Klimatu)
Executando o comissionamento e a 
qualificação
Célio S. Martin (Análise)
O Guia ANVISA da Qualidade para 
Sistemas de Tratamento de Ar 
e Monitoramento Ambiental na  

Indústria Farmacêutica: uma visão 
da fiscalização
Nelio Cezar de Aquino (ANVISA)

Mesa Redonda
Boas práticas em sistemas de trata-
mento de ar

Participação: 25 profissionais
Data: 23 e 24 de abril
Local: Hotel Higienópolis – SP
Patrocínio: Camfil, Masstin e Trox
Apoio institucional: ABRAVA e 
Sindratar-SP

Manutenção
Coordenadores: Régis Servilha 

(Masstin) e Humberto Pereira (SPL)

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

Boas Práticas de Manutenção em áre-
as limpas (gerenciamento, comporta-
mento e medidas indispensáveis) 
Agenildo Bastos (T&B Pharma Con-
sulting)
Ar Limpo – como pode nos ajudar 
nas intervenções
Célio S. Martin (Análise)
Calibração de instrumentos aplica-
dos em áreas limpas (procedimen-
tos e requisitos)
Ivan Canever (Inca Consultoria)
Cuidados e manutenção na arquite-
tura de áreas limpas
João Felipe (Asmontec) 
Manutenção em sistemas de HVAC / 
Guia ANVISA item 6
Régis Servilha (Masstin)
Filtros – cuidados, monitoramento e 
manutenção
José Senatore (AAF)

Participação: 22 profissionais
Data: 29 de maio
Local: Hotel Higienópolis – SP

Antonio Gamino, José Senatore, Regis Servilha e Célio Martin

Eduardo Rein, Edmilson Alves, Nelio Cezar de Aquino, Orlando Azevedo, Elisa 
Liu, Célio S. Martin, Wili Hoffmann e Miguel Ferreirós
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Patrocínio: Camfil, Masstin e Trox
Apoio institucional: ABRAVA e 
Sindratar-SP

Atualização em 
Ensaios de áreas 

limpas – Preparando 
sua empresa 

para auditorias e 
certificações

Coordenadores: Célio S. Martin 
(Análise), Elisa Liu (SPL Engenharia) 

e Luiz Antônio da Rocha (Takeda)

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

Visão geral das normas, regulamen-
tos e recomendações
Jean-Pierre Herlin (Análise)
Fluxo de ar e cascata de pressão
Wili Hoffmann (Klimatu)
Visualização do fluxo – reduzindo o 
risco do processo
Célio Soares Martin (Análise)
Classificação por concentração de 
partículas em suspensão no ar

Jean-Pierre Herlin (Análise)
Estudo de caso: Ensaio em cabines 
de pesagem/amostragem
Luiz Antônio da Rocha (Takeda)
Temperatura e umidade relativa
Fábio Luís Leite Neves (Anthares)
Recuperação – capacidade de redu-
ção de concentração de partículas
Maurício Salomão Rodrigues (Somar 
Engenharia)
Vazamento em sistemas de filtra-
gem de alta eficiência
Rinaldo Lúcio de Almeida (ABL)
Monitoramento de parâmetros físi-
cos SL e tratamento de alarmes
Almerinda Wanderley (Novo Nordisk)
Painel de debates: preparado para 
atender à Auditoria?

Participação: 27 profissionais
Data: 5 de agosto
Local: Auditório do Instituto de Infec-
tologia Emílio Ribas (São Paulo – SP)
Patrocínio: Camfil, Masstin e Trox
Apoio institucional: ABRAVA e 
Sindratar-SP

Aspectos relevantes da 
microbiologia em áreas 

limpas e controladas
Coordenadora: Silvia Eguchi 

(Dosage)

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

Microbiologia: uma ciência em 
evolução
Silvia Eguchi (Dosage)
Importância do monitoramento 
ambiental
Déa de Aguirra (HSV Consultores)
Implementing Process Analytical 
Technologies (PAT)
Gilberto Dalmaso (PMS – Particle Me-
asuring System)
Estado atual das normas técnicas re-
lativas à áreas limpas e controladas
Jean-Pierre Herlin (Análise)
Soluções rápidas para monitora-
mento ambiental e contagem de 
micro-organismos
Sylney Santos (3M do Brasil)
Método automatizado de contagem 
microbiana
Margareth Venturinelli (Bioscan)
Experiência de validação do méto-
do ATP
Eliane Gama Lucchesi (Ipel Biocidas)
Tecnologias para monitoramento 
ambiental
Klariane Laís Buosi (Merck Millipore)
Rapid Microbial Methods (RMM)
Gilberto Dalmaso (PMS – Particle Me-
asuring System)
Plataformas de análises rápidas para 
aplicação em estéreis, não estéreis e 
identificação de micro-organismos
Marta Chagas (BD)
Identificação microbiológica – ex-
periência com método de análise 
molecular (sequenciamento de DNA)
Marlu Lopes (Novo Nordisk)

Rinaldo Almeida, Almerinda Wanderley, Maurício Salomão, Luiz Antônio da 
Rocha, Fábio Luís Leite Neves e Célio Martin
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Identificação de micro-organismos 
por método molecular
Taíla Lemos (Gentros-Investiga)
Citometria e espectrometria de 
massa aplicadas à microbiologia
Luísa Zaiden (Biomérieux)

Participação: 40 profissionais
Data: 2 e 3 de setembro
Local: Auditório do Instituto de Infec-
tologia Emílio Ribas (São Paulo – SP)
Patrocínio: Camfil, Masstin, PMS Me-
asuring, Sterilex e Trox
Apoio institucional: ABRAVA e 
Sindratar-SP

Marlu Lopes, Taíla Lemos, Gilberto Dalmaso, Déa de Aguirra, Silvia Eguchi, 
Luíza Zaiden e Marta Chagas

Wladimir Parziale Entini, Engenheiro de Segurança do Trabalho do Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas (IIER); Anísio de Moura, Diretor de Diagnóstico 
Terapêutico do IIER; Edison Luiz Durigon, Professor do Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP; Luiz Carlos Pereira Júnior, Superintendente do IIER; 
Francisco J. Camilo Hernandes, do Conselho Consultivo da SBCC e Coordenador 
da Comissão de Estudos ABNT “Requisitos para Áreas Biocontidas”

PARCERIA INSTITUTO 
EMÍLIO RIBAS

“Possibilitar este acesso à informação, 
tanto para o público interno quanto 
externo, é um dever social e cívico do 
Instituto Emílio Ribas. Por isso estabe-
lecemos parcerias, como esta com a 
SBCC, para contar com a expertise de 
especialistas para aprofundar os con-
ceitos apresentados. É nosso papel 
oferecer treinamento de alta qualidade 
para os profissionais que aqui atuam 
como também mostrar para a popula-
ção o quanto o Instituto está preparado 
para lidar com casos reais que exijam 
severo controle de contaminação”. 
Wladimir Parziale Entini, Engenheiro 
de Segurança do Trabalho do Instituto 
Emílio Ribas

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES

Reunião, organizada de forma paralela ao Seminário de Microbiologia da SBCC 
realizado em São Paulo em setembro, promoveu importante aproximação en-
tre o Instituto de Infectologia Emílio Ribas e o Instituto de Ciências Biomédicas 
da USP (Universidade de São Paulo). Foram debatidas formas de colaboração 
mútua e o compartilhamento de informações entre as duas instituições. 
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Homenagem da Academia Nacional de Farmácia

O presidente da SBCC, Marcelo A. 
Carneiro, foi homenageado durante a 
solenidade comemorativa dos 77 anos 
da Academia Nacional de Farmácia 
(ANF), realizada na noite do dia 15 
de agosto, na sede da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo. 
Carneiro recebeu, junto com outros 
profissionais do setor farmacêutico, a 
medalha comemorativa do Jubileu de 
75 anos da ANF, que visa agraciar per-
sonalidades de vida científica brasilei-
ra e internacional, em reconhecimento 
às suas relevantes contribuições.

“Foi motivo de grande honra re-
ceber a medalha comemorativa do 
Jubileu de 75 anos da ANF. Foi uma 
grande satisfação estar junto a celebri-
dades de reconhecida importância do 
mundo farmacêutico. A Academia reu-
niu profissionais das áreas regulatórias 
(membros dos conselhos de Farmácia, 
tanto regional quanto nacional), profes-
sores e pesquisadores, autoridades e 
também aqueles que contribuem com 
a sociedade atuando em entidades 
de classe. A outorga da medalha co-
memorativa é de fato um presente ao 

reconhecimento da profissão farma-
cêutica e também à SBCC, dado sua 
relevância no cenário nacional”, desta-
ca Carneiro.

Além das homenagens, o evento 
contou com a apresentação “Pers-
pectivas das Ciências Farmacêuticas”, 
ministrada pela professora da Facul-
dade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto da USP e ex-reitora da 
USP, Suely Vilela, membro da ANF. Na 
oportunidade também foi lançado o V 
Livro Anais da Academia Nacional de 
Farmácia.

Marcelo Carneiro (o segundo, à 
frente, à esq.): reconhecimento pela 
contribuição ao setor. Acima: Anais da 
Academia Nacional de Farmácia

Engenharia em  Comissionamento, TAB, Qualificação  
e Avaliação de Desempenho de Instalações de HVAC  

e Certificação de Áreas Limpas.

SOMAR ENGENHARIA LTDA.
Rua São Fidelis, 366 – sala 02 – Jaguaré – São Paulo SP 05335-100

Fone: 11-3763-6964 • Fax: 11-3719-0932
E-mail: somar@somar-eng.com.br  • Site: www.somar-eng.com.br
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PMS anuncia operações diretas no Brasil 

Fresenius Kabi expande seus negócios de 
medicamentos injetáveis

A Particle Measuring Systems 
Brasil (PMS), uma empresa do grupo 
Spectris, anunciou em agosto que será 
o primeiro fabricante de instrumentação 
de controle de micro contaminação a 
atender aos setores de indústria farma-
cêutica, Ciências da Vida e Microeletrô-
nica com presença direta no Brasil.

“O novo escritório da Particle Me-
asuring Systems, localizado em São 
Paulo, é um claro sinal da importância 

do mercado brasileiro na América La-
tina”, disse José Luiz Martinez, CEO 
e Presidente da Spectris na América 
Latina. A PMS vai oferecer aos clientes 
calibrações e suporte local, além da 
oportunidade de aproveitamento de 
uma rede global de pessoal dedicado 
especializado nos setores de Microe-
letrônica e Ciências da Vida, que são 
altamente regulamentados. 

“Este é um passo que vai nos levar 

ainda mais perto de nosso mercado e 
de nossos clientes, que agora terão um 
link direto com especialistas mundiais 
para proteger seus produtos finais e 
cumprir os requisitos do setor, como 
ISO 14644, ISO 21501, USP 797, ISO 
14698 e BPFs”, disse Martinez. 

Para mais informações sobre a Par-
ticle Measuring Systems Brasil, acesse: 
www.pmeasuring.com/br.

Participe da Revista da SBCC
A seção Mercado é um espaço aberto para divulgação de informações institucionais das empresas associadas, como novas 
obras, lançamento de produtos, resultados operacionais e comemorações de aniversários em datas cheias. Para participar, 
mande suas informações para a SBCC (sbcc@sbcc.com.br) ou diretamente para a revista (redacao@vogalcom.com.br). As 
informações serão avaliadas e editadas para se ajustarem ao perfil editorial. Faça como a PMS e o Grupo Fresenius Kabi. 
Participe!

A Fresenius Kabi firmou um acordo 
para adquirir a empresa farmacêutica 
brasileira de capital fechado Novafarma 
Indústria Farmacêutica Ltda. Esta tran-
sação é parte da estratégia da Frese-
nius Kabi para expandir sua presença 
no mercado e seu portfólio de produtos 
em mercados emergentes.

A Novafarma oferece uma comple-
ta gama de medicamentos genéricos 
injetáveis, incluindo antibióticos, anal-
gésicos e anestésicos, para o mercado 
hospitalar brasileiro. Fundada em 1992, 
a empresa tem sede no estado de 
Goiás, onde mantem uma fábrica e um 
centro de pesquisa e desenvolvimento. 
Em 2013 as vendas da empresa foram 
de aproximadamente € 34 milhões.

A Fresenius Kabi entrou no merca-
do brasileiro em 1977 e é um dos prin-
cipais fornecedores de nutrição clínica, 
terapia de infusão e equipamentos mé-
dicos/ tecnologia de transfusão no país. 
A aquisição amplia significativamente o 
fornecimento de medicamentos genéri-
cos injetáveis da Fresenius Kabi e seu 
portfolio na região e cria uma excelente 
plataforma de crescimento para este 
segmento de produtos em outros paí-
ses da América Latina. 

O Brasil é o maior mercado farma-
cêutico da América Latina, tendo sido 
computadas vendas de € 14,5 bilhões 
em 2013. Nos últimos anos, esse mer-
cado tem crescido de um para dois 
dígitos. Esta tendência de crescimento 

deve continuar nos próximos dois anos. 
“Com esta aquisição, estamos con-

solidando nossa presença de longo 
prazo no mercado brasileiro, estabele-
cendo uma forte plataforma para a ex-
pansão do nosso negócio de genéricos 
na região latino-americana”, disse Mats 
Henriksson, CEO da Fresenius Kabi. 
“O portfólio de produtos da Novafarma 
nos permitirá oferecer aos pacientes e 
profissionais de saúde, uma extensa 
linha de produtos genéricos injetáveis, 
acessíveis e de alta qualidade”, finaliza 
Henriksson.

Para mais informações visite o web-
site da empresa: www.fresenius.com 

MERCADO
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EMPRESA TEL.

EMPRESA TEL.

EMPRESAS APOIADORAS

AAF AMERICAN AIR FILTER DO BRASIL LTDA.  .......................................  11  5567-3000

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA.  .................................................................  62  3091-2131

ABH COMÉRCIO E SERVIÇOS. ..................................................................  11 3253-8109

ABECON ENGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO LTDA. .....................................  11 4345-4777

ABL ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA. ......................................................  19 3872-9300

ABN SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO EIRELI - ME ............................  19 3579-9876

AC INTERCON SALAS LIMPAS ENG.INST. ESPECIAIS LTDA.  ................  11 3331-6576

AÇOR ENGENHARIA LTDA.  .......................................................................  11 3731-6870

ADALTA SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA.  ................................  11 2645-0832

ADRIFERCO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.  ..............................  11 3773-7274

AEROGLASS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE VIDRO ...................................  11 4616-0866

AIR CLEAN CONT. CONTAM. AMB. S/C LTDA.  .........................................  19 3252-2677

AIR CONDITIONING TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI  ........................  11 3202-3344

AIR SHIELD DO BRASIL LTDA.  ..................................................................  12 3682-1345

AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA.  ........................................................  11 5812-0013

ALA ADMINISTRAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA.  ...................................  11 4668-5960

ALCARD INDÚSTRIA MÊCANICA LTDA.  ....................................................  11 2946-6406

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.  ..................................  11 2423-2033

ALPHALAB COMERCIAL CIENTÍFICA .........................................................  62 3285-6840

ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.  ...........................................................  11 2198-1477

AMV CONTROLE AMBIENTAL .....................................................................  19 3387-4138

ANÁLISE – TESTE DE SISTEMAS DE AR LTDA.  ......................................  11 5585-7811

ANTHARES SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA....  11 4324-3519

APORTE NUTRICIONAL FARMÁCIA DE MANIP. LTDA.  ............................  31 3481-7071

ARCONTEMP AR COND. ELÉTRICA LTDA.  ..............................................  17 3215-9100

ARDUTEC COM. INSTALAÇÕES E ASSESS. LTDA.  .................................  11 3731-2255

ARGRAF ENGENHARIA LTDA. ....................................................................  21 3881-4544

ARMACELL BRASIL LTDA.  .........................................................................  11 3146-2050

AT ENGENHARIA ..........................................................................................  11 2642-7070

BARDUSCH ARREND. TÊXTEIS LTDA.  .....................................................  41 3382-2050

BELIMO BRASIL COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA. ................................  11 3643-5656

BIOCAMPO 2000 COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ..  22 2522-5717

BIOCEN DO BRASIL LTDA.  ........................................................................  19 3246-2581

BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA.  ....................................  11 3683-4448

BIOTEC SOLUÇÃO AMBIENTAL..................................................................  12  3939-1803

BIOTECNICALAB SERVIÇOS INDOOR AIR QUALITY LTDA. ME  .............  11  5096-1400

BONAIRE CLIMATÉCNICA LTDA.  ...............................................................  11 3336-4999

BRY-AIR BRASIL CLIMATIZAÇÃO LTDA.  ...................................................  41  3698-2222

CACR ENG E INSTALAÇÕES  .....................................................................  11 5561-1454

CEQNEP  ......................................................................................................  41  3027-8007

CERTIFIQUE SOLUÇÕES INTEGRADAS  ..................................................  31  3386-5574

CERTILAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. ............................................  51 9844-7485

CLEAN SUL CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO .........................................  51 3222-9060

CLIMA SPACE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.  .........................................  19 3778-9410

CLIMAPLAN PROJETOS TÉRMICOS ..........................................................  11 2068-9351

CLIMAPRESS TECN. SIST. AR COND. LTDA. ............................................  11 2095-2700

CSI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. ME. .............................................  41  3229-4154

COMIS ENGENHARIA TÉCNICA LTDA-ME. ................................................  31 2535-2892

CONAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  ................................................  21 2609-4921

CPA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS VEGETAIS LTDA.  11  3809-9804

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. E FARM. LTDA.  ................................................  19 3863-9500

DÂNICA TERMOINDUSTRIAL BRASIL LTDA.  ............................................  11 3043-7891

DMD SOLUTIONS ................................................................................................. 19 3386-0301

DSA IMP. E EXP. COM. E SERV. DE SIST. DE CONTROLE EIRELI - EPP ..... 11 3569-3350

EBM PAPST MOTORES E VENTILADORES LTDA. .......................................... 11 4613-8700

ECC CONTROLE E CERTIFICAÇÃO DE AMBIENTES ..................................... 19  8779-9074

ECOQUEST DO BRASIL COM. E SERV. P/ PURIF. DE AR E ÁGUA LTDA.  .. 11 3120-6353

ECO-WORLD CONTROLES HVAC LTDA.-ME  ...........................................   11 3873-0095

ELITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.  ...........................................  51 3365-3939

EMAC - ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA.  ....................................  31 2125-8500

EMPARCON - TESTES, AJUSTES E BALANC. S/C LTDA.  .......................  11 4654-3447

EMP. PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO - EMPAC AR COND. .................   41  3045-2700

ENG CLEAN CONTROLE DE CONTAMINAÇÕES LTDA.  ..........................  38 3221-7260

ENGEFARMA CONSULT. E SERVIÇOS LTDA.  ..........................................  21 2456-0792

ENGEPHARMA SOLUÇÕES INTEGRADAS  ..............................................  11 9606-9466

ENGETAB SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. .........................................  11 3729-6008

ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  .................................................  27 3326-2770

EQUATORIAL SISTEMAS.............................................................................  12 3949-9390

ERGO ENGENHARIA LTDA.  .......................................................................  11 3825-4730

EXCEL CLIMATIZAÇÃO LTDA.  ...................................................................  11  4039-3576

FAMAP - FARM. MANIP. PROD. PARENT. LTDA.  ......................................  31 3449-4700

FARMOTERÁPICA PHYTON FORM. MAG. E OFIC. LTDA.  .......................  11 5181-3866

FILAB CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO LTDA.  .......................................  19  3249-1475

FILTRACOM SIST. & COMPON. P/ FILTR. LTDA.  ......................................  19 3881-8000

FIVE VALIDAÇÃO DE SISTEMAS COMPUTADORIZADOS........................  15 3411-5550

FORAN COM. DE MÁQUINAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ...  12 3354-7757

FORM STERIL. .............................................................................................  21  2229-2800

FORMATO CLEAR ROOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME. .............  11  5893-1549

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO .................................  16 2101-9300

FUNDAMENT-AR CONS. ENG. PLANEJ. LTDA.  ........................................  11  3873-4445

GANUTRE - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA.  ................................  21 2589-4763

GARNEIRA ENGENHARIA LTDA. ................................................................  13 3322-7669

Camfil Latinoamérica Ltda. 
Av. Emílio Marconato 1000, C-3 • Chácara Primavera • CEP 13820-000 • Jaguariúna, SP
Tel.: (19) 3837-3376 • Fax: (19) 3867-3762 • sac@camfil.com • www.camfil.com

Presenteamos você com as melhores
soluções em ar limpo durante todo o ano,

por que no Natal seria diferente?

A Camfil deseja que no Natal
a alegria seja constante e 
que o Ano Novo lhe traga as 
maiores oportunidades.

CAMFIL LATINO  
AMERICA LTDA. 
TELEFONE: 19 3837-3376

MASTER

Áreas de Atuação:

Masstin Engenharia e Instalações Ltda.
Av. Sete de Setembro, 97 Jardim Recanto

09912-010 – Diadema SP
Fone/Fax: (11) 4055-8550
Site: www.masstin.com.br

E-mail: comercial@masstin.com.br

• Ar Condicionado • Refrigeração •
• Ventilação Industrial • Filtragem • 

Salas Limpas • Retrofit •

• Engenharia • Obras •
 • Gestão de Contratos •
• Serviços Corretivos •

Especialidades:

EXCELÊNCIA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Contando com uma equipe de profissionais 
altamente qualificados, realizamos trabalhos 
de engenharia, obras, gestão de contratos e 
serviços corretivos que contemplam os 
segmentos de:C
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AS MONTEC ENG. CONSTR. COM. LTDA.  
TELEFONE: 19 3846-1161

TROX DO BRASIL LTDA. 
TELEFONE: 11 3037-3900

GOLD

MPW HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL LTDA.  
TELEFONE: 19 3438-7127

SILVER

MASSTIN ENG  
INSTALAÇÃO LTDA 
TELEFONE: 11 4055-8550
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GILTEC LTDA.  ..............................................................................................  11 5034-0972

GPAX LTDA.  .................................................................................................  11 3285-0839

HVACR SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.  .......................................................  21 2423-3913

HEATING & COOLING TECN. TÉRMICA LTDA.  .........................................   11 3931-9900

HITACHI - AR COND. DO BRASIL LTDA.  ...................................................  11 3549-2722

HOSP PHARMA MANIP. E SUPRIM. LTDA.  ...............................................  11 2146-0600

HT MICRON SEMICONDUTORES LTDA.  ...................................................  51 3091-1100

INFRALINK SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA...  11 3298-8900

INSTITUTO ONCOLÓGICO DE RIBEIRÃO PRETO  ...................................  16 3623-2341

IPANEMA IND. PROD. VETERINÁRIOS ......................................................  15 3281-9450

ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA.  ....................  51  3228-7788

JB HOSPITALAR ...........................................................................................  85  3253-6263

J G PACHECO MANU. E COMÉRCIO DE EQUIP. HOSPIT. .......................  68 3224-1468

LABOAR COM., SERVIÇOS E REPRES. DE EQUIP. TÉCNICOS  .............  71 3326-6964

LABORATÓRIO MATTOS E MATTOS ..........................................................  21 2719-6868

LABORATÓRIO QUÍMICO E FARMACÊUTICO TIARAJU LTDA. ................  55 3314-7103

LACHI ENGENHARIA – PROJETOS E INSTALAÇÕES  .............................  92  3584-4420

LAMPRE PORTUGUESA - REVEST. E TRANSF. DE METAIS LDA.  ...  (351) 21 9608-470

LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTIONS INC. .........................................  11    3253-8109

LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA.  ......................................................  11 5643-4477

LTL SERV. E COM. DE EQUIP. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES ....  11 2475-2898

MASTERPLAN ENGENHEIROS ASSOC. S/C LTDA.  .................................  11 5021-3911

MEKAL METALURGICA KADOW LTDA.  .....................................................  11 5641-7248

MERCOCLEAN IMP. EXP. COM. LTDA.  ......................................................  21 3795-0406

MICROBLAU AUTOMAÇÃO LTDA.  .............................................................  11 2884-2528

MILARÉ SISTEMAS DE EXAUSTÃO LTDA. ME  ........................................  19 3452-1636

MOTA CONSULTORIA LTDA. – ME  ............................................................  38 3221-5998

MR QUALITY CLEANROOM SERVICES .....................................................  11 2443-2205

MULTIPLA MONTAGEM  ..............................................................................  12 3903-4838

MULTIVAC - MULTISTAR IND. COM. LTDA.  ...............................................  11 3835-6600

NEU LUFT COM. E SERV. DE AR COND. LTDA.  .......................................  11 5182-6375

NICCIOLI ENGENHARIA ..............................................................................  16 3624-7512

NOVARON SISTEMAS DE AR LTDA. ..........................................................  31  3225-5345

NOVARTIS BIOCIÊNCIAS ............................................................................  11 3732-4152

NUTRICIONAL FARMÁCIA - PALMEIRA MANIPULAÇÃO ...........................  16 3632-9246

NUTRIMED SERV. MÉD. EM NUT. PARENTERAL E ENTERAL LTDA.  ....  22 2733-1122

NUTRIR PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.  ........................  91  3266-2800

NUTRO SOLUÇÕES NUTRITIVAS LTDA. EPP ...........................................  41  3013-5322

NYCOMED PHARMA LTDA.  ........................................................................  19 3847-5577

OUROFINO SAÚDE ANIMAL LTDA  .............................................................  16 3518-2000

PARTICLE MEASURING SYSTEMS BRASIL ..............................................  11 5188-8227

PALMETAL METALÚRGICA LTDA. ...............................................................  21 2481-6453

PLANENRAC ENG. TÉRMICA S/C LTDA.  ..................................................  11 5011-0011

PLANEVALE PLANEJ. CONSULTORIA........................................................  12 3202-9888

PLASMETAL PLÁSTICOS E METAIS LTDA.  ...............................................  21 2580-2035

POWERMATIC DUTOS E ACESSÓRIOS LTDA.  ........................................  11 3017-3800

PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA.  ........................................  62 3280-3013

PRO ADVICE  ...............................................................................................  11  4554-3458

PROATIVA QUALIFICAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS  .............................  21 2443-6917

PRÓBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA. ......................  67 3342-0203

PROCESSO ENGENHARIA LTDA.  .............................................................  81 3426-7890

PRUDENTE ENGENHARIA LTDA.  ..............................................................  34 3235-4901

PWM SERVICE TEC. COMERCIAL LTDA.  .................................................  19 3243-2462

QUALIBIO LABORATÓRIOS LTDA.  ............................................................  41 3668-0747

QUALITRONIC MANUTENÇÕES - ME ........................................................  11 3481-2539

QUALYLAB CONSULTORIA FARMACÊUTICA ............................................  62 3099-6636

QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA.  ...............................................  11 4055-9900

RADNAI AR COND. PROJ. E CONSULT......................................................  85 3268-3092

REFRIN REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL .....................................................  11 3941-1263

REINTECH  I E P C C ...................................................................................  12 3933-8107

RLP ENGENHARIA E INST. LTDA.  .............................................................  11 3873-6553

RMS TEC. COM. E SERV. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA.  ...............  21  2440-8781

SECCOL CONTROLE E CERTIFICAÇÃO. ..................................................  62 3275-1272

SERVTEC INST. E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA.  ................................  11 3660-9700

SESIMBRA CONSULTORES INDEPENDENTES  .......................................  11  3511-1138

SIARCON ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA.  ........................  19 3452-3290

SISTEMA COMÉRCIO DIVISÓRIAS LTDA.  ................................................  11 2941-7115

SIX SEMICONDUTORES S/A. .....................................................................  31 3516-7587

SOCLIMA ENGENHARIA LTDA.  ..................................................................  81 3423-2500

SOLEPOXY IND. E COMÉRCIO DE RESINA LTDA.  ..................................  19 3211-5050

SOLLO ENGENHARIA INSTALAÇÃO LTDA. ...............................................  11 2412-6563

SOMAR ENGENHARIA S/C LTDA.  .............................................................  11 3763-6964

SONDAR SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA. ME  ..........................................  11  5583-1266

SPM ENGENHARIA S/S LTDA.  ...................................................................  51 3332-1188

STERILEX CIENTÍFICA LTDA.  ....................................................................  11 2606-5349

SUPORTE UNIVERSAL ACESSÓRIOS DE AR CONDICIONADO ..............  11  3971-9364

SWELL ENGENHARIA LTDA.  ......................................................................  12 3939-5854

TECHNILAB - CONTR. DE CONTAMINAÇÃO LTDA.  .................................  19 3243-1265

TECNOLAB SERVIÇOS E COM. DE EQUIP. DE LABORAT.  .....................  71 3646-8555

TECNOVIDA - CLÍNICA DIETÉTICA .............................................................  65 623-6500

TECSENG TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS ..........................................  81 -9182-7759

TERMACON PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. ....................................  61 3042-1448

TÉRMICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  .................................  11 3666-2076

TESTO DO BRASIL INSTRUM. DE MEDIÇÃO LTDA.  ................................  19 3731-5800

TOSI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  .....................................................  11  4529-8900

TRAYDUS CLIMATIZAÇÃO IND E COM LTDA.  ..........................................  11 4591-1605

UNIÃO QUÍMICA FARM. NAC. S/A ..............................................................  11 4662-7200

VECOFLOW LTDA.  ......................................................................................  19 3787-3700

VECTUS IMPORTATUM INSTR. DE PRECISÃO LTDA.  ............................  11 5096-4654

VISTA VALIDAÇÃO LTDA.  ...........................................................................  31 3398-6756

VITAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.  .......................................................  51 3085-2291

VL INDUSTRIA ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO LTDA. .....................................  11 2832-4000

ZIEHL-ABEGG DO BRASIL IMP. EXP. E COM. DE EQ. DE VENT. LTDA.   11  2872-2042

YANNTEC INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA.  ....................................  21 2489-7435

Para associar-se ligue: (12) 3922-9976 ou acesse sbcc@sbcc.com.br

Listagem atualizada em 10 de outubro de 2014

Associe-se
Mais Informações: sbcc@sbcc.com.br
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LEIAUTE – A UTILIZAÇÃO 
DE ANTECÂMARAS EM 
SALAS LIMPAS – PARTE 2

Associações de antecâmaras

Quando se deseja proteger áreas críticas como as 
áreas de processamento e envase asséptico ou em áreas 
que requerem contenção química, biológica ou radiológi-
ca, recomenda-se a utilização de antecâmaras com dois, 
três e até quatro compartimentos, associando-se (ou não) 
os tipos “Invertido”, “Bolha” e/ou “Cascata” para se confe-
rir as necessárias contenções, tal como veremos a seguir:

Antecâmara tipo duplo compartimento  
(associação Bolha e Cascata)

São frequentemente utilizadas em áreas com requi-
sitos de contenção química ou biológica, onde o meio-
-ambiente a comunidade local e todos os demais am-
bientes adjacentes precisam ser protegidos com relação 
ao particulado gerado na sala de processo. O que pode 
ou não ser exigido por marcos regulatórios, conforme a 
figura 5, a seguir:

Figura 5 – Antecâmara tipo Duplo Compartimento

Devido à possibilidade de ocorrerem eventuais mi-
grações de contaminações para a circulação em função 
de falhas na execução dos procedimentos de descon-
taminação ou dos sistemas de proteção, é recomenda-
do proteger a circulação, bem como os ambientes de 
contenção complementares, por meio de suas próprias 
antecâmaras e vestiários.

Devem ser avaliados os EPIs e procedimentos de 
descontaminação adequados (e/ou exigidos) para cada 
processo.

Como ocorrerão infiltrações por quaisquer frestas exis-
tentes nas salas com pressão negativa, recomenda-se en-
volver estas salas com um envelope de ar limpo (incluindo 
entrepiso e entreforro), com filtragem igual ou melhor que 
a do ambiente, para prevenir contra a entrada de contami-
nantes, principalmente biológicos.

O ar de captado nos ambientes com contenção, deve 
ser tratado com filtragem de alta eficiência HEPA (ou 
duplo HEPA), instalada em gabinetes com níveis de con-
tenção adequados e troca segura (sistemas do tipo “bag 
in / bag out”), podendo o ar tratado ser recirculado nos 
próprios ambientes, desde que estes já se encontram 
expostos ao mesmo risco ambiental ou serem exauridos 
para atmosfera.

Uma vez que não existe sistema com 100% de efi-
ciência de filtragem ou descontaminação, atualmente 
se discute se é recomendado que o ar captado em tais 
ambientes realmente seja descarregado na atmosfera, 
pois, a penetração (ou ineficiência dos dispositivos), 
durante longos períodos de tempo, pode constituir em 
deposição gradual e consequentes danos ambientais na 
região circunvizinha ao ponto de descarga.

Por J. Fernando B. BrittoAutor: Engº J. Fernando B. Britto, engenheiro mecânico, 

Sócio da Adriferco Engenharia, secretário do GEC-4. 

Contato: adriferco@gmail.com
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Adicionalmente, para pessoas sensibilizadas, quais-
quer concentrações residuais às quais sejam expostas 
podem resultar em reações severas e, até mesmo, fatais.

Vestiário de Compartimento Triplo
São frequentemente utilizados para acesso / egresso 

de pessoal a áreas de processamento ou envase as-
séptico, seguindo uma recomendação indicada no item 
D.2.4 Vestiários da norma NBR/ISO 14644-1: 2004.

Visam fornecer rotas de acesso e egresso diferen-
tes, de forma que as vestimentas utilizadas durante um 
determinado processo asséptico não sejam reutilizadas 
após a saída dos colaboradores, garantindo a integrida-
de dos lotes subsequentes a serem processados, con-
forme apresentado na figura 6, a seguir:

Figura 6 – Vestiários de Triplo Compartimento

Embora esta estratégia realmente alcance seus obje-
tivos primários, simplesmente prover rotas independen-
tes de entrada e saída ainda expõe as embalagens das 
vestimentas limpas no interior do vestiário de entrada 
ao particulado oriundo do processo asséptico e, como 
o lote seguinte pode sequer ser do mesmo produto, a 
vestimenta poderá estar igualmente contaminada.

Instalando-se a antecâmara no lado limpo, a abertu-
ra da porta do vestiário de entrada quebraria a proteção 
das vestimentas estéreis, impondo ainda mais risco ao 
processo.

Contudo, contrariando-se o que se é desejável com 
relação ao BPF, onde as portas deveriam se fechar no 
sentido do escoamento do ar (da maior pressão para a 
menor), os regulamentos do Corpo de Bombeiros e as re-
comendações de Segurança do Trabalho terão precedên-
cia e as portas SEMPRE deverão abrir no sentido da fuga, 
independentemente de quaisquer outras considerações.

Produtos sempre poderão ser refeitos ou substituí-
dos, vidas humanas não!

Adicionalmente, abrirem-se portas em direção à 
área de processo asséptico, significaria movimentar o 
ar e seu conteúdo em direção a este, podendo quebrar 
momentaneamente a integridade da área e introduzir 
contaminações ao processo.

Por estas razões, se recomenda atualmente a uti-
lização de vestiários de câmara quádrupla, conforme 
veremos a seguir:

Vestiário de Compartimento Quádruplo
São uma versão mais moderna e segura de seu 

antecessor (de câmara tripla), e também destinam-se 
a prover acesso / egresso de pessoal a áreas de pro-
cessamento ou envase asséptico, porém contam com 
antecâmaras de internas e externas, protegendo agora 
ambos os vestiários.

Visam fornecer rotas de acesso e egresso diferen-
tes, de forma que as vestimentas utilizadas durante um 
determinado processo asséptico não sejam reutilizadas 
após a saída dos colaboradores, garantindo a integrida-
de dos lotes subsequentes a serem processados.

A figura 7, a seguir, representa a inclusão de uma 
antecâmara adicional, no lado interno, junto à sala de 
processamento, geralmente designada como Antecâ-
mara Limpa:

Figura 7 – Vestiários de Compartimento Quádruplo

Cabe observar agora que, seguindo-se o preceito de 
que o escoamento devido à casca de pressões, só pode 
ocorrer partindo do lado mais limpo (processo) para o 
menos limpo (circulação), ocorrerão uma série de pro-
blemas adicionais.
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Mesmo que o processo realmente seja asséptico (ou 
muito próximo disso), um processo de envase jamais po-
derá ser considerado limpo, pois ocorre atomização de 
produto nos bicos de envase, adicionando particulado 
na área de envase.

Embora o particulado gerado durante o processo não 
constitua contaminante para si próprio, poderá ser con-
taminante para todas as demais salas adjacentes.

Deste modo, utilizando-se uma estratégia de conten-
ção do tipo “Cascata”, certamente ocorrerá vazamento de 
produto para a circulação através dos vestiários e suas 
antecâmaras, não importando quantas existam, pois cada 
estágio transferirá parte de seu ar para o estágio seguinte.

Adicionalmente, considerando-se que ocorrerá uma 
mudança gradual de classes de limpeza em cada ante-
câmara e que as antecâmaras devem ter, em repouso, a 
mesma classe dos ambientes aos quais proverão aces-
so / egresso, então uma nova antecâmara aumentaria 
ainda mais a pressão estática relativa da sala de onde 
ocorre o processamento ou envase asséptico.

Considerando-se mudanças de classe nas antecâ-
maras interna (grau B) e externa (grau C) e classe inter-
mediária nos vestiários (grau C) e adotando-se 5 Pa na 
circulação (grau D), diferença de 15 Pa a cada mudança 
de classe e 8 Pa para ambientes de mesma classe, terí-
amos pressões estáticas internas relativas, conforme as 
representadas na figura 8, a seguir:

Figura 8 – Vestiários de Compartimento Quádruplo

se considerarmos uma área de envase asséptico 
onde a recravação ocorre no mesmo ambiente, haveria 
uma passagem de esteira para a área de embalagem 
e um túnel de despirogenização no lado da entrada de 
frascos (sala de lavagem).

Como na área de embalagem não se executa ne-
nhum processo que requeira BPF, sua pressão relativa 
não seria controlada, devendo, no entanto, ser mantida 
próxima da atmosférica, para evitar afetar os demais 
processos da fábrica.

Isso significa que haverá um diferencial de pressão 
de 58 Pa sobre a abertura da esteira de passagem de 
frascos, contaminando-a continuamente com os produ-
tos que estão sendo envasados.

A solução óbvia para contenção do problema está 
descrita no próximo item.

Vestiário de Compartimento 
Quádruplo com Cascata 

Modificada

Existem duas possibilidade de contenção que podem 
ser aplicadas:

Vestiário de compartimento quádruplo com ante-
câmara interna tipo Bolha

Nesta versão, a antecâmara interna possuirá pres-
são positiva tanto em relação ao processo quanto aos 
vestiários, promovendo contenção de particulado oriun-
do do processo e, ao mesmo tempo protegendo ambos 
os vestiários e a circulação.

Considerando-se as mesmas classificações e dife-
renciais do exemplo anterior, teríamos pressões estáti-
cas internas relativas, conforme representadas na figura 
9, a seguir:

Figura 9 – Vestiários de Compartimento Quádruplo 
com antecâmara interna do tipo “Bolha”
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Neste ano, mais uma solução chega até 
você. Conheça a nova porta da Swell.
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Cabe observar que agora a antecâmara interna 
deve possuir o mesmo grau de limpeza do processo, 
para que não se torne uma fonte de contaminação 
para este.

Como os processos assépticos devem ocorrer 
em ambiente grau A (fluxo unidirecional) cercado 
por ambiente grau B, a antecâmara interna também 
deverá ter grau de limpeza B.

Do ponto de vista da concentração por partículas 
totais não existiriam grandes problemas. Usualmen-
te um acréscimo no número de recirculações já sa-
tisfaz esta condição.

O problema geralmente ocorre do ponto de vista 
microbiológico, que requer ao menos uma redução 
logarítmica para ser minimamente eficaz, ou seja 
aumento mínimo de dez vezes no número de recircu-
lações, o que conduzirá à utilização de vazões equi-
valentes à de um fluxo unidirecional na antecâmara 
(≥300 recirculações por hora), porém não sendo 
requerida unidirecionalidade ou quaisquer perfis de 
velocidades.

Como esta antecâmara será muito pequena, isto 
não será um problema significativo.

Ainda se deve levar em consideração a conta-
minação carreada nas vestimentas do colaborador, 
que irão passar pela antecâmara interna e ficarão no 
vestiário de saída, que requer menor classe de lim-
peza e estará ainda mais suscetível à contaminação 
dos trajes durante o processamento asséptico.

Adicionalmente, como a paramentação é feita em 
um vestiário de classe inferior à da sala asséptica, 
procedimentos ou paramentações adicionais podem 
ser necessárias na antecâmara interna, as quais 
poderiam ser afetadas pela passagem de pessoal 
paramentado oriundo da sala de processamento as-
séptico, porém, não havendo simultaneidade de ope-
rações, isto costuma ser rapidamente diluído pela 
grande vazão de ar insuflada na antecâmara interna.

Cabe notar a significativa redução na pressão 
interna da sala asséptica o que facilita sua manu-
tenção e diminui o tamanho de seus vazamentos 
através das demais frestas do ambiente, bem como 
a contaminação na sala de embalagem.
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Vestiário de Compartimento Quádruplo com ante-
câmara interna tipo “Ralo”

Nesta versão, a antecâmara interna possuirá pres-
são inferior às dos vestiários e do processo, promoven-
do contenção de particulado oriundo do processo e, 
ao mesmo tempo protegendo ambos os vestiários e a 
circulação.

Considerando-se as mesmas classificações e dife-
renciais do exemplo anterior, teríamos pressões estáti-
cas internas relativas, conforme representadas na figura 
10, a seguir:

Figura 10 – Vestiários de Compartimento Quádruplo 
com antecâmara interna do tipo “Ralo”

Considerando-se que a antecâmara interna deve, 
em repouso, possuir o mesmo grau de limpeza do pro-
cesso e que agora recebe ar de ambos os vestiários, 
cuidados adicionais devem ser tomados de forma que 
os vestiários não forneçam contaminação significati-
va para a antecâmara interna, uma vez que possuem 
grau de limpeza inferior.

Neste sentido, deve se lançar mão de boas práti-
cas de engenharia (BPE) tais como:

• Instalação do retorno dos vestiários próximos 
à antecâmara externa, de forma que o particulado 
acrescentado ao ar insuflado (ar limpo) seja carregado 
para longe da porta da antecâmara interna.

• Instalação de filtros terminais muito próximos à 
porta da antecâmara interna, os quais devem promo-
ver escoamento vertical simples, sem quaisquer ele-
mentos de difusão que causem aumento significativo 
da turbulência, facilitando a decantação das partículas 
maiores e funcionando como se houvesse um fluxo 

unidirecional instalado na face da porta voltada para 
o vestiário.

• Captação do retorno da antecâmara interna 
(limpa) próximo às portas dos vestiários, de forma 
que quaisquer contaminantes oriundos destas sejam 
rapidamente removidos, minimizando seu efeito no 
ambiente mais limpo.

Da mesma forma que no caso anterior, a manu-
tenção do grau de limpeza, tanto do ponto de vista 
de partículas totais como de viáveis, irá requerer a 
adoção de vazões bastante elevadas, semelhantes à 
de um fluxo unidirecional, porém não sendo requerida 
unidirecionalidade ou quaisquer perfis de velocidades.

De forma semelhante, cuidados precisam ser to-
mados com relação à necessidade de paramentações 
adicionais na antecâmara interna, uma vez que esta 
volta a receber particulado oriundo do processo.

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) 
devem, por exemplo, prever a armazenagem das para-
mentações finais em armário localizado no lado limpo 
do vestiário de entrada, seu ingresso na antecâmara 
interna juntamente com o colaborador e a abertura de 
suas embalagens após aspersão com saneantes ou 
álcool somente dentro da antecâmara interna, além de 
impedir o egresso antes do tempo de recuperação da 
antecâmara interna determinado no ensaio de recu-
peração.

Vestiário de Compartimento Quádruplo para 
contenção biológica / química

Nesta versão, a circulação possui a maior pressão 
estática relativa do sistema e funcionará como “air 
lock” positivo do sistema.

A antecâmara externa possui pressão inferior à da 
circulação e superior à de ambos os vestiários (casca-
ta invertida), protegendo a circulação.

A antecâmara interna possuirá pressão inferior 
às do vestiário de entrada e do processo e superior 
à do vestiário de saída, promovendo contenção de 
particulado oriundo do processo e, ao mesmo tempo 
protegendo o vestiário de entrada.

O vestiário de saída será o “air lock” negativo do 
sistema e promoverá a captação tanto dos contami-
nantes carreados pelas vestimentas, quanto a conten-
ção final dos contaminantes oriundo do processo. 

Isso evitará tornar a pressão relativa do processo 
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excessivamente negativa, minimizando a entrada de 
contaminantes pelas diversas frestas, ao mesmo tem-
po que protege a circulação comum e as vestimentas 
limpas.

Considerando-se a antecâmara interna e o processo 
como grau B, e os vestiários, a antecâmara externa e a 
circulação como grau C, além dos diferenciais de pres-
são indicados anteriormente, teríamos uma cascata de 
pressões, conforme o exemplo da figura 11, a seguir:

Figura 11 – Vestiários de Compartimento Quádruplo com 
antecâmara interna e vestiário de saída do tipo Ralo

As mesmas considerações relativas às BPE e aos 
POPs do exemplo anterior, devem ser levadas em con-
sideração.

Adicionalmente, como o ar da circulação infiltrará as 
áreas contidas através de quaisquer frestas entre os am-
bientes, a circulação deverá ter classificação melhorada, 
de forma a não se constituir em fonte de contaminação 
para os demais processos.

Cabe observar que este formato de contenção pro-
duzirá um grande diferencial de pressão entre o vestiário 
de saída e antecâmara externa, devendo-se certificar de 
que este não exceda os limites recomendados pelos re-
gulamentos do Corpo de Bombeiros ou pelas recomen-
dações de Segurança do Trabalho. Se necessário, deve 
ser considerada uma 5ª antecâmara para minimizar os 
diferenciais.

Além da antecâmara interna, também deve ser pre-
vista exaustão do vestiário de saída e da área de pro-
cesso, dotada das mesmas contenções e dispositivos de 
troca segura requeridas na sala de processo.

Considerações finais

Embora isso tenha se tornado controverso atual-
mente, pois nem os regulamentos específicos, nem 
as normas (nacionais e internacionais) são claras a 
este respeito, as antecâmaras, incluindo os vestiários, 
são áreas de transição e servem para tornar gradual 
o acesso e egresso de pessoal e material das salas 
limpas de processamento.

Isso significa que os diferenciais de pressão que re-
almente precisam ser mantidos, independentemente das 
transições das classes ao longo da(s) antecâmara(s), é 
aquele entre a sala de processamento e a circulação 
comum.

Tal como indicado na nota do exemplo de antecâ-
mara tipo “Cascata” da figura 19, da WHO – TRS 961, 
Annex 5, item 4.7.11:

“Na maioria dos casos, a pressão interna do “air lock” 
(no caso, da antecâmara) não é crítico. A diferença de 
pressão entre seus dois lados externos (no caso, circula-
ção e processo) é o critério importante”.
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Em outras palavras, não é necessário controlar o 
diferencial de pressão de cada estágio, quando se utili-
zam câmaras de múltiplo compartimento. Nem mesmo é 
necessário controlar a diferença de pressão com relação 
à própria antecâmara, bastando garantir que o sentido 
de fluxo determinado pelos diferenciais de pressão do 
projeto estejam corretos.

Portanto, é possível nestes casos, se desconside-
rar as modificações de classe na escolha dos diferen-
ciais, pois tratam-se apenas de uma metodologia para 
tornar a transição gradual e, mesmo assim, se obter 
um diferencial grande o suficiente para proteger as sa-
las de processamento asséptico com relação aos am-
bientes adjacentes, desde que esta ainda mantenha o 
diferencial necessário com relação à sala adjacente 
de maior (ou menor, em caso de contenção) pressão 
relativa.

Antecâmaras e vestiários não são ambientes desti-
nados à ocupação permanente, sendo seu estado ocu-
pacional normal a condição “em repouso” e, portanto, 
geralmente não constituem problemas aos processos.

Associado ao fato de sua ocupação não ser per-
manente, com os devidos cuidados, podem-se utilizar 
lâmpadas germicidas nas antecâmaras internas, acio-
nadas diretamente pelos usuários, durante os períodos 
de processamento ou nas paradas do processo, para 
auxiliar na manutenção da concentração de viáveis. 
Recomenda-se a utilização de sensores de presença e 
temporizadores após abertura das portas, para impedir 
seu acionamento inadvertido durante a ocupação do 
ambiente. 

Cabe indicar que deve ser considerada a radiação 
UVc na escolha dos materiais de construção empregados 
no interior destas antecâmaras, uma vez que este poderá 
causar rápida degradação aos acabamentos superficiais 
que não estiverem adequadamente protegidos, podendo 
acarretar em trincas, mudanças de coloração, desgaste 
prematuro, dentre outros efeitos indesejáveis.

Adicionalmente, devido a seu tamanho geralmente 
diminuto, o simples ingresso do qualificador nas antecâ-
maras (ou vestiários), para realizar amostragens de ar 
para contagem de partículas totais ou viáveis, já pode 
ser suficiente para alterar o resultado destas medições.

Recomenda-se que os técnicos introduzam seus 
instrumentos nas salas, programem um retardo em seu 
instrumento, suficiente para a recuperação da classe e 

efetuem as coletas das amostras com a presença so-
mente dos instrumentos.

A grande maioria dos vestiários de acesso / egresso 
das salas de envase asséptico mal permitem a realiza-
ção de amostragens no estado ocupacional “em opera-
ção”, pois não haveria como posicionar corretamente 
as sondas.

Por outro lado, a própria existência nos regulamen-
tos nacionais e internacionais de antecâmaras do tipo 
“bolha”, já indicam que nem sempre é possível que o es-
coamento do ar se dê no sentido das áreas mais limpas 
para as menos limpas.

Normalmente negligenciada, devido aos altos dife-
rencias de pressão entre as salas de envase / recravação 
asséptica e salas de embalagem, deveria ser prevista 
uma antecâmara ou caixa de passagem (pass through), 
pressurizada de forma a minimizar os vazamentos (in-
filtrações no caso de necessidade de contenção) entre 
estes ambientes, evitando riscos para o processo ou 
contaminação da área de embalagem pelo particulado 
oriundo do processo.

Dificilmente existirá um problema totalmente sem 
solução por parte da boa engenharia. Mas sempre ca-
berá aos times de engenharia, qualificação e garantia 
da qualidade avaliar os riscos inerentes ao seu tipo de 
processo e encontrar as soluções mais adequadas aos 
seus processos, utilizando-se de BPEs tais como as 
anteriormente citadas ou outras oriundas de sua própria 
expertise, sempre associando estas à POPs adequadas 
para cada situação e em acordo com as regulamenta-
ções específicas às quais se submete.

Fontes de consulta

• WHO – TRS 937, Annex 2
• WHO – TRS 961, Annex 5
• EudraLex – EC GMP, Annex 1
•  FDA - Guidance for Industry - Sterile Drug Pro-

ducts  Produced by Aseptic Processing Current 
Good Manufacturing Practice

• NBR / ISO – 14644 – Parte 4
• ANVISA RDC 17: 2010
•  Artigo “Projeto básico de salas limpas – Parte 1”, 

publicado na edição nº 54 da Revista SBCC, em 
Set/2011
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Descontaminação de componentes 
ópticos antes do estudo de 
contaminação orgânica e o impacto 
sobre o desempenho dos mesmos

Resumo

A vida útil dos componentes ópticos, submetidos à 
altas fluências de laser é diminuída em ambiente com 
contaminação biológica. Para evitar a presença de mo-
léculas críticas no ambiente Megajoule Laser (LMJ), um 
novo programa mais abrangente começa usando um 
extrator térmico de Microcâmara qualificado (M-CTE250 
Markes International) para controle de contaminação 
de componentes ópticos. A principal dificuldade no de-
senvolvimento de um processo de contaminação é a 
não reprodutibilidade dos níveis iniciais de limpeza dos 
componentes ópticos. Para reduzir este problema, uma 
técnica específica de limpeza foi testada em revestimen-
to sol-gel antirreflexo. Os primeiros resultados mostram 
que a dessorção térmica pode ser usada para criar um 
estado limpo de referência.

Palavras-chave: descontaminação, contaminação 
biológica, componentes ópticos.

1. Introdução

O “Commissariat à l’Energie Atomique et aux 
Energies Alternatives” (CEA) atualmente está cons-
truindo a MegaJoule Laser (LMJ) [1], um equipamento 
de fusão a feixe de raios laser. Este equipamento de 

fusão a laser de alta potência, similar ao National Igni-
tion Facility nos Estados Unidos [2], vai entregar uma 
energia total de mais de um MJ no comprimento de 
onda de 351nm. O  “Ligne d’Intégration Laser” (LIL) 
[3], um protótipo do futuro LMJ, destina-se a validar 
as escolhas tecnológicas para o futuro LMJ e é nosso 
objeto de trabalho.

Quando submetidos a altas fluências, os diferen-
tes componentes ópticos usados para transmitir o 
feixe após a conversão de frequência, podem apre-
sentar danos localizados que limitam drasticamente 
seu tempo de vida útil [4]. A contaminação molecu-
lar pode ser responsável pelos danos de laser UV 
destes elementos. De fato, muitos estudos provaram 
uma degradação das performances de componentes 
ópticos devido a contaminações biológicas, como a 
redução da transmissão [5, 6] ou em algumas con-
dições críticas a autodestruição dos componentes 
ópticos. [7, 8, 9]. 

É possível reduzir os efeitos negativos de tais con-
taminações, identificando e controlando suas fontes: 
poluição atmosférica, fuga de ar de plásticos ou selos 
ou materiais de embalagem durante o armazenamen-
to de componentes ópticos, por exemplo. Nossas 
últimas investigações sobre contaminação biológica 
no LIL determinaram dois ambientes críticos: o ar-
mazenamento de componentes ópticos e o próprio 
ambiente do laser. O polipropileno usado atualmente 
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para a embalagem dos componentes ópticos parece 
limitar a performance de vida útil de componentes óp-
ticos [10]. Quanto ao ambiente de laser em operação, 
os resultados da análise atmosférica revelaram uma 
grande escala de compostos orgânicos críticos como 
aromáticos, derivados de siloxano e ftalatos [11].

Com o objetivo de evitar a presença de tais mo-
léculas no ambiente LMJ, um novo programa mais 
abrangente foi iniciado usando um extrator térmico 
de microcâmara qualificada (M-CTE250 Markes In-
ternational) para contaminações de controlados de 
componentes ópticos.

O componente óptico e um contaminante poten-
cial são colocados dentro de uma micro-câmara en-
tão aquecida até 50°C. Depois disso, a transmissão 
ou a reflexão e o dano limiar causado pelo laser no 
componente óptico contaminado é investigado. O ob-
jetivo é a identificação da relação entre a natureza 
do contaminante, as quantidades e a diminuição do 
desempenho óptico.

Figura 1: Micro-câmara/Extrator Térmico (a) e exemplo 
de frasco de amostragem da micro-câmara (b)

Para fazer isso, a quantidade de compostos adsor-
vidos na superfície óptica pode ser determinada por 
comparação nas mesmas condições entre as quanti-
dades de compostos gasosos liberados somente pelo 
revestimento do componente óptico, pelo contaminante 
sozinho e para ambos.

A principal dificuldade no desenvolvimento de um pro-
cedimento consistente de qualificação é a não reproduti-
bilidade dos níveis iniciais de limpeza dos componentes 
ópticos. Esta variabilidade pode surgir de diferentes con-
dições de produção ou embalagem, do período de tempo 
entre testes e pode levar a resultados inconsistentes. 

Propomos aqui reduzir este problema através de uma 
sistemática otimizada de limpeza de amostras de com-
ponentes ópticos antes do estudo do controle de conta-
minação a fim de obter o mesmo estado de referência. 
Um procedimento de limpeza específico foi desenvolvido 
em revestimentos sol-gel antirreflexo com esse objetivo

2. Materiais e método

O método consiste na realização de uma dessorção 
térmica do revestimento do componente óptico. A alta 
temperatura permite a dessorção dos diferentes com-
postos presos à superfície ou no corpo dos revestimen-
tos antireflexivos, como os ftalatos, siloxanos ou espé-
cies aromáticas que são potencialmente críticas para a 
resistência contra os danos do laser.

Depois disso, um estado de limpeza é esperado. A 
dessorção térmica é realizada em um extrator térmico qua-
lificado de microcâmara (M-CTE250 Markes International).

a b
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O M-CTE250 é uma ferramenta de controle de 
qualidade para a seleção dos níveis de compostos or-
gânicos voláteis e semivoláteis (VOCs e SVOCs) sain-
do de produtos e matérias-primas. O sistema consiste 
em quatro microcâmaras operando entre a temperatu-
ra ambiente e um máximo de 250ºC (conforme figura 
1(a)). Tubos adsorventes condicionados estão ligados 
a cada micro-câmara e um fluxo de ar é passado ao 
longo de todas as quatro câmaras simultaneamente. 
Componentes ópticos para testes de emissões em 
massa são colocados diretamente em recipientes de 
amostra para microcâmara (conforme figura 1 (b)). Du-
rante os testes de emissão em massa, o ar limpo pas-
sa ao redor de toda a amostra com produtos químicos 
orgânicos sendo varridos da câmara e coletado em tu-
bos de adsorvente acoplados. O protocolo de limpeza 
consiste em realizar sucessivamente três dessorções 
térmicas de 2 horas cada uma a 150, 200 e 250°C. 
Após a coleta da amostra, vapores capturados são 
termicamente desadsorvidos e analisados por cro-
matografia em fase gasosa (GC) juntamente com es-
pectrometria de massa (MS) Turbomass-Clarus 500, 
Perkin Elmer. A quantificação é expressa em ng.cm-2, 
dependendo do tamanho característico da amostra. 
O conjunto TD-GC-MS é calibrado pelo método de 
calibração externa contra um composto de referência 
chamado hexadecano (C16H34, número de registro do 
CAS: 544-76-3), o que significa que as massas e as 
concentrações dos compostos gasosos liberados são 
expressas em equivalentes de hexadecano. A partir 
do cromatograma, é possível determinar a quantidade 
total de gases liberados pelo componente através da 
área total dos picos acima da linha de base.

3. Resultados

Os resultados da análise de TD/GC-MS estão re-
sumidos na tabela 1. As moléculas analisadas foram 
reunidas em 4 famílias de compostos: compostos oxi-
genados, alcanos e alcenos, ftalatos e siloxanos. As 
concentrações reportadas na tabela correspondem à 
soma da massa gasosa gerada durante as três des-
sorções térmicas para cada espécie. A análise gasosa 
de dois revestimentos de sol-gel coloca em evidência 
disparidades importantes, apesar da mesma origem. 

Assim as duas amostras apresentam estados iniciais 
diferentes. Estes resultados confirmam a necessidade 
de realizar a melhor limpeza do componente óptico an-
tes de teste de contaminação.

A figura 2 representa a evolução da porcentagem 
relativa do total de massa gasosa do composto quan-
tificado para as três temperaturas. A porcentagem rela-
tiva é determinada pela relação entre a massa gasosa 
liberada à temperatura T (150, 200 e 250°C) para cada 
espécie e a soma dos compostos quantificados após as 
três dessorções térmicas. Como podemos ver a porcen-
tagem relativa é inferior a 5% após a terceira dessorção 
térmica. A maior parte dos contaminantes superficiais é 
liberada da superfície por esse procedimento, assim o 
estado de limpeza da amostra é obtido. 

Para confirmar a eficiência do método de limpeza 
por dessorção térmica,  uma análise do componente 
residual presente no componente óptico é realizada 
pelo Secondary Ion Mass Spectrometry junto com um 
analisador de massa Time of Flight (TOF-SIMS). Íons 
primários (Bi3

+) com energia de 25keV são produzidas 
por uma fonte pulsada e enviados a uma  superfície de 
revestimento óptico que são focalizados e acelerados 
dentro do tempo de voo da massa.

Figura 2: Evolução dos percentuais relativos do total 
de massa desgaseificada do composto quantificado em 
função da temperatura para a amostra 2 .

Os espectros de massas obtidos representam a inten-
sidade de íons secundários em função de suas massas. 
Três áreas de 200x200 μm2 são utilizadas para a aquisi-
ção de cada tipo de íon (íons positivos e negativos). Três 
áreas de análise por polaridade foram realizadas (três es-
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pectros íons positivos e íons negativos). As intensidades 
dos picos mais significativos foram resumidas na tabela 2.

Esses valores correspondem às intensidades médias, 
normalizadas pela emissão total de íons secundários, 
obtidos sobre os três pontos de análises (três espectros 
para íons positivos e para íons negativos). O desvio pa-
drão permite avaliar a dispersão das análises dentro de 
cada amostra. Somente a avaliação de resultados sobre 
o mesmo íon pode ser comparado e representa uma ten-
dência porque TOF SIMS é um método semiquantitativo.

Para as duas amostras, a análise molecular de íons 
positivos e negativos coloca em evidência a fragmentação 
do substrato (SiwHyOz

-). Igualmente, notamos a presença 
de ftalatos, compostos orgânicos oxigenados ou nitroge-
nados e de espécies inorgânicas (alcanos, sulfatos, fos-
fatos, flúor e cloro), como confirmado pela análise TD/
GC-MS. Se compararmos a amostra 1 e 2 após as três 
termo-dessorções, as intensidades de amostras de cada 

íon têm a mesma magnitude. Um estado de referência é 
obtido apesar de diferentes estados iniciais de contami-
nação. Consequentemente a dessorção térmica pode ser 
considerada como uma boa técnica de descontaminação 
pelo revestimento do sol-gel. Uma parte importante da con-
taminação é removida. No entanto, é necessário estudar o 
impacto desse método de limpeza sobre os desempenhos 
dos componentes ópticos tais como o dano limiar do laser.

4. Conclusão

Para evitar o risco de contaminação biológica de com-
ponentes ópticos LMJ, um novo programa, usando um 
Micro-câmara/Extrator Térmico qualificado, é iniciado. A 
não reprodutibilidade de níveis iniciais de limpeza de com-
ponentes ópticos, confirmado pela análise de TD/GC-MS, 
mostra a necessária descontaminação dos componentes 

Sample 1 after TD/GC-MS Sample 2 after TD/GC-MS

Mean SD Mean SD

CxHy
+ 20 740 31 23 530 143

Aromatic 1 783 8 1 411 13

CxHyO+ 4 776 32 4 675 20

CxHyN+ 296 3 396 4

Fatty acids 0 0 1 0

SiwHyOz
– 15 984 25 14 806 16

Tabela 2: Resultados da Análise de TOF/SIMS no Revestimento de Sol-gel antirreflexo

Tabela 1: Quantidade desgaseificada de 2 revestimentos sol-gel antirreflexo após 3 dessorções térmicas

Revestimento Sol-gel antirreflexo 
Amostra 1

Revestimento Sol-gel antirreflexo
Amostra 2

Famílias de Compostos
Concentração
em ng/cm2

% relativa do 
total de massa 
desgaseificada

Concentração
em ng/cm2

% relativa do 
total de massa 
desgaseificada

Oxigenados 146,048 45,3% 53,28 7,2%

Alcanes e Alcenos 1,777 0,6% 13,85 1,9%

Ftalatos 67,338 20,9% 610,07 81,9%

Silanos / siloxanos 0,267 0,1% 0,00 0,0%

Soma das quantidades de 
compostos

215,429 66,8% 677,21 90,9%

Total desgaseificação da 
amostra

322,509 744,72
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ópticos antes do teste de contaminação intencional. Com 
este objetivo em vista, um método específico de limpe-
za é testado em revestimentos antirreflexivo sol-gel. A 
técnica de termo dessorção é eficiente para obter um 
estado inicial de referência, como indicado pela análise 
de TOF-SIMS. Teste de danos por laser e medições de 
transmissão são necessárias para confirmar o interesse 
deste método para preparação de amostras.
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Como alcançar a 
excelência operacional

Atualmente, no competitivo e imprevisível mundo 
dos negócios, as empresas precisam melhorar cons-
tantemente ou então estarão fadadas à falência cedo 
ou tarde. Mas, para crescer de forma inteligente, é ne-
cessário que as boas práticas e a maximização das ati-
vidades que agregam valor sejam metas presentes em 
todos os processos da organização. É imperativo que 
os líderes da empresa entendam bem as operações 
para poderem reconhecer os pontos fortes e fracos e, 
consequentemente, diminuir ou eliminar os desperdí-
cios da produção.

Isso se resume a algumas das premissas de exce-
lência operacional. Grande parte das empresas no Brasil 
enfrentam problemas relacionados à baixa produtivida-
de e ao alto custo de produtos e serviços de qualidade 
- elementos que tornam difícil  a competição com outros 
mercados. Assim, a excelência operacional, mais do que 
nunca, precisa ser algo essencial dentro do desenvolvi-
mento e da liderança organizacional de qualquer empre-
sa. No entanto, não é algo alcançado facilmente e exige 
muita dedicação e empenho.

Para chegar lá é necessário atender algumas exigên-
cias. É fundamental que as metas sejam estabelecidas e 
bem delineadas e, claro, que estejam alinhadas com as 
propostas a serem desenvolvidas. Depois, é imprescin-
dível que as mudanças e planos sejam comunicados de 
forma eficaz e acessível a todos as pessoas - a comuni-
cação deve servir como aliada, e não ser um mais obstá-
culo a vencer. E, por fim, os resultados obtidos precisam 
ser avaliados periodicamente, e mais, é necessário que 
todos os envolvidos entendam como isso ocorreu para 
que as melhorias alcançadas sejam contínuas e, princi-
palmente, duradouras.

Pensando em um plano de ação, primeiro é indispen-
sável que se faça um diagnóstico da empresa, no qual os 
problemas e as oportunidades sejam identificados. Ade-
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mais, é preciso encontrar soluções para tais problemas. 
E por último, é a fase da implementação dessas mudan-
ças. Para alcançar a excelência operacional de proces-
sos, produtos e resultados, a atitude e a mentalidade de 
todos os colaboradores tem que estar alinhadas com as 
metas de melhoria continua da empresa, mas, para isso 
acontecer, os funcionários devem passar por um bom 
treinamento e serem devidamente comunicados sobre 
aquilo que se espera deles. Quando um treinamento 
adequado aliado a uma comunicação eficaz é dado logo 
de início, erros, rejeições, reclamações e retrabalhos 
tendem a diminuir, o que resulta em reduções no custo 
operacional.

Para crescer, as empresas devem estar comprome-
tidas a melhorar continuamente e, para impulsionar a 
eficiência e a competitividade da empresa, é necessário 
que uma análise interna seja realizada, identificando 
pontos fracos e fortes e eliminando o receio em modificar 
processos “já consolidados”. É preciso analisar a fundo 
se eles ainda se aplicam ou como podem ser otimizados 
a fim de minimizar ou eliminar os custos operacionais 
desnecessários.

Vale lembrar que a excelência operacional nasce 
de um objetivo, que deve conter um planejamento a ser 
percorrido, pois só assim o processo será passível de 
um acompanhamento para que haja ajustes ao longo do 
tempo, finalizando em uma melhoria. Esta, por sua vez, 
deve ser contínua e sempre seguir o foco inicial. Como 
resultado, você terá uma organização voltada para as ne-
cessidades do cliente, operando com base em boas prá-
ticas e alinhada com a gestão estratégica. Portanto, cabe 
aos gestores buscarem em cada uma das atividades do 
seu time uma linha tênue entre a demanda e a excelência. 

Marco Santos é country managing director da GFT Brasil, companhia 
de Tecnologia da Informação especializada no setor financeiro  
(www.gtf.com/br)
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