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1. OBJETIVO

Este procedimento estabelece os critérios para habilitação de laboratórios de ensaios na
área de vigilância sanitária, definidos pela GGLAS/ANVISA, em consonância com as referências de OECD.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se à GGLAS/ANVISA.

3. RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pela revisão deste procedimento é da GGLAS/ANVISA.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

OECD Publicações sobre saúde ambiental e segurança, segundo
princípios das boas práticas laboratoriais e monitoramento
da sua atuação

Proc./GGLAS 01 Procedimento para habilitação de laboratórios junto à
REBLAS

Proc./GGLAS 03 Procedimento GGLAS 02/BPL
Regulamento para habilitação de laboratórios junto à
REBLAS

5. SIGLAS

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

BPL Princípios das Boas Práticas Laboratoriais

GGLAS Gerência Geral de Laboratórios de Saúde Pública

OECD Organização para o Desenvolvimento e a Cooperação
Econômica

Proc./GGLAS Procedimentos Operacionais da Gerência Geral de
Laboratórios de Saúde Pública

UGQ Unidade de Garantia da Qualidade

UO Unidade Operacional



6

Critérios para a Habilitação de Laboratórios Segundo os
Princípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL)

Revisão 00 Procedimento GGLAS 02/BPL

6. CRITÉRIOS PARA A HABILITAÇÃO

Os critérios para a habilitação de laboratórios, segundo os princípios das Boas Práticas de
Laboratórios - BPL, são estabelecidos neste Procedimento.
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ANEXO - CRITÉRIOS PARA A HABILITAÇÃO DE
LABORATÓRIO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DAS BOAS
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SEÇÃO I

1. INTRODUÇÃO

As Boas Práticas de Laboratório (BPL) - Sistema da qualidade relativo à organização e
às condições sob as quais os estudos em laboratório e no campo são planejados, realizados,
monitorados, registrados, relatados e arquivados.

Seus princípios foram concebidos para estudos em geral e não focalizam, um tipo de
ensaio ou disciplina particular. Procedimentos e técnicas particulares de aplicação a estudos de
campo e estudos de curta duração, serão descritos adiante.

2. ABRANGÊNCIA

Os princípios das Boas Práticas de Laboratório são aplicáveis em estudos que dizem
respeito ao uso seguro de produtos relacionados à saúde humana, vegetal, animal e ao meio
ambiente, nos seguintes casos:

2.1. Concessão, renovação ou modificação de registro e pesquisa de produtos químicos,
biológicos ou biotecnológicos, tais como produtos farmacêuticos, correlatos, agrotóxicos e
afins, produtos veterinários, cosméticos, aditivos de alimentos e rações e produtos químicos
industriais;

2.2. Testes de produtos químicos, biológicos ou biotecnológicos para obtenção de pro-
priedades físicas, químicas e físico-químicas;

2.3. Petição para estabelecimento, modificação ou isenção de tolerância;

2.4. Atendimento aos questionamentos de órgãos governamentais;

2.5. Petição ou submissão aos órgãos competentes no objetivo de persuadi-los a garantir
ou modificar um registro, aprovar pleito interposto, como, por exemplo, uma condição de
venda ou distribuição;

2.6. Estudos de campo;

2.7  Estudos conduzidos em laboratórios de qualquer tipo, próprios ou contratados para
os fins acima.

3. TERMINOLOGIA

3.1  Da Unidade Operacional

3.1.1. Unidade Operacional
Conjunto de instalações, equipamentos e pessoal necessário para conduzir o estudo.
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O termo unidade operacional, quando aplicado ao campo, pode incluir diversos locais de
estudo, inclusive os geograficamente diferentes, onde as fases de um determinado estudo são
realizadas. Os diferentes locais de estudo podem incluir, porém não se limitar a:

a) laboratórios onde são conduzidos ensaios para caracterização das substâncias-teste e subs-
tâncias de referência;

b) um ou mais locais agrícolas, inclusive estufas, onde substâncias-teste ou substâncias de
referência são aplicadas ao sistema-teste;

c) unidades de processamento em que amostras de sistema-teste colhidas são tratadas para
o preparo de outros itens, por exemplo: conversão de tomates em suco, purês, pasta ou extrato;

d) um ou mais laboratórios onde amostras de sistema-teste coletadas (incluindo aquelas
em processamento) são analisadas.

Em estudos que envolvem várias unidades operacionais, aplicam-se as seguintes definições:

3.1.1.1.Unidade principal
Unidade operacional onde trabalha o diretor de estudo.

3.1.1.2. Unidade de teste
Unidade operacional onde é conduzida uma fase do estudo.

3.1.2 . Gerente
Responsável principal pela unidade operacional.

3.1.3. Diretor de estudo
Responsável principal pela condução do estudo em toda a sua extensão, podendo dele-
gar parte desta responsabilidade a um pesquisador principal. Isto se torna particular-
mente importante em estudos de campo, onde partes do estudo são conduzidas em
regiões geograficamente distintas.

3.1.4. Pesquisador principal
Responsável principal pela condução de uma parte do estudo.

3.1.5. Unidade de garantia da qualidade
Unidade responsável pela garantia da aplicação dos princípios das Boas Práticas de La-
boratório nos estudos conduzidos. A unidade da garantia da qualidade é constituída
por uma pessoa ou um grupo de pessoas independentes com relação ao diretor de
estudo, designado(a) ou contratado(a) pelo gerente da unidade operacional. Esta unida-
de deve reportar-se diretamente ao gerente.

Os principais instrumentos usados pela unidade de garantia da qualidade são:
- auditorias de estudo, conduzidas para monitorar um determinado estudo, enfatizando
as etapas críticas do mesmo. Devem ser agendadas de acordo com o andamento do
estudo.
- inspeções de laboratório, conduzidas para monitorar as atividades gerais do labora-
tório, tais como, instalações, sistemas de computador, calibração, manutenção etc.
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- auditorias de processo,  conduzidas para monitorar procedimentos ou processos de
natureza repetitiva, nos quais as auditorias de estudo tornam-se inviáveis ou ineficientes.
Aplicam-se apenas a estudos de curta duração.

3.1.6 . Procedimentos Operacionais Padrão (POP)
Procedimentos escritos sobre a maneira de conduzir as rotinas laboratoriais ou ativida-
des normalmente não especificadas ou detalhadas no plano de estudo, nas metodologias
e nos manuais.

3.1.7 . Patrocinador
Pessoa ou entidade que solicita e apóia um estudo por meio  de recursos  financeiros
ou  de outra natureza.

3.2. Do Estudo

3.2.1. Estudo
Conjunto de ensaios aplicado a uma ou mais substâncias-teste visando a obtenção de
dados sobre suas propriedades e o nível de segurança para a saúde humana, vegetal,
animal e o meio ambiente.

3.2.2. Estudos de curta duração
Aqueles realizados em período inferior ou igual a duas semanas. Cada órgão fiscalizador
poderá, em casos específicos, considerar de curta duração estudos com duração superi-
or a duas semanas.

3.2.3. Estudos de campo
Englobam atividades experimentais externas que podem envolver parcelas de solo,
lagos e estufas, freqüentemente em combinação ou em sequência a atividades de labo-
ratório. Os estudos de campo incluem, dentre outros, estudos para determinação de :
- fotodegradação;
- metabolismo;
- avaliação de resíduo em cultura rotacional;
- dissipação no solo;
- efeito no mesocosmos;
- bioacumulação;
- efeitos em organismos não alvo (complexo).

3.2.4. Plano de estudo
Documento que define o objetivo do estudo e a maneira como será conduzido.
Um mesmo plano de estudo pode incluir fases conduzidas em unidades operacionais
geograficamente diferentes.

3.2.5 . Sistema-teste
Qualquer animal, planta, microorganismo, bem como, outro sistema celular, subcelular,
químico ou físico, ou combinação destes, incluindo os  sistemas ecológicos comple-
xos que se definam como objeto de estudo.
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3.2.6 . Dados brutos
Documentos de laboratório ou de campo, registros, memorandos, notas ou cópias
fiéis destes documentos que resultam de observações originais e das atividades de um
estudo. Podem incluir fotografias, filmes, cópia de microfilme ou microficha, mídia
de computadores, fitas com gravações de observações ditadas e registro de dados de
equipamentos automatizados.

3.2.7. Amostra
Qualquer material encaminhado para exame, análise ou armazenamento, devendo ter
especificada sua procedência, como por exemplo, amostra do sistema-teste (espéci-
me), amostra de substância-teste, amostra de substância de referência.

3.2.8. Amostra tratada
Qualquer parte do sistema-teste exposto a substâncias-teste ou substância de referência
que seja encaminhado para exame, análise ou armazenamento.

3.2.9. Amostra não tratada
Qualquer parte do sistema-teste não exposto a substâncias-teste ou substância de refe-
rência, que é encaminhado para exame, análise ou armazenamento.

3.2.10. Data de início do estudo
Data da assinatura do plano pelo diretor de estudo.

3.2.11.Data de início do ensaio
Data da coleta dos primeiros dados específicos do estudo no campo ou em laborató-
rio.

3.2.12. Data de término do ensaio
Data da coleta direta do estudo dos últimos dados brutos, no campo ou no laboratório.

3.2.13. Data de finalização do estudo
Data de assinatura pelo diretor de estudo, do relatório final.

3.2.14. Agenda-mestre
Tabela onde constam dados referentes a todos os estudos conduzidos, segundo os
princípios das Boas Práticas de Laboratório, contendo, no mínimo, as seguintes infor-
mações: substância-teste, sistema-teste, natureza de estudo, data de início do estudo,
estado em que se encontra o estudo, identidade do patrocinador e nome do diretor de
estudo.

3.3. Das Substâncias

3.3.1. Substância-teste

Qualquer espécie química, biológica ou biotecnológica, formulação ou metabólio que
esteja sob investigação em um estudo.
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3.3.2. Substância de referência
Qualquer espécie química, biológica ou biotecnológica bem definida, ou mistura, com
exceção de substância-teste, usada para estabelecer comparações como base para medi-
das físicas, químicas ou biológicas conhecidas.
A substância de referência pode ser o próprio padrão analítico.

3.3.3. Lote
Quantidade específica de uma substância-teste ou de referência,  produzida ou gerada
durante um ciclo definido de fabricação, com preservação uniforme de características.

3.3.4. Veículo
Qualquer agente facilitador da mistura, dispersão ou solubilização da substância-teste
ou da substância de referência para aplicação no sistema-teste.

SEÇÃO II

1. ORGANIZAÇÃO E PESSOAL DA UNIDADE OPERACIONAL

1.1. Responsabilidades da Gerência da Unidade Operacional

1.1.1. Assegurar que os princípios das Boas Práticas de Laboratório sejam cumpridos
na unidade operacional.

1.1.2. É dever do gerente  assegurar que:
a) o pessoal qualificado, as instalações apropriadas, os equipamentos e o material este-
jam disponíveis;
b) seja mantido um registro das qualificações, treinamento, experiência e descrição de
cargo para cada profissional envolvido na área;
c) o pessoal envolvido entenda claramente as funções que desempenha e que seja provi-
denciado treinamento sempre que necessário;
d) precauções de saúde e segurança sejam aplicadas de acordo com normas nacionais ou
internacionais;
e) POP apropriados sejam estabelecidos e seguidos;
f ) exista uma unidade de garantia da qualidade com pessoal designado, conduzindo
um programa de inspeções e auditorias verificado pela gerência.

Nota:
Recomenda-se a participação da unidade operacional em programas interlaboratoriais
reconhecidas pelos órgãos nacionais e internacionais de regulamentação competentes.
No caso de exigência do órgão habilitador, esta participação tem caráter obrigatório.

g) conste sua concordância com o plano de estudo em conjunto com o patrocinador;
h) emendas ao plano de estudo sejam aprovadas e documentadas pelo diretor de estu-
do, pelo pesquisador principal, quando aplicável, pelo patrocinador e pelo gerente;
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i) sejam mantidas cópias de todos os planos de estudo;
j) seja mantido um arquivo histórico dos POP;
k) exista um número suficiente de pessoas para conduzir cada estudo na forma e tempo
adequados;
l) seja designado um diretor de estudo, pesquisadores principais, se necessário, e seus
eventuais substitutos, antes do início de cada estudo e que o procedimento de seleção
destas pessoas seja registrado em POP, onde conste que todas as substituições, que
ocorrerem durante a condução do estudo devam ser documentadas.

Nota 1:
A decisão de substituição ou delegação temporária é de responsabilidade do gerente,
devendo ser documentada por escrito. Há duas circunstâncias nas quais a substituição
pode ser considerada, ambas importantes e em estudos de longa duração, desde que se
assuma que,  em um  estudo de curta duração, a presença do diretor de estudo é contínua:

- a primeira, em caso de término de contrato de trabalho de um diretor de estudo, a
necessidade de substituição é óbvia. Neste caso, uma das responsabilidades do novo
diretor de estudo é, com a ajuda do pessoal da unidade de garantia da qualidade,
assegurar-se tão rápido quanto possível da conformidade com os princípios de Boas
Práticas de Laboratório do estudo, até a data em que ele próprio assumiu o estudo;

- a segunda circunstância ocorre quando o diretor de estudo se ausenta por motivo de
férias, reunião científica, doença ou acidente.

Nota 2:
Se for prevista ausência do diretor de estudo na fase crítica do estudo, existem duas
opções: ou a fase crítica é adiada através de emenda ao plano de estudo ou suas respon-
sabilidades durante esta fase são delegadas.

m) haja um responsável designado pelo gerenciamento do arquivo;
n) seja mantida uma agenda-mestre atualizada onde constem todos os estudos que
estão sendo desenvolvidos pela unidade operacional;
o) os fornecedores atendam aos padrões apropriados de qualidade.

Nota:
A responsabilidade pela qualidade e adequação para uso de equipamentos e materiais
cabe ao gerente da unidade operacional. Conseqüentemente, é dever do gerente orien-
tar os fornecedores quanto ao atendimento aos princípios das BPL,  quer com base em
esquemas nacionais de credenciamento, quer referenciado a padrões nacionais ou inter-
nacionais já existentes. O credenciamento pode ser muito útil aos fornecedores do
ponto de vista de credibilidade e aceitação no mercado, já que uma unidade operacional,
que trabalha segundo os critérios das Boas Práticas de Laboratório, irá preferencialmen-
te escolher fornecedores credenciados.

p) as substâncias de referência sejam apropriadamente caracterizadas;
q) exista uma política e procedimentos estabelecidos para que sistemas computadorizados
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sejam adequados ao uso e que sejam desenvolvidos, validados, operados e mantidos de
acordo com os princípios das BPL;
r) os relatórios sejam acompanhados pela declaração do diretor de estudo de que o
estudo está em conformidade com os princípios das BPL;
s) os relatórios sejam acompanhados pela declaração da UGQ onde conste que o estu-
do foi auditado, em que datas foi auditado, que o resultado da auditoria foi comuni-
cado ao Diretor de estudo e ao Gerente e que o estuo foi conduzido de acordo com o
plano de estudo;
t) os planos de estudos sejam aprovados pelo diretor de estudo e por este disponibilizados
ao pessoal da UGQ;
u) os arquivos históricos dos procedimentos operacionais (POP) sejam mantidos.

1.1.3. O gerente deve ter conhecimento antecipado do volume de trabalho assumido
pelo diretor de estudo através da agenda mestre.

1.2 . Gerenciamento de Estudos que Envolvam Várias Unidades Operacionais

1.2.1. O gerente da unidade operacional principal, se necessário, designa um investiga-
dor  principal com treinamento, qualificação e experiência apropriadas para supervisi-
onar a(s) fase(s) do estudo a ele destinado.

1.2.2. O gerenciamento pode envolver várias pessoas em diversas unidades operacionais.
Neste caso, o gerente da unidade principal tem a responsabilidade final de garantir que
o conjunto das unidades operacionais opere de acordo com os princípios das BPL.

1.2.3. O responsável pelo gerenciamento de cada unidade operacional deverá assegu-
rar, por escrito, ao diretor de estudo, a adequação de cada fase do estudo.  O gerente da
unidade principal deve identificar claramente quem é o responsável pela garantia da
qualidade em cada uma das unidades operacionais e como este trabalho será desenvolvido.

1.2.4.O gerente da unidade operacional principal precisa estabelecer critérios claros de
comunicação e responsabilidade entre  o diretor de estudos, investigado(es) principal(is),
UGQ e pessoal do estudo.

Nota:
Existem algumas unidades operacionais onde a condução do estudo é direta ou indire-
tamente realizada por funcionários  temporários. Neste caso, devem ser mantidos re-
gistros de treinamento, qualificação e experiência  apenas de pessoas que gerarem da-
dos brutos ou realizarem atividades não supervisionadas importantes à condução do
estudo.  Não há necessidade de manter estes registros quando estes funcionários  reali-
zam trabalhos de rotina (semeadura, fertilização, etc.), sujeitos à supervisão por equipe qualificada.

1.3. Responsabilidades do Diretor de Estudo

1.3.1. O diretor de estudo tem a responsabilidade pela condução do estudo em toda
sua extensão e pela elaboração do relatório final e representa o ponto central do con-



17

Critérios para a Habilitação de Laboratórios Segundo os
Princípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL)

Revisão 00Procedimento GGLAS 02/BPL

trole do estudo. Assim sendo,  a sua indicação é uma decisão-chave, já que todos os
problemas e responsabilidades mencionados nos princípios das Boas Práticas de Labo-
ratório convergem para ele.

O desenvolvimento profissional do diretor de estudo deve ser contínuo e sujeito a
revisão periódica, incluindo formação, treinamento e experiência apropriados, além
do amplo conhecimento das BPL. Todo treinamento deve ser documentado e regis-
trado de maneira a dar uma clara indicação do tipo de estudo que este diretor tem a
competência de dirigir. Novos treinamentos ou atualizações são necessários periodica-
mente, por exemplo, por ocasião de introdução de novas tecnologias, procedimentos
ou regulamentos.

Quando partes de um estudo são contratadas, o diretor de estudo e a unidade de
garantia da qualidade devem ter comprovação do nível de adequação, desta unidade
operacional, aos princípios de Boas Práticas de Laboratório.

O diretor de estudo deverá estar presente durante todo o desenrolar do estudo. Entre-
tanto, existirão períodos de ausência durante os quais deverá haver substituições, cujos
procedimentos e documentações serão apontados nos POP.

Quando for necessário que o diretor de estudo se ausente, ele deve tomar conhecimen-
to o mais rápido possível, ao retornar, se durante sua ausência, ocorreram ou não
desvios em relação as Boas Práticas de Laboratório.

Cada estudo deve ter apenas um diretor de estudo, para evitar que o pessoal receba
instruções conflitantes que possam resultar em uma implementação falha do plano de
estudo. Embora algumas das atribuições do diretor de estudo possam ser delegadas,
como no caso de estudos subcontratados, a responsabilidade final é exclusivamente
dele. Sob esta ótica, a atribuição do diretor de estudo é garantir que aspectos científicos,
administrativos e regulamentares do estudo sejam controlados, através de coordenação das
informações fornecidas pela equipe técnica /científica e pela unidade de garantia da qualidade.

Cientificamente, o diretor de estudo é o responsável pelo delineamento e aprovação
do plano de estudo, supervisão da coleta de dados, análise e relatório. Como cientista
líder, precisa interagir com outros cientistas-chave do estudo, mantendo-se informado
de seus trabalhos, recebendo e avaliando os relatórios individuais para inclusão no
relatório final.

Administrativamente, o diretor de estudo precisa requerer do gerente, os recursos e
coordená-los, tais como pessoal, equipamentos e instalações, para garantir que sejam
adequados e estejam disponíveis, a tempo, para a condução do estudo.

Sob o aspecto regulamentar, é responsabilidade do diretor de estudo garantir que o
estudo seja conduzido em conformidade com os princípios das Boas Práticas de
Laboratório. Sua assinatura, no relatório final,  confirma o seu comprometimento
com estes princípios.
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1.3.2  Estas responsabilidades devem incluir, no mínimo,  as seguintes funções:

a) assinar e datar o plano de estudo e emendas para indicar sua aprovação e assegurar que
tenham sido aprovados pelo patrocinador e pelo gerente da unidade principal;

b) assegurar que a unidade de garantia da qualidade tenha uma cópia do plano de estudo,
antes de seu início;

c) assegurar que o plano de estudo e os POP estejam disponíveis ao pessoal que conduz o
estudo;

d) assegurar que o plano de estudo identifique e defina as responsabilidades de qualquer
pesquisador principal envolvido na condução do estudo;

e) assegurar que todos os procedimentos especificados no plano de estudo sejam seguidos
e que a autorização para qualquer modificação seja obtida e documentada, discriminando o
motivo que a gerou;

f ) garantir que o sistema-teste, as substâncias-teste, substâncias de referência e amostras
adequadamente caracterizadas estejam disponíveis nos locais de estudo quando necessário;

g) garantir que exista coordenação adequada entre o campo ou unidades de processamento
e laboratórios analíticos;

h) assegurar que todos os dados gerados em todas as unidades operacionais envolvidas
sejam documentados integralmente, registrados assim que gerados, verificados e interpretados;

i) assinar e datar o relatório final para indicar aceitação de responsabilidade pela validade
dos dados gerados e assegurar conformidade com os princípios das Boas Práticas de Laboratório;

j) assegurar que após o término do estudo, plano de estudo, relatório final, dados brutos
e qualquer material referente ao estudo sejam transferidos para o arquivo;

k) assegurar que os sistemas computadorizados utilizados no estudo tenham sido avaliados.

1.4. Responsabilidades do Pesquisador Principal

a) participar da elaboração do plano de estudo no que se refere à fase sob sua responsabi-
lidade;

b) assegurar a identificação, estocagem e integridade do sistema-teste, amostras, substân-
cias de referência e substâncias-teste, na fase do estudo sob sua responsabilidade;

c) assegurar que os POP e o plano de estudo estejam disponíveis  ao pessoal envolvido;
d) assegurar concordância dos estudos com os POP, plano de estudo e princípios das Boas

Práticas de Laboratório;
e) assegurar o registro de dados gerados sob sua responsabilidade e sua transferência ao

diretor de estudo;
f ) assegurar que todas as não-conformidades aos POP e ao plano de estudo (ocorrências

inesperadas e erros inadvertidos) sejam anotados,  quando ocorrerem,  e que, quando necessário,
ações corretivas sejam tomadas imediatamente e registradas junto aos dados brutos. Estas não-
conformidades devem ser informadas ao diretor de estudo assim que possível;

g) emitir o relatório da parte do estudo conduzida sob sua responsabilidade, incluindo a
declaração de conformidade com os princípios das Boas Práticas de Laboratório. Devem constar
deste relatório comentários suficientes para permitir ao diretor de estudo escrever um relatório
final, contemplando a totalidade do estudo.
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1.5. Responsabilidades do Pessoal

a) compreender e seguir os princípios das Boas Práticas de Laboratório, planos de
estudo e POP;

É de sua responsabilidade atender a todas as instruções contidas nesses documentos.
Qualquer desvio ou não atendimento às instruções deve ser documentado e comunicado
diretamente ao diretor de estudo e, se apropriado, ao pesquisador principal;

b) conduzir estudos segundo normas de saúde e de segurança;
c) comunicar, ao diretor de estudo, condições de saúde e de segurança que possam

afetar a integridade do estudo.

2. UNIDADE DE GARANTIA DA QUALIDADE

2.1. Geral

a) A unidade operacional deve ter uma unidade de garantia da qualidade, ligada direta-
mente ao gerente, para assegurar que os estudos sejam realizados de acordo com os princípios
das Boas Práticas de Laboratório. As pessoas pertencentes a esta unidade não devem estar
envolvidas na condução dos estudos.

b) O pessoal da unidade de garantia da qualidade deve ter treinamento, especialização
e experiência necessários para desempenhar suas funções. Precisam estar familiarizados com
os procedimentos referentes à condução do estudo, habilidade para entender os conceitos
básicos envolvendo as atividades que estão sendo monitoradas e um amplo entendimento
dos conceitos dos princípios das BPL.

c) A unidade de garantia da qualidade deve conduzir um programa de inspeções e
auditorias que deve ser verificado pelo gerente. Tanto a unidade de garantia da qualidade
quanto o gerente devem estar aptos a justificar os métodos utilizados  para a condução de
inspeções e auditorias.

2.1.1. Garantia da qualidade e estudos não sujeitos aos Princípios das Boas Práticas
de Laboratório
A unidade de garantia da qualidade deverá manter uma agenda-mestre identifican-
do os estudos, conduzidos ou  não  de acordo com os princípios das Boas Práticas
de Laboratório, para permitir uma avaliação própria do volume de trabalho, da
disponibilidade de recursos e possíveis interferências. Somente se pode reinvindicar
concordância de um estudo com os princípios das Boas Práticas de Laboratório, se
todas as fases deste estudo foram conduzidas segundo estes princípios.

2.1.2. A Unidade de garantia da qualidade e os estudos de campo
Em estudos de campo, geralmente é necessário mais de uma pessoa para desempe-
nhar a função da unidade de garantia da qualidade, podendo, ou não, serem de uma
mesma  unidade operacional. É fundamental que haja uma comunicação eficiente
dos membros da unidade de garantia da qualidade entre si e:
- o gerente da unidade principal;
- o diretor de estudo;
- os gerentes das unidades operacionais;
- os pesquisadores principais



20

Critérios para a Habilitação de Laboratórios Segundo os
Princípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL)

Revisão 00 Procedimento GGLAS 02/BPL

2.1.3. A unidade de garantia da qualidade e os estudos de curta duração
Devido à alta freqüência e natureza rotineira de vários estudos de curta duração, não
há necessidade de que cada estudo seja auditado individualmente pela garantia da
qualidade, durante a fase experimental do estudo. Neste caso, o estudo pode ser
auditado através de auditorias de processo. A freqüência e etapas das auditorias de-
vem ser especificadas em um POP correspondente levando em consideração o nú-
mero, frequência e complexidade dos estudos conduzidos na unidade.

Quando não se realizam auditorias de estudo individualmente, as declarações da
garantia da qualidade devem descrever claramente os tipos de inspeção  realizados,
assim como a data e local da mesma. A declaração deve indicar que o relatório final
foi auditado.

2.1.4. A unidade de garantia da qualidade em pequenas unidades operacionais
Em pequenas unidades operacionais, o gerente precisa ter, no mínimo, uma pessoa
permanente, mesmo que em tempo parcial, responsável pela coordenação da fun-
ção da garantia da qualidade. É importante evitar rotatividade no grupo da garantia
da qualidade, para permitir especialização e assegurar interpretação consistente. Pes-
soas envolvidas em estudos conduzidos de acordo com os princípios das BPL po-
dem desempenhar as funções da garantia da qualidade em outros departamentos da
unidade operacional, desde que não estejam envolvidas nos estudos a serem auditados.
Também é aceitável que pessoas não ligadas à unidade operacional desempenhem as
funções de garantia da qualidade, desde que seja assegurada a concordância com os
princípios de BPL.

2.2. Responsabilidades da Unidade de Garantia da Qualidade

As responsabilidades da unidade de garantia da qualidade devem incluir, no mínimo.
as seguintes funções:

a) assegurar que o plano de estudo e os POP estejam disponíveis para o pessoal da
unidade de garantia da qualidade, antes do início do estudo;

b) rever os POP e o plano de estudo, antes de sua emissão, para avaliar clareza e concor-
dância com os princípios das BPL. A unidade de garantia da qualidade deve basear-se no
plano de estudo e eventuais emendas para identificar as fases críticas do estudo e estabelecer
um programa de monitoramento;

c) assegurar, através de inspeções periódicas na unidade operacional ou de auditoria nos
estudos em curso, que o plano de estudo e os POP estão sendo seguidos. Registros destes
procedimentos devem ser arquivados;

d) relatar imediatamente ao gerente, ao diretor de estudo e ao(s) pesquisador(es)
principal(is) os desvios não autorizados em relação ao plano de estudo e aos POP;

e) redigir relatórios de inspeção e auditoria;
f ) revisar o relatório final para confirmar que métodos, procedimentos e observações

sejam exatamente descritos e que os resultados relatados reflitam exatamente os dados brutos
do estudo. Esta revisão deve ser conduzida no estágio final, quando todos os dados brutos já
foram reunidos e não há intenção de maiores mudanças, devendo determinar se:

- o estudo foi conduzido de acordo com o plano de estudo e os POP;
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- o estudo foi completa e exatamente relatado;
- o relatório contém todos os elementos requeridos pelos princípios das BPL;
- o relatório é coerente com a condução do estudo;
- os dados brutos estão completos e de acordo com os princípios das BPL.
É útil registrar a revisão de forma suficientemente detalhada para permitir a sua reconstrução.
g) preparar e assinar uma declaração a ser incluída no relatório final, contendo identifica-

ção do estudo, datas e tipos das auditorias realizadas e datas em que os resultados foram relata-
dos ao gerente, ao diretor de estudo e ao(s) pesquisador(es) principal(is). Esta declaração deve
indicar claramente que o relatório final foi revisado e reflete os dados brutos.  No caso de
estudos de curta duração, onde não tenha ocorrido auditoria de estudo, é necessário incluir uma
declaração detalhada das auditorias de processo realizadas.

3. UNIDADES OPERACIONAIS

3.1. Geral

3.1.1  As unidades operacionais devem ter dimensões, construção e localização ade-
quadas para atender as necessidades do estudo e minimizar interferências que possam
comprometer a validade do mesmo.

3.1.2  A planta das unidades operacionais deve apresentar uma  separação das diferen-
tes atividades para garantir que cada estudo seja conduzido corretamente.

3.2 . Unidades Operacionais do Sistema-Teste

3.2.1. A unidade operacional deve ter um número adequado de salas ou áreas para
assegurar o isolamento dos sistemas-teste e substâncias-teste química, física,
biotecnológica ou biologicamente perigosas.

3.2.2 . Instalações adequadas devem estar disponíveis para diagnóstico, tratamento e
controle de doenças, a fim de prevenir um grau de deterioração inaceitável do sistema-teste.

3.2.3. As  áreas para suprimentos e equipamentos devem ser adequadas e separadas do
sistema-teste para prevenir infestação e contaminação. Materiais perecíveis devem ser
mantidos sob congelamento ou refrigeração, de acordo com o plano de estudo.

3.2.4. Em estudos de campo, as áreas de teste são constituídas tipicamente de unidades
agrícolas ou de fazendas, áreas florestais, mesocosmos ou outras áreas de estudo exter-
nas onde existe pouco ou nenhum controle das condições ambientais, nas quais a
segurança e a supervisão das operações não são tão controláveis como num estudo
realizado em condições de laboratório ou estufa.

Um aspecto preocupante em estudos de campo com agrotóxicos é a potencial conta-
minação da unidade de teste através da aplicação excessiva ou deriva do agrotóxico que
está sendo utilizado nas áreas vizinhas.
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Em estudos de campo, as unidades de teste precisam ser escolhidas de forma a
assegurar possibilidades mínimas de interferências exteriores. Preferencialmente,
devem estar localizadas em áreas livres de interferências de substâncias químicas, em
locais onde o uso de agrotóxicos em períodos anteriores tenha sido documentado e
afastadas de campos utilizados para atividades agrícolas comerciais.

3.2.5. Laboratórios que conduzem análises de resíduos de agrotóxicos precisam ter
conhecimento do potencial de contaminação das amostras de sistema-teste assim
como dos padrões de referência. Áreas de estocagem e recepção de amostras preci-
sam ser separadas das áreas de estocagem das formulações de agrotóxicos e das subs-
tâncias-teste ou de referência. Áreas utilizadas para preparação de amostras,
instrumentação, preparação de padrões de referência e para a lavagem da vidraria
precisam ser adequadamente isoladas das outras áreas ou funções do laboratório que
podem gerar contaminação.

3.3. Instalações para Manuseio da Substância-Teste e da Substância de Referência

3.3.1. Deve haver áreas separadas para recebimento, armazenamento  e manuseio de
substância-teste ou das substâncias de  referência para prevenir contaminação ou erros.

3.3.2. As áreas de estocagem de substâncias devem ter uma separação adequada.
Estas áreas devem ser apropriadas para preservar a identidade, concentração, pureza
e estabilidade. Deve haver condições seguras de armazenamento para substâncias
perigosas.

3.3.3. Áreas para estocagem de substância-teste, substância de referência e amostras
de sistema-teste em todos os locais de estudo devem ser controladas para assegurar
a conformidade com os limites de estabilidade para estes materiais.

3.3.4. Substâncias-testes e substâncias de referência  não devem ser colocadas junta-
mente com amostras do sistema-teste e outros materiais de baixas concentrações
em recipientes de estocagem ou transporte (geladeiras, freezers, caixas térmicas etc.).

3.4. Instalações de Arquivos

Os arquivos devem ter espaço para armazenamento e recuperação de dados brutos e
relatórios, planos de estudo, correspondências, currículos, descrições de cargo, registros de
auditoria e agenda-mestre, entre outros. Substâncias-teste, substâncias de referência e amos-
tras do sistema-teste também devem ter local apropriado para armazenamento e recuperação.

3.5. Descarte de Resíduos

3.5.1  Manuseio e descarte de resíduos devem ser feitos de maneira a não colocar
em risco a integridade dos estudos em curso.

3.5.2  O manuseio e descarte de resíduos gerados durante a condução do estudo
devem ser efetuados de acordo com a legislação vigente. Isto inclui coleta,
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armazenamento, locais de descarte, procedimentos de transporte e descontaminação
apropriados. Devem ser mantidos registros relacionados a estas atividades.
Uma preocupação particular em estudos de campo é a estocagem e o descarte de caldas
de agrotóxicos preparadas em excesso.  Para assegurar que os resíduos potencialmente
perigosos não causem dano à saúde humana e ao meio ambiente, aconselha-se o prepa-
ro de volume mínimo necessário de calda de agrotóxico. Sobras de substância-teste e
de substâncias de referência utilizadas devem ser retornadas aos patrocinadores do estu-
do ou fornecedores, ou descartadas de forma legal e responsável. Estes materiais tam-
bém precisam ser controlados de forma que não exista impacto no sistema-teste, amos-
tras do sistema-teste ou outros materiais ou equipamentos utilizados no estudo.

4. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E REAGENTES

4.1. Equipamentos

Todos os equipamentos devem estar acompanhados de informações necessárias para seu
correto funcionamento, fornecidas pelo fabricante, de preferência na língua portuguesa.

4.1.1. Equipamentos utilizados para controle de fatores ambientais relevantes para o
estudo e para a geração dos dados, incluindo sistemas computadorizados validados,
devem ter configuração, capacidade e localização adequadas.

4.1.2. Equipamentos utilizados em um estudo devem ser limpos e inspecionados pe-
riodicamente e sofrer manutenção e calibração de acordo com os POP.

4.1.3. Quando apropriada, a calibração deve possibilitar rastreabilidade das medidas
de grandezas físicas fundamentais com padrões mantidos por autoridades nacionais.
Certificados de calibração devem referir-se a padrões de medida nacionais ou interna-
cionais. Se uma unidade operacional mantém tais padrões, estes devem ser calibrados
por órgãos competentes a intervalos periódicos.

4.1.4. Na fase de campo, alguns estudos podem utilizar equipamentos de terceiros ou
configurados apenas para aquele estudo. Neste caso, mantém-se a exigência da calibração
e registro  nos dados brutos do estudo. Estes procedimentos devem constar do plano
de estudo, com referência a manuais, caso não seja possível registrá-los em POP.

4.1.5. Os POP de equipamentos e os registros de dados correspondentes devem abran-
ger, entre outros, a operação, manutenção rotineira,manutenção não rotineira e
calibração.
4.1.6. O equipamento usado nos estudos não deve interferir com o sistema-teste.

4.1.7. Cada equipamento usado para gerar dados deve possuir um registro escrito de
calibração, manutenção, utilização e outros dados relevantes.
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4.2. Material

4.2.1. O material usado nos estudos não deve interferir no sistema-teste.

4.2.2. O gerente da unidade operacional deve estabelecer procedimentos de controle
de fornecedores, de maneira a assegurar que o material adquirido tenha a qualidade
desejada. Recomenda-se que os fornecedores apresentem certificados de controle de
qualidade, assim como evidências documentadas para assegurar a confiabilidade dos
mesmos.

4.2.3. Material como ração, água e outros deve ser analisado periodicamente para
estabelecer a sua composição e garantir a inexistência de contaminantes que possam
interferir no estudo.

4.2.4. Material que requer esterilização deve ser controlado através de procedimentos
apropriados.

4.2.5. Detergentes, desinfetantes e outros materiais de limpeza devem ser escolhidos
com conhecimento dos componentes para assegurar adequação de uso e garantir re-
moção de qualquer contaminação ou interferência em potencial que possa afetar a
integridade de um estudo.

4.2.6 . Usuários de material biológico devem escolher fornecedores que rotulem os
produtos com, no mínimo, as seguintes informações: origem, identidade, composi-
ção, data de produção, validade e condições de estocagem. Além disto o fornecedor
deve apresentar documentação de credenciamento reconhecido por órgão nacional ou
documento que comprove que o produto esteja de acordo com o descrito no rótulo.

4.3. Reagentes e Solventes

4.3.1. Os reagentes e os solventes utilizados nos estudos não devem interferir nos
resultados. Isto deve ser verificado através de procedimentos adequados.

4.3.2. O gerente da unidade operacional deve estabelecer procedimentos de controle
de fornecedores de maneira a assegurar que solventes e reagentes adquiridos tenham a
qualidade desejada. Recomenda-se que os fornecedores apresentem certificados analíti-
cos, assim como evidências documentadas para assegurar a confiabilidade dos mesmos.

4.3.3. Os reagentes e solventes devem ser rotulados apropriadamente indicando, no
mínimo, procedência, identidade, lote, concentração e dados de estabilidade, incluin-
do data de preparação, prazo de validade e instruções específicas de armazenamento.

5. SISTEMA-TESTE/AMOSTRA DE SISTEMA-TESTE

O sistema-teste precisa ser identificado de acordo com o especificado no plano de
estudo.Muitas vezes o sistema-teste pode não ser fácil de identificar ou não existir. Em alguns
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estudos, especialmente físico-químicos, a substância-teste é o próprio sistema-teste.

5.1. Físico, Químico ou Físico-químico

5.1.1. Condições apropriadas devem ser estabelecidas e mantidas para manuseio e cui-
dados do sistema-teste, no intuito de assegurar a qualidade dos dados.

5.1.2. Os registros de procedência, condições e data de chegada devem ser mantidos.

5.1.3. As  amostras do sistema-teste e os  sistemas-teste devem ser adequadamente
identificados.

5.1.4. Substâncias de referência devem ser usadas como um meio para assegurar a
integridade dos resultados do sistema-teste físico, químico ou físico-químico.

5.2. Biológico

5.2.1. Condições apropriadas devem ser estabelecidas e mantidas para cultivo, guarda,
manuseio e cuidados de sistemas biológicos, no intuito de assegurar a qualidade dos
dados.

5.2.2 . A importação, cuidado e uso de sistemas biológicos devem obedecer a legisla-
ção em vigor.

5.2.3. Os sistemas biológicos recentemente recebidos devem ser isolados até que suas
condições de saúde sejam avaliadas. Se qualquer mortalidade ou morbidade fora do
normal ocorrer, este lote deve ser inutilizado  e destruído humanitariamente, quando
apropriado.

5.2.4. Os registros de procedência, condições e data de chegada devem ser mantidos.

5.2.5. Os sistemas biológicos devem ser aclimatados ao ambiente por um período
adequado antes do início do estudo.

5.2.6. As amostras do sistema-teste e o sistema-teste devem ser adequadamente iden-
tificados.

5.2.7. O diagnóstico e tratamento de qualquer doença, antes ou durante um estudo,
devem ser registrados.

5.2.8. Em estudos de curta duração são necessários os seguintes controles:
a) Informações do sistema-teste: é necessária a manutenção de registros do crescimento,
vitalidade e ausência de contaminação de lotes de sistemas-teste “in vitro”, origem,
linhagem e manutenção do sistema-teste devem ser identificados e registrados.
b) Caracterização do sistema-teste (especialmente para estudos “in vitro” ): é essencial
absoluta segurança de que o sistema-teste utilizado esteja conforme descrito no plano
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e esteja livre de contaminação. Para tanto, são necessários, por exemplo, testes peri-
ódicos de marcadores genéticos, cariótipos, presença de micoplasma etc.
c) Isolamento do sistema-teste : no caso de estudos biológicos de curta duração, o
isolamento de sistemas-teste animais ou vegetais pode não ser requerido desde que
os POP relacionados à unidade operacional definam o processo de controle de
interferências no sistema-teste (ex.: histórico das colônias, informações de fornece-
dores, observações, avaliação sorológica etc.) e ações subsequentes.
d) Controle de materiais interferentes : ração, água, vidraria,  equipamentos de labo-
ratório e outros devem estar livres de quaisquer contaminantes. Controles com este
objetivo devem ser estabelecidos.
e) Caracterização do meio de cultura: os componentes, tipos e números de lote dos
meios devem ser documentados. POP devem incluir preparo e critérios de aceita-
ção dos meios.

5.2.9.Sistemas-teste em estudos de campo podem consistir de ecossistemas com-
plexos, sendo necessários maiores cuidados na caracterização, identificação ou do-
cumentação. O  local real de estudo (parcelas) deve ser identificado através de pla-
cas, marcas ou outros meios.

Informações como origem, data de aquisição, variedade, linhagem, cultivo ou ou-
tras características devem identificar apropriadamente plantas, sementes, solos e outros
materiais usados como sistema-teste.

Solos devem ser caracterizados adequadamente para que se possa verificar se são
apropriados para uso em estudos de campo.

Sistemas-teste para estudos de agrotóxicos devem estar livres de interferências de
origem externas, particularmente por deriva ou aplicação excessiva. Se relevante, o
plano de estudo deve conter solicitação de análises de amostras de controle antes do
tratamento. Parcelas de controle, anteparos ou áreas de bordadura são usados para
controlar ou minimizar interferências potenciais ou outras formas de desvio.

6. SUBSTÂNCIA-TESTE E SUBSTÂNCIA DE REFERÊNCIA

6.1. Recebimento, Manuseio, Amostragem e Armazenamento

6.1.1. Devem ser mantidos registros chamados “Cadeias de Custódia” contendo,
no mínimo, caracterização das substâncias teste e de referência, data de recebimen-
to, quantidades recebidas, origem, meio de transporte com retenção dos documen-
tos de embarque, condição da substância no momento do recebimento, localização
e condições de armazenamento, relação completa das alíquotas distribuídas relacio-
nando a quantidade enviada para o descarte final.

6.1.2. Procedimentos de manuseio, amostragem e armazenamento devem ser esta-
belecidos para assegurar, ao máximo, a homogeneidade e estabilidade e evitar conta-
minação e erros.
6.1.3. Recipientes de estocagem devem trazer informações sobre identificação,
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prazo de validade e instruções específicas de armazenamento.

6.2 . Caracterização

6.2.1. Cada substância-teste e substância de referência devem ser apropriadamente
identificadas (nomenclatura  internacional).

Os registros e dados da substância-teste e substância de referência podem ficar centra-
lizados junto ao diretor de estudo. Entretanto, informação suficiente precisa estar dis-
ponível para assegurar, aos pesquisadores principais, que  foram adequadamente carac-
terizadas, incluindo: nome químico oficial, número do lote, porcentagem do princí-
pio ativo, locais onde as análises foram efetuadas e onde os dados brutos foram arqui-
vados, estabilidade em condições de transporte e precauções de segurança.

6.2.2. Para cada estudo devem ser conhecidos: identidade, número do lote, pureza,
composição, concentrações ou quaisquer outros dados relevantes para definição apro-
priada de cada lote da substância.

6.2.3. A estabilidade da substância, sob condições de armazenamento, deve ser conhe-
cida em todos os estudos.

6.2.4. A estabilidade da substância, sob as condições do teste, deve ser conhecida para
todos os estudos.

6.2.5. Se a substância é administrada em um veículo, devem ser estabelecidos POP
para testar a homogeneidade  e estabilidade da substância neste veículo.

6.2.6 . Uma amostra de cada  lote de substância  deve ser retida, para fins analíticos,
para todos os estudos, exceto os de curta duração.

6.2.7. Em estudos de curta duração é conveniente considerar que :
a) quando a substância está em fase inicial de desenvolvimento, é aceitável que a carac-
terização analítica seja realizada depois do estudo biológico, desde que haja informação
da estrutura química da substância-teste, antes do começo do estudo.
b) nem sempre é possível conduzir análises de concentração, estabilidade e
homogeneidade da substância-teste no veículo, concomitantemente. Para alguns tes-
tes, pode não ser relevante determinar a estabilidade da substância-teste se o intervalo
de tempo, entre a preparação e aplicação da substância usualmente estável, é de apenas
poucos minutos. Por essas razões, é essencial que os requisitos analíticos sejam especi-
ficados e aprovados no plano de estudo e claramente identificados no relatório final.

6.2.8. Em estudos de campo, é importante definir a estabilidade das misturas de subs-
tância-teste com veículos em determinadas faixas de pH, temperatura e dureza. Se são
conhecidas restrições relevantes, a caracterização da substância-teste já deve ser feita
prevendo-se estas restrições. Se as condições de aplicação forem diferentes daquelas
especificadas no plano de estudo, uma nova caracterização deverá ser feita visando
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somente a condição modificada. Da mesma forma, quando problemas de
homogeneidade são conhecidos, o plano de estudo deverá especificar um programa de
amostragem e metodologia analítica para análise da mistura no tanque.

6.2.9. Substâncias de referência e compostos marcados devem estar de acordo com os
princípios das BPL quanto à identidade, composição, pureza e estabilidade de cada
lote de material. Os certificados emitidos pelos fornecedores devem cobrir estes da-
dos. Em casos especiais, o fornecedor pode precisar demonstrar medidas de
gerenciamento da qualidade  tais como Boas Práticas de Fabricação.

7. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POP)

7.1. Geral

7.1.1. Cada unidade operacional deve ter POP escritos, aprovados pela Gerência, para
garantir a qualidade e integridade dos dados gerados durante a condução do estudo.

7.1.2. Cada setor do laboratório deve ter imediatamente disponíveis os POP na sua
versão mais atualizada referentes as atividades que estão sendo conduzidas, inclusive
POP de outros setores que afetam diretamente o trabalho do laboratório. Livros tex-
to, artigos e manuais podem ser usados como suplemento para os POP.

7.1.3. O diretor de estudo deve estar ciente de qualquer desvio em relação aos POP.

7.1.4. Revisões de POP têm que ser aprovadas pelo gerente da unidade operacional.

7.2. Aplicação

Os POP devem estar disponíveis mas não se limitar as atividades listadas abaixo. Os
detalhes de cada título, a seguir, devem ser considerados como exemplos ilustrativos.

7.2.1. Substância-teste e substância de referência
Recebimento, identificação, rotulagem, manuseio, amostragem e armazenamento.

7.2.2. Equipamentos,  materiais e reagentes
a) Equipamentos : uso, manutenção, limpeza e calibração.
b) Sistemas Computadorizados: validação, operação, manutenção, segurança, con-
trole de alterações do sistema e back-up.
c) Material, Reagentes e Soluções : preparação e rotulagem.

7.2.3. Guarda, confecção, armazenamento e recuperação de registros
Codificação de estudos, coleta de dados, preparação de relatórios, sistemas de indexação,
manuseio de dados, incluindo uso de sistemas de dados computadorizados.

7.2.4 . Sistema-teste
- preparação da sala e de suas condições ambientais para o sistema-teste;
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- procedimento para recebimento, transferência, localização e alocação adequadas, ca
   racterização, identificação e cuidados com o sistema-teste;
- preparação, observação e exame do sistema-teste antes, durante e no fim do estudo;
- manuseio do elemento do sistema-teste encontrado morto ou moribundo durante o estudo;
- coleta, identificação e manuseio de amostra do sistema-teste, incluindo necrópsia e
exames histopatológicos.
- localização e mapeamento dos sistemas em parcelas experimentais no campo.

7.2.5. Procedimentos de garantia da qualidade
Atuação da unidade de garantia da qualidade no planejamento, condução, documen-
tação e relatórios de inspeções e auditorias.

7.2.6 . Normas de higiene, saúde e segurança
Como requerido pelas normas vigentes.

7.2.7 . Procedimentos de campo
Procedimentos de campo tais como o armazenamento da substância-teste, a coleta
dos dados do campo, a calibração do equipamento de aplicação, a plicação da substân-
cia-teste e coleta da amostra do sistema-teste e seu transporte.

8. EXECUÇÃO DO ESTUDO

8.1. Plano de Estudo

8.1.1. Antes de cada estudo deve ser escrito um plano de estudo, definindo claramente
os objetivos e a condução integral do estudo, devendo, no mínimo, ser assinado pelo
diretor de estudo, o gerente e o patrocinador, quando apropriado.

8.1.2. O plano de estudo deve ser guardado como um dado bruto.

8.1.3. Todas as mudanças ou revisões do plano de estudo, desde que aprovadas pelo
diretor de estudo, incluindo justificativas, devem ser documentadas, assinadas e data-
das pelo diretor de estudo e/ou pesquisador(es) principal(is) e anexadas ao plano de estudo.

Nota 1:
A emenda ao plano de estudo deve ser feita para documentar uma mudança planejada
no estudo antes que o evento aconteça. Pode ser feita também como resultado de
acontecimentos inesperados, durante o estudo, que necessitam de uma ação. Devem
indicar a razão da mudança e ser sequencialmente numeradas, datadas, assinadas e en-
viadas para todas as pessoas que receberam o plano de estudo original distribuido pelo
diretor de estudo.

Nota 2:
Enquanto a emenda é uma mudança planejada no plano de estudo, o desvio é uma
mudança não planejada que pode acontecer durante a sua execução. Os desvios que
ocorrerem devem ser documentados. Estas informações podem ser assinadas por outra
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pessoa envolvida no estudo, porém com a anuência do diretor de estudo, que deve
aprovar qualquer ação corretiva aplicada. O diretor de estudo deve considerar a neces-
sidade de reunir-se com outros cientistas  para determinar o impacto que tais mudan-
ças possam causar ao estudo e deve relatar os desvios e discuti-los, se necessário,  no
relatório final.

8.1.4. Para estudos de curta duração pode ser usado um plano de estudo geral acompa-
nhado por um suplemento específico de estudo.

8.1.5. O plano de estudo deve ser distribuído a todas as pessoas-chave do estudo,
incluindo a unidade de garantia da qualidade.

8.2. Conteúdo do Plano de Estudo
O plano de estudo deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

8.2.1. Identificação do estudo, da substância-teste e da substância de referência
a) título descritivo;
b) declaração da natureza e do propósito do estudo;
c) identificação da substância-teste (nomenclatura internacional);
d) substância de referência a ser utilizada.

8.2.2. Informações referentes ao patrocinador e a unidade operacional
a) nome e endereço do patrocinador;
b) nome e endereço das unidades operacionais envolvidas;
c) nome e endereço do diretor de estudo;
d) nome e endereço do(s) pesquisador(es) principal(is), quando houver(em).

8.2.3. Datas
a) data de início do estudo, correspondente à aprovação do plano de estudo, por assi-
natura do diretor de estudo;
b) datas propostas para início e fim do ensaio;
c) data provável da finalização do estudo.

8.2.4. Métodos
Referência a métodos validados e, quando pertinente, métodos oficiais recomendados
para fins específicos, incluindo procedimentos de confirmação dos resultados obtidos,
quando apropriado. Caso o método não tenha sido desenvolvido ou validado no
momento em que o plano de estudo for assinado, ele pode ser especificado posterior-
mente em emenda. Em caso de uso de kits (métodos, aparelhos e reagentes) deverá ser
apresentado o relatório de validação.

8.2.5. Outros aspectos, quando aplicáveis:
a) justificativa para seleção do sistema-teste;
b) caracterização do sistema-teste, tal como espécie, linhagem, sublinhagem, fonte de
suprimento, números de identificação, faixa de peso corpóreo, sexo, idade e outras
informações pertinentes;
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c) método de administração da substância no sistema-teste e a razão da escolha;
d) o nível e/ou concentração, freqüência, duração da administração ou exposição;
e) informações detalhadas do delineamento experimental, incluindo a cronologia do
estudo, todos os métodos, material e condições, tipo e freqüência de análises, medidas
e exames a serem realizados. No caso de estudos de curta duração, pode ser feita apenas
referência a POP, métodos ou apresentados sumários.

8.2.6 . Registros
A lista de dados a serem registrados e arquivados.

8.3. Condução do Estudo

8.3.1. Cada estudo deve ter apenas uma identificação. Todos os itens que dizem res-
peito a este estudo devem portar esta identificação.

8.3.2. O estudo deve ser conduzido de acordo com o plano de estudo.

8.3.3 .Todos os dados gerados durante a condução do estudo devem ser registrados
com tinta indelével, de forma legível, direta e prontamente, devendo ser rubricados e
datados.

8.3.4 . Se qualquer mudança for feita, o dado registrado previamente  deve ficar legí-
vel. A pessoa que registrar o novo dado deve datar, rubricar e explicar o motivo da
mudança.

8.3.5. Dados gerados através de entradas diretas em um computador devem ter clara-
mente especificados o  responsável pela digitação do dado e a data da digitação. Se
qualquer correção for necessária, a digitação deve ser feita separadamente, indicando
motivo da mudança, data e responsável pela correção.

8.3.6. A comunicação entre o diretor de estudo e a unidade de garantia da qualidade é
necessária em todos os estágios do estudo, englobando :
- comunicação efetiva com a unidade de garantia da qualidade no planejamento do
   estudo, na revisão do plano de estudo , na revisão de POP e na  resolução de problemas.
- respostas imediatas a inspeções e,
- auditorias do estudo, indicando ações corretivas e se necessário, comunicação com a
   equipe da unidade de garantia da qualidade e pessoal técnico/ científico para facilitar
   respostas a não-conformidades encontradas em inspeções e auditorias.

8.4. Condução de Estudos de Campo

Os planos de estudo, para os estudos de campo, precisam ter mais flexibilidade do que
para os estudos tradicionais de laboratório, devido a natureza imprevisível do tempo, a possibi-
lidade da necessidade de utilizar equipamentos emprestados ou alugados, a procedimentos espe-
ciais para a conservação, estocagem e transporte de amostras do sistema-teste ou outras circuns-
tâncias especiais. Para evitar a multiplicação de emendas ao plano de estudo é mais conveniente



32

Critérios para a Habilitação de Laboratórios Segundo os
Princípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL)

Revisão 00 Procedimento GGLAS 02/BPL

uma abordagem mais realista, especificando os estágios para as fases-chave do estudo, dando
somente um cronograma apropriado em lugar de datas específicas. Procedimentos especiais de
comunicação devem ser estabelecidos entre o pessoal das diferentes unidades operacionais e o
diretor de estudo, de maneira a facilitar a aprovação de emendas ao plano de estudo, em tempo hábil.

Em vista da importância da qualidade, nas análises de resíduos e meio ambiente, devem
ser estabelecidos procedimentos para avaliar a repetitividade, a ausência de interferentes e a con-
firmação da identidade do analito.

Os dados brutos em estudos de campo incluem qualquer registro , memorando, notas ou
cópias fiéis destes que constituem o resultado das observações originais ou das atividades do
estudo e são necessárias para a reconstrução e avaliação do relatório deste estudo. Cópias ou
transcrições exatas dos dados brutos, devidamente autenticadas pelo pessoal envolvido, podem
substituir dados brutos originais. Os dados brutos podem incluir fotografias, microfilmes,
microfichas, listagens de computadores, mídia magnética, incluindo observações ditadas e gra-
vadas e dados registrados de instrumentos automatizados.

8.5. Condução de Estudos de Curta Duração

Quando um estudo de curta duração ou uma série deles é conduzido rotineiramente
dentro do laboratório, pode-se utilizar um plano de estudo geral contendo as informações ne-
cessárias  e previamente aprovado pela gerência da unidade operacional, diretor de estudo e
unidade de garantia da qualidade . Especificações do estudo, tais como substância-teste e datas,
devem ser tratadas em documento suplementar apenas datado e assinado pelo diretor de estudo.
A combinação dos dois documentos (o plano geral e o suplemento específico) formam o plano
de estudo. É importante que esses suplementos sejam prontamente acessíveis ao pessoal da
unidade operacional e unidade de garantia da qualidade.

9. RELATÓRIO DE ESTUDO

9.1. Geral

9.1.1. Deve ser redigido um relatório final do estudo como um documento científico
detalhado.

9.1.2 . Os relatórios de outras áreas, anexados ao relatório final, devem ser datados e
assinados pelo pesquisador principal responsável por esta área.

9.1.3. Correções e aditamentos ao relatório final devem ser feitos em forma de adendo.
O anexo deve especificar claramente o motivo da correção ou aditamento e deve ser
assinado e datado pelo diretor de estudo e pelo pesquisador principal de cada disciplina
envolvida.

9.1.4. Quando estudos de curta duração são realizados de acordo com planos gerais,
recomenda-se a elaboração de relatórios finais padronizados, previamente autorizados
pela unidade de garantia da qualidade e pelo diretor de estudo,  contendo as informa-



33

Critérios para a Habilitação de Laboratórios Segundo os
Princípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL)

Revisão 00Procedimento GGLAS 02/BPL

ções relevantes. Quando os estudos são revisados ou alterados antes ou durante sua
condução, os relatórios finais devem conter as informações  correspondentes às alterações.
Neste caso, o conteúdo do relatório final padronizado e o suplemento referente à
alteração introduzida devem ser escritos de acordo com os princípios das BPL.

9.1.5. Recomenda-se o uso do Sistema Internacional de Unidades.

9.2. Conteúdo do Relatório Final

O relatório final deve incluir, no mínimo, as seguintes informações:

9.2.1. Identificação do estudo, da substância-teste e da substância de referência
a) um título descritivo;
b) identificação da substância-teste por código ou nome (nomenclatura internacional);
c) identificação da substância de referência por código ou nome (nomenclatura inter-
nacional);
d) caracterização da substância-teste incluindo pureza, estabilidade e homogeneidade.

9.2.2 . Informações sobre a unidade operacional
a) nome e endereço do patrocinador;
b) nome e endereço de qualquer unidade operacional envolvida;
c) nome e endereço do diretor de estudo e dos pesquisadores principais, se aplicável;
d) nome e endereço de outras pessoas envolvidas significativamente no relatório final.

9.2.3. Datas
Datas nas quais os estudos e ensaios foram iniciados e finalizados.

9.2.4 . Declarações
a) Uma declaração do diretor de estudo dizendo que o estudo foi conduzido de acordo
com os princípios das Boas Práticas de Laboratório.
b) Uma declaração da unidade de garantia da qualidade certificando em que datas
foram realizadas auditorias e em que datas os resultados foram relatados ao gerente, ao
diretor de estudo e ao(s) pesquisador(es) principal(is). Esta declaração deve indicar
claramente que o relatório final foi revisado e reflete os dados brutos.

No caso de estudos de curta duração, onde não tenha ocorrido auditoria de estudo, é
necessário incluir uma declaração detalhada das auditorias de processo realizadas.

9.2.5 . Material e métodos
a) descrição do material e métodos utilizados.
b) referência aos procedimentos oficiais ou oficialmente reconhecidos.

9.2.6 . Resultados
a) sumário dos resultados;
b) todas as informações e dados requeridos no plano de estudo ;
c) apresentação dos resultados, incluindo cálculos e, quando pertinente, métodos estatísticos;
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d) avaliação e discussão dos resultados, e quando apropriado, conclusões.

9.2.7. Arquivos e armazenamento
Local onde todos os planos de estudo, amostras, dados brutos e relatório final estão
arquivados ou armazenados.

10. ARQUIVO DE REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE
MATERIAL

10.1. Arquivo, Armazenamento e Recuperação

10.1.1. Arquivos devem ser estruturados e equipados para acondicionamento e
estocagem segura de:
a) plano de estudo;
b) dados brutos;
c) relatório final;
d) relatórios de inspeções e auditorias conduzidas de acordo com o programa de garan-
tia da qualidade;
e) agenda-mestre;
f ) amostras de sistema-teste, substância-teste e substância de referência;
g) sumário de qualificações, treinamento, experiência e descrição de cargo do pessoal;
h) registros e relatórios de manutenção e calibração de equipamentos;
i) documentação de validação de sistemas computadorizados;
j) arquivo histórico de POP.

10.1.2. Material retido em arquivos deve ser indexado para facilitar armazenamento
ordenado e rápida recuperação. Em estudos de campo, o armazenamento temporário
de materiais é um problema potencial em unidades  operacionais distantes, até que eles
sejam transferidos para os arquivos, ao final do estudo, devendo estas áreas garantir a
integridade dos materiais.

10.1.3 . Somente pessoal autorizado pela gerência deve ter acesso aos arquivos. Inclu-
são ou retirada de material deve ser adequadamente registrada.

10.1.4. O diretor de estudo deve assegurar, ao término do estudo e em tempo hábil, a
transferência para o arquivo do plano de estudo, do relatório final, dos dados brutos e
dos materiais, devendo o relatório final indicar onde cada item foi arquivado. Após a
transferência para o arquivo, a responsabilidade sobre estes dados é do gerente da uni-
dade operacional.

10.1.5. Os relatórios de auditoria interna não estarão disponíveis aos auditores externos.

10.2. Conservação

10.2.1. Os itens mencionados no item 10.1.1 devem ser conservados pelo período
especificado pelas autoridades.
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10.2.2. Amostras de sistema-teste, substâncias-teste e substâncias de referência devem
ser conservadas somente enquanto sua integridade permitir avaliação.

10.2.3. A documentação e material proveniente das unidades operacionais ou sistemas
de arquivo contratados de terceiros devem ser transferidos para o patrocinador do estu-
do em caso de rescisão de contrato, quando estes terceiros não possuirem sucessor legal.



Realização:

GERÊNCIA GERAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA
SEPN, 511 - Bloco A - 3º andar

Edifício Bitar II
70750-541 - Brasília - DF

Tel (61) 448.6300 / (61) 448.6295
reblas@anvisa.gov,br

www.anvisa.gov.br


	ficha_tecnica.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18

	capa_final.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18


