
Garantindo a integridade de dados em pesagem.



Industria 4.0

Indústria 4.0 ou Quarta Revolução
Industrial é uma expressão que
engloba algumas tecnologias para
automação e troca de dados e utiliza
conceitos de Sistemas ciber-físicos,
Internet das Coisas e Computação em
Nuvem.



FDA (FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION)

CFR 21 PART 11 – “ELECTRONIC 
RECORDS, ELESTRONIC SIGNATURES.

É uma Norma (Code of Federal 
Regulations) da agência americana 
(FDA) para controle de remédios e 
alimentos, que regulamenta a 
segurança de dados e autorizações / 
autenticações.



ISPE

ISPE(International Society for 
Pharmaceutical Engineering) 

GAMP 5

Uma abordagem baseada em risco 
para sistemas computadorizados GxP
compatíveis



ANVISA
A ANVISA é a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária que é vinculada ao 
Ministério da Saúde.

Uma autarquia que tem como objetivo 
controlar e regular a área sanitária de 
serviços e produtos, sejam eles 
nacionais ou importados.

Implementa RDC (Resolução da 
Diretoria Colegiada) para promover este 
controle e regularização.

RDC 301/ 2019 - Dispõe sobre as 
Diretrizes Gerais de Boas Práticas de 
Fabricação de Medicamentos.



RDC 301 / 2019

Seção III - Do controle de qualidade
IV - devem ser feitos registros (manual ou por meio eletrônico) demonstrando que todos os procedimentos de 
amostragem, inspeção e testes foram de fato realizados e que quaisquer desvios foram devidamente 
registrados e investigados;

VI - devem ser registrados os resultados da inspeção e dos testes realizados nos materiais, produtos 
intermediários, a granel e terminados, demonstrando que foram formalmente avaliados em relação à 
especificação, que deve incluir a revisão e avaliação da documentação relevante de produção e uma avaliação 
dos desvios dos procedimentos especificados;

Seção II - Das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos
VIII - registros de fabricação, incluindo a distribuição, que permitam o rastreamento do histórico completo de um 
lote devem ser mantidos de forma compreensível e acessível;



RDC 301 / 2019

CAPÍTULO V - DA DOCUMENTAÇÃO - Seção I - Da introdução 

§1º Os vários tipos de documentos e mídias utilizados devem ser totalmente definidos no Sistema de Gestão da 
Qualidade do fabricante.

§2º A documentação pode existir em uma variedade de formas, incluindo mídia impressa, eletrônica ou 
fotográfica.

§3º O principal objetivo do sistema de documentação utilizado deve ser estabelecer, controlar, monitorar e 
registrar todas as atividades que, direta ou indiretamente, afetam todos os aspectos da qualidade dos 
medicamentos.

§4º O Sistema de Gestão da Qualidade deve incluir detalhes instrutivos suficientes para facilitar o entendimento 
comum dos requerimentos, além de permitir o registro satisfatório dos vários processos e a avaliação de 
quaisquer observações, para que a aplicação contínua dos requisitos possa ser demonstrada.



RDC 301 / 2019

Subseção III
Das análises



O que é “Integridade de Dados”?
✓ Garantir que os dados sejam registrados exatamente como pretendido

✓ Certificar que os dados permaneçam os mesmos de quando foram originalmente gravados

✓ Conter todos os aspectos do tratamento de dados durante o ciclo de vida dos dados: geração,
uso, armazenamento, modificação e exclusão

✓ Integridade de dados não é um problema novo em sistemas computadorizados - Os
princípios de integridade de dados se aplicam igualmente a registros manuscritos e dados
eletrônicos.

✓ Dados eletrônicos e sistemas computadorizados apresentam novos desafios à manutenção da
integridade dos dados, mas podem aumentar a eficiência e a confiabilidade

As orientações da OMS para integridade de dados afirmam que os riscos à integridade dos
dados são maiores quando os processos são manuais ou baseados em papel!



Porque a Integridade de Dados é 
essencial em – (BPF/BPL)  GMP/GLP?
1. Dados incorretos ou imprecisos nos levam a decisões erradas

2. Aumenta o risco de comprometer a segurança, eficácia, qualidade do produto ...

3. Pode ter consequências negativas para a saúde e segurança dos usuários

4. Pode quebrar a confiança entre usuários, inspetores, acionistas e pessoas 



Violações na Integridade de Dados
Exemplos achados pelo FDA :

X Não documentando atividades relacionadas ao lote

X Dados antigos

X Não seguindo procedimentos

X Transferindo dados incompletamente

X Dados capturados em folhas soltas de papel

X As amostras não estão sendo rotuladas corretamente

X Trilha de auditoria ausente ou insuficiente



Como conseguir a Integridade dos Dados?
“Os sistemas e processos devem ser projetados de forma a incentivar a conformidade  com os 
princípios de integridade dos dados”
- MHRA Guidance for Data Integrity

Esses princípios do ALOCA devem fazer parte do seu ciclo de vida dos dados, do 
Good Documentation Praxis (GDP) e das iniciativas de integridade de dados.



ALCOA – 5 princípios de integridade de dados

➢ Attributable (Atribuível)

➢ Quem adquiriu os dados, executou uma ação ou alterou um registro de dados e quando?

➢ Legible (Legível)

➢ Os dados devem ser permanentemente registrados e legíveis

➢ Contemporaneous (Contemporâneo)

➢ Os dados foram documentados no momento em que o trabalho foi realizado?

➢ Original (Original)

➢ Os dados são o registro original ou uma cópia confiável / certificada

➢ Accurate (Preciso)

➢ Sem erros ou edição dos dados sem documentação (quem / quando / por que)



Transferência  
Automática

Transferência  
Manual

Opções de Gestão de Dados - Impressora



L 0,123456 g02/12/2020   16:45

L 0,123456 g

02/12/2020   16:45

Produto: Abcdefgh1
Lote: ABC123abc123

L 0,123456 g

Nome da Empresa
TAG BAL-00022

02/12/2020   16:45

Padrão: Abcdefgh12
Lote: ABC123abc12

Validade: 12/06/2025
Potencia:           98%

T 0,654321 g
B 0,777777 g
L 0,123456 g

Assinatura...............
ass. eletrônica CAS

Nome da Empresa
TAG BAL-00022

02/12/2020   16:45
Funcionário: Fulano

Padrão: Abcdefgh12
Lote: ABC123abc12

Validade: 12/06/2025
Potencia:           98%

T 0,654321 g
B 0,777777 g
L 0,123456 g

Assinatura...............
ass. eletrônica CAS



Transferência  
Automática

Transferência  
Manual

Opções de Gestão de Dados - Computador

OBS: Depende do Software no Computador



Opções de Gestão de Dados - Servidor

OBS: Depende do Software no Computador

Transferência  
Automática

Transferência  
Manual



Como as balanças podem atender
Integridade de Dados



Atendendo as exigências das normas 
CFR 21PART11/RDC 301/GAMP 5

As balanças devem conter todos os controles técnicos para apoiar a conformidade 
com os regulamentos exigidos.

A conformidade total pode ser alcançada quando controles de  processos e sistemas adicionais 
para armazenamento de dados a longo prazo estão disponíveis.



Conectividade 
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USB-B paara conecção com PC

• Virtual COM-Port for SBI/xBPI

• “PC direct” (comunicação automática com 
pacote office ou Ecxel)

– Teclado emulado para integração com 
aplicativos (Ex. SAP ou Sistemas LIMS)

RS232 Interface

• Serial Interface para conectar a PC ou PLC

USB-B e Interface Serial
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Benefícios para o cliente:
✓ facilidade de comunicação com PC
✓ Transferência automática para aplicativos



Portas USB-A 

Dispositivos para arquivo de 
informações (pendrive)

USB Acessórios

• YDP30

• Barcode Scanner

• USB Wifi Stick

• .....

USB-C 

• Dispositivos para arquivo 
de informações

Interfaces USB
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Benefícios para o cliente:
✓ Interfaces flexíveis e universais
✓ Não ficara obsoleto com USB-C



Ethernet Interface
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Porta Ethernet embaixo doDisplay

Interface Ethernet para integração de TCP / IP

Suporte de protocolos abertos para integração de 
software de terceiros:

▪ Interface REST (serviços da Web) 
▪ SBI / xBPI sobre Ethernet
▪ Protocolos adicionais para conectores

▪ WLAN opcional via adaptador USB

▪ O adaptador USB WIFI padrão pode ser 
conectado diretamente para uma conexão 
rápida e fácil a redes WIFI

Benefícios para o cliente:
✓ Equipamento de TI padrão
✓ Protocolos abertos para fácil 

integração com outros sistemas de 
software (LIMS / ELN / SCADA) ou 
compartilhamentos de arquivos por 
WLAN



Website

Acesso com navegador da Web 
padrão e endereço IP 

Recursos do site
– Operação remota
– Exibição de trilha de auditoria e 

memória de álibi

Recursos avançados de segurança
– Acesso com autenticação de 

usuário
– Conexão https criptografada
– Site ou acesso remoto podem 

ser desativados

Benefícios para o cliente:
✓ Nenhum software adicional para acesso remoto
✓ Alto nível de segurança de TI
✓ Controle conveniente e exibição de informações



Como as balanças Sartorius podem ajudar



Nivelamento automático motorizado
Exclusivo da Sartorius

▪ Cubis ainda é a primeira e única balança de 
laboratório com função de auto nivelamento 
motorizado

▪ Sob certas circunstâncias, a única maneira 
segura de nivelar uma balança (por exemplo, 
em um glove box ou isolador)



A balança que se adapta ao seu processo 

▪ Mais de 60 QApps disponíveis para várias 
aplicações

▪ NÃO é necessário nenhum software extra 
(instalado em servidor)

▪ A QApps garantem que os procedimentos 
descritos nos POPs correspondentes sejam 
sempre realizados para melhor integridade dos 
dados e segurança do processo



▪ Gerenciamento abrangente de usuários com a 
opção “Logon único” para um gerenciamento 
centralizado de usuários em toda a organização.

▪ Rastreabilidade total com trilha de auditoria 
avançada e função de relatório para análises 
eficientes

▪ Funcionalidade de backup / arquivamento 
automático para garantir a segurança dos dados

▪ Diferentes formatos de arquivo, incluindo PDF

▪ Integração direta a sistemas de software como 
LIMS

CFR

A primeira balança de laboratório com total conformidade



Conectividade de última geração

Cubis II pode ser facilmente integrado a uma 
extruturade TI existente através de protocolos 
de TI padrão:

▪ HTTPS (Serviços da Web REST) *

▪ FTPS

▪ Compartilhamento de arquivos (SMB)

▪ SQL 

▪ Conectores para rápida integração nos 
principais softwares de laboratório 
disponíveis:

▪ Star Lims (Abbot Informatics)

▪ Chromeleon (Thermo, Dionex)

▪ Omnis (Metrohm)
Page   9

A primeira balança de laboratório com total conformidade



Completamente compatível

Todos os requisitos das Normas RDC301  
21CFRPart11 e do Anexo UE 11 são cumpridos

Gerenciamento central por usuário com senha

Login necessário para iniciar uso ou aplicativo

Documentação sem papel e transferência de 
dados sem erros

Comunicação Ethernet criptografada

Trilha de auditoria e memória Alibi

Inclui todos os metadados necessários



Carlos Scarton
Application Professional
Phone +55 11 4362-8900
Mobile +55 11 94140-5924
carlos.scarton@sartorius.com

Obrigado!


