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Para garantir a segurança durante a produção de 

medicamentos em autoclaves, a esterilização de 

produtos farmacêuticos deve atender aos requisitos da 

regulamentação de Boas Práticas e estar em conformidade 

com o CFR 21 Parte 11 (Código de Regulamentos 

Federais). Os processos críticos devem ser validados em 

intervalos regulares. Para esta finalidade, os sistemas 

com fio são usados atualmente para medir temperatura e 

pressão. O uso de tais sistemas geralmente envolve vários 

arquivos de Excel com cálculos complexos para obter 

uma documentação que esteja em conformidade com as 

normas. 

Validação altamente eficaz da esterilização de 
produtos farmacêuticos com o sistema testo 
data logger 190

O sistema testo data logger 190 é a solução inteligente para 

o controle e a documentação da temperatura e pressão em 

processos de esterilização. 

Essa solução inteligente “tudo em um”, incluindo hardware, 

software e serviço, permite controlar os processos de 

produção com mais eficiência e otimizá-los de maneira 

sustentável. Assim, você respeita os padrões de qualidade 

de forma confiável e economiza tempo e dinheiro.
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1. Posicionar os dispositivos de medição no sistema

Os sensores de temperatura e pressão devem ser 

fixados com segurança no sistema ou no produto usando 

acessórios para obter valores confiáveis de medição. Em 

um sistema médio, a instalação correta pode durar várias 

horas.

2. Avaliação dos valores de medição

Várias páginas preenchidas com os valores de medição 

obtidos não são raras após uma determinada medição, o 

que geralmente significa um grande investimento de tempo 

para quem precisa avaliar os dados de medição. Como 

os valores de medição devem ser totalmente verificados e 

editados em forma de tabela e gráfico, o processamento 

rápido com programas típicos é quase impossível.  

3. Cálculos

Para determinar o sucesso de uma medição de validação, 

faz-se necessário também calcular o fator de letalidade, 

igualmente chamado de valor de esterilização ou valor F. A 

qualidade do vapor saturado é decisiva nos processos de 

esterilização por calor úmido. O cálculo desses parâmetros 

críticos geralmente é feito com a ajuda de tabelas ou 

arquivos de Excel que implicam, por um lado, no risco de 

um erro de entrada e, por outro lado, tomam muito tempo.

4. Documentação gráfica

A configuração da medição deve ser documentada em 

forma gráfica para validação. Isso é necessário para 

documentar o posicionamento exato dos sensores de 

temperatura durante a medição. Considerando que existem 

40 pontos de medição ou mais, essa documentação gráfica 

pode durar várias horas.

5. Criação de relatórios

Os requisitos relativos ao conteúdo de um relatório de 

validação são muito elevados e geralmente constituem 

um grande desafio para as empresas. Dessa forma, um 

determinado relatório deve conter tabelas, gráficos, 

informações sobre equipamentos de medição, imagens 

e muito mais. Muitas vezes, é necessário usar programas 

diferentes para apresentar essas informações coletadas em 

um relatório de maneira clara, o que representa um grande 

investimento de tempo para a pessoa encarregada dessa 

tarefa.

O desafio

O objetivo da esterilização é destruir os germes e microorganismos contidos nos medicamentos produzidos até uma taxa 

residual definida. Os processos de produção devem ser validados conforme as diretrizes estritas da regulamentação de 

Boas Práticas para garantir que os objetivos definidos sejam alcançados. Essa validação requer várias etapas custosas em 

tempo e dinheiro:



www.testo.com

• Grande memória de dados

• Visão geral rápida e confiável dos resultados de medição

• Menos trabalho e redução de possíveis erros

• Nenhuma exportação de dados para outros sistemas se

faz necessária

• Em conformidade com a regulamentação das Boas

Práticas e com o CFR 21 Parte 11

• Relatório em um clique

• Possibilidade de integração de até 254 pontos de

medição no software pelo processo de validação

Vantagens:

O sistema testo data logger 190 permite uma validação 

muito eficiente da esterilização de produtos farmacêuticos. 

O sistema inclui gravadores de dados robustos, duráveis 

e confiáveis em quatro versões para temperatura e uma 

para a pressão, um estojo multifuncional, que serve 

não apenas para a conservação e transporte seguro dos 

gravadores, mas também para sua programação e consulta, 

e o software CFR, que oferece documentação completa, 

relevante para auditoria, com um simples clicar de mouse.

O controle intuitivo tem sido uma prioridade no 

desenvolvimento deste software em conformidade com o 

Código CFR 21 Parte 11. O usuário é guiado passo a passo 

e com segurança pelo processo de qualificação e alertado 

em pontos críticos. É por isso que o software é adequado 

tanto para especialistas quanto para iniciantes.

Até 8 gravadores de dados, capazes de medir em função 

do tempo ou da temperatura, podem ser programados ao 

mesmo tempo e lidos após o processo de medição por 

meio de uma conexão com fio entre o estojo multifuncional 

e o software CFR no computador ou no notebook. No 

contexto da análise de dados, os cálculos referentes 

às fases de manutenção são feitos automaticamente 

e comparados com os critérios de aceitação definidos 

anteriormente. Além disso, o software permite a criação 

rápida e fácil de documentação gráfica. E o melhor de tudo: 

você não precisa compilar os dados para a documentação 

às custas de um esforço desgastante, pois a documentação 

completa é criada com um simples clique do mouse. 
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A solução

Data loggers

Software Estojo multifuncional


