
Auditorias internas 

Nestes tempos sem precedentes, os sistemas de segurança do produto serão 

pressionados e será tentador cancelar atividades como auditorias internas para 

prioritizar as atividades de produção. No entanto, é ainda mais vital que o normal 

que os sites garantam boas práticas de segurança do produto e o programa de 

auditoria interna é uma ferramenta de auto-ajuda muito poderosa nesse sentido, 

para verificar as práticas contínuas de segurança do produto. Portanto, as 

auditorias internas nunca devem ser canceladas.  

No entanto, revisitar o cronograma de avaliação de risco de auditoria interna neste 

momento é extremamente valioso. A avaliação de risco usada para criar o plano 

original (cláusula 3.4.1) deve permitir que os locais identifiquem os sistemas mais 

críticos, cuja falha teria um impacto significativo em termos de segurança, 

integridade ou legalidade do produto. Desta forma uma prioridade clara pode ser 

dada ao agendamento e conclusão dos itens críticos identificados. As auditorias 

internas em sistemas com menos impacto podem ser revisadas e, quando 

apropriado, reprogramadas para o final do ano. 

As inspeções de GMP (cláusula 3.4.4) também podem ser revisadas, mas deve-se 

lembrar que onde um local introduziu alterações em seus cronogramas de limpeza 

e manutenção, gerenciamento de controle de pragas, materiais de limpeza etc. 

isso precisará ser verificado para garantir a eficácia . 

Os sites também podem precisar de adaptar as suas formas normais de trabalho, 

por exemplo: 

• identificar auditores alternativos, se houver escassez de pessoal ou se os 

contratados que são normalmente utilizados, não são mais permitidos no local. 

• técnicas alternativas eficazes de auditoria, por exemplo, os sistemas de 

documentação podem ser concluídos utilizando auditorias remotas 

Em conclusão, os sites precisam continuar a cumprir com os requisitos da seção 3.4 

da Norma, pois isso facilitará a verificação vital de que os sistemas de segurança 

do produto continuam a operar de maneira eficaz e conforme o pretendido. 

 

 

 


