
Inspeção automática e semiautomática 

para Produtos Farmacêuticos 

 

Gaetano Baccinnelli, Optrel Inspection system 

 



Fatos da Divisão de Engenharia 

Farmacêutica 

O Risco dos Contaminantes 

Inspeção de liofilizados 

Integridade do fechamento com detecção de fugas   

Propostas de inspeção: soluções combinadas  

Abordagem de inspeção inovadora 

Infusional large volume inspection  
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Marcos Optrel 

1982 1995 2007 2012 

Fundação da 

Optrel 
Primeiro 

equipamento 

semiautomático 

Projeto das 

primeiras 

máquinas de 

inspeção 

automática 

Optrel 

adquirida 

pelo 

Stevanato 

Group 

 

Apresentação de 

EXACTA: 

nova geração de 

máquinas 

automáticas 
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Gama de Produtos da Optrel 

― Solução de alta velocidade 
Movimento contínuo 

(até 660 pçs/min.) 

CVT Câmeras de rastreio ótico para alta precisão e alta 

velocidade 

― Solução de alta 

velocidade 

Movimento contínuo 

(até 400 pçs/min.) 

― Solução de média 

velocidade 

Movimento intermitente  

(até 200 pçs/min.) 

― Solução semiautomática 

(até 100 pçs/min.) 
Ideal para inspeção de pequenos volumes ou produtos críticos 

Máquina especial para produtos liofilizados 

Máquinas muito flexíveis para inspeção de uma vasta gama de produtos 

Teste de estanqueidade 

Câmeras fixas para alta produtividade e baixa manutenção 

Câmeras de rastreio para alta precisão na detecção Exacta Plus 

Exacta Easy 

LKD 

MCA 

ED 

PWL 



Fatos da Divisão de Engenharia Farmacêutica 

Inspeção de liofilizados 

Integridade do fechamento com detecção de fugas   

Propostas de inspeção: soluções combinadas  

Abordagem de inspeção inovadora 

Infusional large volume inspection  
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Substância % Natureza Fonte 

Celulose 9,9 fibras roupas, toalhas, panos, papel autoclave 

Hidrocarbonetos de cadeia 

longa 

3,0 borracha, PE tampas, garrafas 

Poliéster 4,4 fibras, partículas Vestuário de sala limpa e filtros 

Talco 0,2 produto API 

Óleo de silicone 3,3 partículas, gotas Selagem, siliconização 

Proteína (Queratina) 3,2 principalmente 

escamas 

Pó de pele humana, cabelo 

Poliestireno 1,9 

Polipropileno 3,1 

Carbono 4,3 

Dióxido de titânio 0,7 

Orgânica 4,3 

Fluorescência 8,8 

Matérias estranhas mais comuns encontradas na produção de 

medicamentos 



Fatos da Divisão de Engenharia Farmacêutica 

O Risco dos Contaminantes 

Integridade do fechamento com detecção de fugas   

Propostas de inspeção: soluções combinadas  

Abordagem de inspeção inovadora 

Infusional large volume inspection  
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PLC S7-300 

Siemens  PLC S7-300 
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Usuário e Sistema 

de Visão 
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Disponíveis sensores de nova tecnologia, alta velocidade e alta 

resolução  para inspeção com processamento em tempo real 

Fatos sobre o sistema de visão avançada de nova geração: 

• 64 imagens de alta resolução por recipiente por estação de inspeção  

• Resolucao do sensore 2048 x 2048 pixels (4 Mega) 

• Total de até 256 imagens por recipiente para inspeção de bolo 

• 1GB de dados de inspeção por recipiente para processamento em tempo real  
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Descrição  

física 

 

Partículas 

Colapso 

Refusão 

Recipiente 

Integridade 

Uma abordagem 

multivariada 

Visão a cores 

NIR 

Inspeção com visão de raio X 

Inspeção de produtos liofilizados: Atributos Críticos de Qualidade 
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Mais imagens são capturadas enquanto o frasco gira na frente da 

telecâmera, para aumentar a análise da pastiilha. 

 

A telecâmera de alta resolução 

a cores permite detectar melhor 

os defeitos e presencia de 

contaminacao na pastiliha e 

permite reconhecer alterações 

da cor do produto. 

 

 Inspeção de produtos liofilizados: Telecâmera a cores 
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Resultado da inspeção 

em uma amostra com defeito 

Resultado na inspeção 

de uma boa amostra 
 

 Inspeção de produtos liofilizados: Telecâmera a cores 
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Inspeção da parte superior do bolo 
 

LUZ INFERIOR 

• Recipiente em rotação para uma análise de várias perspetivas 

• Telecâmera a cores de 2000x2000 a alta velocidade (359 frames/seg)  

• Iluminação mista para observação de contaminação de pastilha ou pó com 

controle de intensidade programável 
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Inspeção de Alu-Seal  
Produto na tampa 

Integridade da tampa  

Defeitos do vidro 

Defeitos da pastilha 

     

Altura da pastilha 

Presença de flip-off   
A telecâmera linear 

complementa 

eficazmente a inspeção 

padrão para um controle 

mais confiável graças a 

uma iluminação muito 

uniforme 
 

 Inspeção de produtos liofilizados: Tecnologia de escaneamento em 

linha 
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Frasco original Imagem proveniente de 

Telecâmera de escaneamento em linha 

 Inspeção de produtos liofilizados: frasco quebrado na telecâmera 

linear 
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Inspeção lateral do bolo 

Telecâmera de área 

Iluminação irregular 

Contraste medíocre 

Risco de não detecção de 

defeitos 

Baixa resolução 512 

Telecâmera linear 

Iluminação uniforme 

Alto contraste 

Escaneamento a 360° 

Não deixa escapar defeitos 

Alta resolução 2K-4K 
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Inspeção Alu Seal 

Telecâmera de área 

Iluminação irregular 

Contraste medíocre 

Risco de não detecção de 

defeitos 

Baixa resolução 512 

Telecâmera linear 

Iluminação uniforme 

Alto contraste 

Escaneamento a 360° 

Não deixa escapar 

defeitos 

Alta resolução 2K-4K 
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Integridade do fechamento dos recipientes: Inspeção visual 

cosmética Alu seal 

Possível fonte: 

• Configuração incorreta da estação de crimpagem 

• Variabilidade dos componentes de fechamento 

Resolução: 

• Detecção de defeitos de crimpagem com menos 

de 50µm 

Não é suficiente para 

garantir a 

integridade 

Risco de entrada de 

micróbios se >1um 
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 Definição interativa de LEITOR DE 
CÓDIGOS e OCR 

 Verificação de impressão de alta 
resolução usando telecâmeras 
lineares e técnicas de iluminação 
especiais em superfícies de vidro e 
alu-seal 

Telecâmera de escaneamento linear para controle OCR  
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Inspeção da parte inferior da pastilha 

Telecâmera de área a 

cores de alta resolução 

1400x1000 pixels 



Fatos da Divisão de Engenharia Farmacêutica 

O Risco dos Contaminantes 

Inspeção de liofilizados 

Propostas de inspeção: soluções combinadas  

Abordagem de inspeção inovadora 

Infusional large volume inspection  
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 Traçado do caminho do ar para 
fácil integração na máquina de 
inspeção 

 Banda de absorção de H₂O 1400 
nm e 1900 nm 

Fibra ótica 600um 

Baixo OH 

Lentes 

colimadoras 

Refletor 

elítico 

Lâmpada 

de 

halogênio 

liófilo 
Reflexo do 

vidro 
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Espectroscopia de Infravermelho Próximo (NIR)  

para produtos liofilizados 
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Esquema de medição da análise gasosa em espaço de 

cabeça - HGA  

controle de 

escaneament

o 

laser 

díodo 

oscilador 

rf 

computador visor 

detector frasco 
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Imagiologia NIR: Identificação de contaminantes 

Fragmento de 
papel 

VIS NIR 

Camada de 

plástico 

transparente 
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Cabelo loiro 

VIS NIR 

Fragmento de 

vidro 

Imagiologia NIR: Identificação de contaminantes 
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Raio X para detecção de fragmento de vidro 

• 9000 peças/hora -> 200 mseg 

• Vista simples -> 5 frames/seg 

• Vista dupla -> 12 frames/seg 

• Sensor Pixel -> 50-100 µm 
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O Risco dos Contaminantes 

Inspeção de liofilizados 

Integridade do fechamento com detecção de fugas   

Abordagem de inspeção inovadora 

Infusional large volume inspection  
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Tabuleiros de rejeição múltiplos 
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Inspeção de líquidos e liofilizados: nova abordagem 
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Combinação de inspeção automática/manual 



Fatos da Divisão de Engenharia Farmacêutica 

O Risco dos Contaminantes 

Inspeção de liofilizados 

Integridade do fechamento com detecção de fugas   

Propostas de inspeção: soluções combinadas  

Abordagem de inspeção inovadora 
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Esquema genérico de inspeção para produtos líquidos 

Type Position 

ST0 Closure control Exit 

ST1 Crimping control Turret 

ST2  Body control lateral Turret 

ST3  Particle and fill level Turret 

ST4  Particle inspection Turret 

ST5  Particle inspection Turret 

ST6  Floating particles Turret 

ST7  Bottom inspection Outfeed 

Difícil de combinar todas as 

configurações de luz diferentes e manter 

a redundância estatística com a 

tecnologia de inspeção standard 
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Diferentes contaminantes têm diferentes respostas à luz 

Absorbing 
• Carbonization 

• Impurities 

• Rubber frag 

Reflecting 
• Glass fragments 

• Crystallization 

• Silicone oil 

• Delamination 

Polarizing 
• Fibers  

• Impurities  

• Product 

aggregation 

Suspension 
• Fibers  

• Impurities  

• Glass fragments 

A máquina combina as vantagens dos vários métodos de iluminação 

para detectar a maior variedade de partículas diferentes. 
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Inspeção de partícula: partícula no fundo branco 

Fonte possível: 
• Carbonização do produto 

para selagem imprópria da 

chama da ponta das ampolas 

• Impurezas de API / WFI 

• Partículas de borracha 
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Inspeção de partícula: partícula em fundo preto 

 

Partículas reflectoras: 
• Fragmentos de vidro, agulha 

de enchimento não centrada 

• Cristalização do produto 

• Óleo de silicone de rolha / 

êmbolo 

• Delaminação de vidro 
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Inspeção de partículas: fibras em luz polarizada 

Método de inspeção: 
• Iluminação de luz polarizada 

 

Fonte possível: 
• Fibras do filtro / wipper 

• Impurezas de API / WFI 

• Fibras de vestuário 
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Inspeção de Partículas: recursos avançados 

• Reconstrução da 

trajectória de partículas 

utilizando o filtro de 

Kalman 

• Filtragem de pós-análise 

de trajectória 

• Análise do menisco 

• Análise do fundo do 

recipiente 
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Estação de Inspeção de Partículas Flutuantes de Trajetória 

Câmera de alta velocidade com o dispositivo especial da luz 

para realçar a matéria flutuante indipendent do material e da 

cor, filtro inteligente para bolhas 
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Estação de Inspeção de Partículas Flutuantes de Trajetória 



Agradeço a vossa atenção! 

 

 

gaetano.baccinelli@stevanatogroup.com 


