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CADEIA FRIA
Sistema
de
conservação,
manejo, transporte e distribuição
dos medicamentos perecíveis,
desde a sua saída do laboratório
fabricante até o cliente final,
tendo
assegurada
sua
conservação em temperatura
ideal.

TODO PRODUTO PARA
A SAÚDE É SENSÍVEL A
TEMPERATURA...

Connecting

Pharmaceutical

Knowledge

...ALGUNS MAIS
SENSÍVEIS QUE
OUTROS...
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GERENCIAMENTO DA
TEMPERATURA IDEAL!
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Como
transportamos
nossa “carga
seca”???

Foto do arquivo pessoal, Aeroporto de Vitória – ES
14 horas do dia 28.03.18
Temp. mínima: 23°C
Temp. máxima: 30°C
Fonte: www.accuweather.com.br

Gráfico de temperatura
durante o transporte: máxima de 72.1°C

Destino: Manaus – AM
Local de montagem: Operador Logístico na Grande São Paulo
Transporte: Aéreo
Data: 15.02.11

Principais Desafios Logísticos
 Rotas
 Temperatura – tropicalidade
 Tempo de entrega
 Infraestrutura de portos,
aeroportos e rodovias
 Postos de fiscalização
 Envolvidos

Na tarde de 3 de agosto, a temperatura chegou
aos 41,4°C em Buriticupu, no noroeste do
Maranhão.
Esta foi a maior temperatura nesta cidade este
ano, mas também a maior temperatura no Brasil
em 3 de agosto, pelas medições do INMET.

Aquecimento Global

2014 foi o ano mais quente desde
1880.
Em média, a temperatura do
planeta como um todo aumentou

em 134 anos.

Fonte: NASA

Relacionado ao aumento crescente
das emissões de dióxido de carbono
na atmosfera e de outros gases de
efeito
estufa
liberados,
preponderantemente, por atividades
humanas.
A maior parte desse aquecimento
ocorreu nas últimas três décadas.
Não por acaso, os 10 anos mais
quentes já registrados, com exceção
de 1998, ocorreram desde 2000.

Aumento da temperatura
ao longo dos anos
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RESOLUÇÃO‐RDC Nº 304,
DE 17 DE SETEMBRO DE 2019
Dispõe sobre as Boas Práticas
de Distribuição, Armazenagem
e
de
Transporte
de
Medicamentos.
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Seção IV
Das Instalações de armazenagem:
Art. 43 As áreas de armazenagem devem ser dotadas de equipamentos
e instrumentos necessários ao controle e ao monitoramento da
temperatura e umidade requeridas.
O monitoramento deve ser realizado por instrumentos posicionados de
acordo com o estudo de qualificação térmica da área.
O monitoramento deve ser registrado, e os registros devem ser mantidos,
por, pelo menos, dois anos após sua geração.
Os instrumentos devem ser calibrados antes de seu primeiro uso e em
intervalos definidos e justificados pelo desempenho do instrumento e
sensibilidade da medida.
Seção V
Da Armazenagem:
Art. 50 As condições de armazenagem dos medicamentos devem
seguir as especificações do detentor do registro.

Seção VI
Do Recebimento e da Expedição
Art. 56 Cada operação de recebimento deve verificar e registrar:
I.
as condições de transporte e armazenagem aplicáveis, incluindo
requerimentos especiais de temperatura, umidade ou exposição a luz;
Art. 57 As cargas que não cumpram com os requerimentos do recebimento
devem ser devolvidas no ato do recebimento ou devem ser postas em
quarentena enquanto aguardam sua disposição pela garantia da qualidade.
Art. 59. Os arquivos eletrônicos relacionados à expedição devem incluir, pelo
menos, as seguintes informações:
VII - condições de transporte e armazenagem aplicáveis, incluindo a
identificação do veículo responsável pelo transporte e número de série do
instrumento utilizado para monitoramento das condições ambientais, quando
aplicável;

Seção VII
Do Transporte e Armazenagem em Trânsito
Art. 64 São obrigações
medicamentos:

das

empresas

que

realizam

o

transporte

de

II - monitorar as condições de transporte relacionadas às especificações de
temperatura, acondicionamento, armazenagem e umidade do medicamento
utilizando instrumentos calibrados;
III - aplicar os sistemas passivos ou ativos de controle de temperatura e umidade
que sejam necessários à manutenção das condições requeridas pelo registro
sanitário ou outras especificações aplicáveis;
IV - fornecer ao contratante todos os dados relativos às condições de
conservação durante o transporte, bem como durante a armazenagem em
trânsito;

Seção VII
Do Transporte e Armazenagem em Trânsito
§1º O controle previsto no inciso III pode ser eliminado quando da utilização de
condições de transporte qualificadas para a rota.
§2º A obrigatoriedade do monitoramento de temperatura e umidade prevista no
inciso II pode ser isentada, quando o tempo máximo de transporte for
comprovado nos registros como inferior a 4 (quatro) horas, este for realizado ao
ponto final de dispensação do medicamento ao paciente e forem utilizadas
embalagens térmicas qualificadas.
Art. 67. Os veículos, equipamentos e contêineres não devem expor os
medicamentos a condições que possam afetar sua estabilidade e a integridade
de sua embalagem ou gerar contaminações de qualquer natureza.

Capítulo IV
Das Disposições Finais
Art. 86. O descumprimento das disposições contidas nesta
Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº
6.437, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa
e penal cabíveis.
Art. 87. Ficam revogadas:
I - Portaria nº 802, de 8 de outubro de 1998; e
II - Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 320, de 22 de
novembro de 2002.
Art. 88. Fica estabelecido o prazo de 1(hum) ano após a
vigência da norma, para a aplicação do conjunto de ações
corretivas que serão necessárias à implementação do
requerido no inciso III do art. 64.
Parágrafo único. Durante o prazo estabelecido no caput
deste artigo, as empresas devem demonstrar, sempre que
requerido pela autoridade sanitária, o progresso de suas
ações corretivas para o alcance do requerido no inciso III do
art. 64.
Art. 89. Esta Resolução entra em vigor cento e oitenta dias
após sua publicação (março/2020).

RESOLUÇÃO - RDC Nº 301,
DE 21 DE AGOSTO DE 2019
(antiga RDC 17 -2010)

Dispõe sobre as Diretrizes Gerais
de Boas Práticas de Fabricação de
Medicamentos

INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 47
DE 21 DE AGOSTO DE 2019
Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação complementares às
atividades de qualificação e validação.
Da verificação do transporte
Art. 84. Os produtos acabados, os medicamentos destinados a ensaios clínicos, o
produto a granel e as amostras devem ser transportados a partir dos locais de
fabricação em conformidade com as condições definidas no registro, na
embalagem aprovada, no arquivo de especificações do produto ou conforme
justificado pelo fabricante.
Art. 85. A verificação do transporte pode tornar-se um desafio devido às variáveis
envolvidas, no entanto, as rotas de transporte devem ser claramente definidas.
Art. 86. As variações sazonais e outras variações devem ser consideradas durante
a verificação do transporte.

INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 47
DE 21 DE AGOSTO DE 2019
Art. 87. Uma avaliação de risco deve ser realizada para se considerar o impacto
das variáveis do processo de transporte que não sejam continuamente
controladas ou monitoradas, como, por exemplo, atrasos durante o transporte,
falhas nos dispositivos de monitoramento, recarga de nitrogênio líquido,
suscetibilidade do produto ou quaisquer outros fatores relevantes.
Art. 88. Devido às condições variáveis esperadas durante o transporte, o
monitoramento contínuo e o registro de quaisquer condições ambientais críticas às
quais o produto possa ser submetido devem ser realizados, a menos que se
justifique o contrário.

Qualificação de áreas, equipamentos e
veículos
•

•

Qualificação
e
mapeamento
térmico de áreas, equipamentos e
veículos
Monitoramento térmico contínuo
das
áreas,
equipamentos
e
veículos

Qualificação de embalagens e
sistemas térmicos
•

Mapeamento de Rotas e Monitoramento
Térmico

•

Qualificação de embalagens ou meios
térmicos mais robustos: 2 a 8°C, devido
ao monitoramento + Guia de Biológicos

•

Qualificação de embalagens ou meios
térmicos: *15 a 25°C/ 15 a 30°C

•

Uso de Loggers ou outros sistemas

•

Calibração dos instrumentos

•

Monitoramento contínuo da solução

•

Requalificação

•

Uso de Loggers ou outros sistemas

•

Documentação robusta e eficaz,
seguindo os parâmetros exigidos
pelos
órgãos
reguladores
e
mercado farma: Análise de Risco,
Protocolo e Relatório.

•

Calibração dos instrumentos

•

Requalificação

•

Documentação robusta
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IMPLEMENTAÇÃO DA LOGÍSTICA DE
TEMPERATURA CONTROLADA
Conheça seus
produtos

Estabeleça Rotas
Tipos de
Ameaças
Tipos de
Proteção Térmica

• Requerimentos de Temperatura
• Dados de Estabilidade

• Ameaças de Temperatura
• Piores Casos

• Frio, Calor ou Misto
• Duração

• Passivo
• Ativo
• Combinado

Soluções de Uso
Único ou
Reusáveis

• Possibilidades Logísticas
• Custo de Retorno & Limpeza
• Riscos de Contaminação

• Na rota
Considere a
Disponibilidade • Globalmente
dos Equipamentos
• Próprios

Estabeleça Planos • Parceiros Logísticos
de Contingência
Tendências
Regulatórias

• Anvisa
• Países Destino

IMPLEMENTAÇÃO DA LOGISTICA DE
TEMPERATURA CONTROLADA

 Não existe “uma melhor forma”, dentro das melhores
práticas

cada

empresa

deve

buscar

sua

implementação.
 Adquira/Contrate expertise, seus $$ agradecerão.
 Não deve ser de forma aleatória, crie um documento
“Plano Mestre”, com planejamento a curto e médio
prazo.
 Qualifique o sistema escolhido!

Soluções de transporte
Escolha de uma proposta
logística, baseada em uma
análise de risco específica,
determina
a
forma
mais
adequada para o produto ser
transportado.
Mapeamento térmico de rotas

Anvisa: Base legal CP 343/2017 – Portaria 802/ 1998
06 meses de monitoramento de rotas
02 meses de avaliação de dados
12 meses para implementação

Fatores a serem considerados na escolha
da melhor solução, visando qualidade,
eficácia e segurança:

•

Estar em conformidade com os requerimentos e padrões locais e internacionais
relativos ao tipo de produto e características de transporte ou distribuição;

•

Assegurar a manutenção dos requisitos de temperatura durante o tempo estimado
em trânsito, considerando as condições normais de temperatura da rota, além de
proteger contra choques mecânicos;

•

Assegurar a proteção das pessoas envolvidas na movimentação de cargas e no
caso de ocorrência de vazamentos ou quebras, quando se tratar de cargas
perigosas;

•

Oferecer a melhor resultante entre custo, requisitos logísticos e qualidade;

•

Permitir a detecção de violação da carga, caso tenha sido aberta por pessoa não
autorizada.
Fonte: WHO: Harmonized guidance for the storage and transport of time and temperature–sensitive pharmaceutical products (Mai.10)

SISTEMA ATIVO
Sistemas de embarque automatizados,
geralmente dotados de uma unidade
refrigeradora mecânica, com autonomia por
longo período de tempo.
 Elétricos (sustentados por baterias que
periodicamente devem ser conectadas a
uma fonte de eletricidade)
 Gelo-Seco

SISTEMA ATIVO
Vantagens
Trabalha em faixas estritas de temperatura
Menor influência da temperatura externa
Sem limite de tempo
Performance repetitiva ao longo do ano
Desvantagens
Volumosos, pesados, manuseio mais complexo
Requer gerenciamento durante a rota
Disponibilidade de equipamentos e rotas limitada
Necessidade de reabastecimento (gelo seco)
Requer fonte de energia (elétricos)

SISTEMA PASSIVO
Sistemas passivos são componentes e materiais
destinados a manter uma faixa de temperatura
interna por um período de tempo pré-determinados,
sem utilização de meios de assistência mecânica.
De acordo com a necessidade de cada produto e
operação logística deve-se escolher a embalagem
térmica que melhor adequa-se a necessidade de
transporte.
Geralmente são caixas hermeticamente fechadas,
configuradas
especificamente
para
uma
determinada faixa de temperatura, qualificadas e
não dependem de intervenção humana ou
mecânica durante o trânsito.
Possuem vida útil de transporte pré definidas e o
tempo para entrega ao destino deve considerar este
período.
Podem ser descartáveis ou reutilizáveis.

SISTEMA PASSIVO
Vantagens (desde que qualificadas)
Permite controle estrito de temperatura
Sem limites de destino
Performance repetitiva
Sem risco de falha de componentes
mecânicos
Descartável e/ou reutilizável durante todo ano
Desvantagens
Componentes múltiplos
Condicionamento dos elementos refrigerantes
Pode ser impactada pela temperatura
ambiente
Limite de tempo
Logistica para descarte, reciclagem ou reuso

Estudo de Soluções Térmicas
conduzido pelo Sindusfarma

Mantas Térmicas Para Proteção
de Produtos de 15 a 30°C

Mantas Térmicas Para Proteção
de Produtos de 15 a 30°C

Soluções
para
Temperatura e Umidade

Dataloggers

monitoramento:

Monitoramento On line

Indicadores Químicos:
não recomendados

No final de toda cadeia de
suprimentos há uma vida!!!!

Obrigada!
liana@polartecnica.com.br
11 98493 1414

