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Farmacêutico Industrial, formado pela Universidade Federal Fluminense em 2005, com pós-graduação em gestão pela

qualidade total e especialização em regulação e vigilância sanitária pela Fiocruz.

Possui 19 anos de experiência no setor público e privado, tendo atuado como responsável técnico e em setores de

qualidade e logística na indústria farmacêutica, como a Sanofi.

Na Anvisa trabalha como inspetor sanitário em empresas nacionais e internacionais por mais de uma década e já assumiu

funções de gestão na área de inspeção e fiscalização de medicamentos, assim como no setor de portos, aeroportos,

fronteiras e recintos alfandegados da Agência.

Também atua como professor em cursos de boas práticas de fabricação de medicamentos e sobre normas publicadas pela

Agência, além de participar como docente junto ao PDA, Instituto Racine, SNVS, Gran Cursos, ISPE e pela Capacitare.

Atualmente é inspetor líder da equipe de especialistas da coordenação de fiscalização e inspeção de medicamentos da

Anvisa. E também representa a Agência na revisão internacional do guia ICH Q9.
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Apresentação - Felipe A. Gomes Sales



Objetivo da apresentação

Quadro regulatório sobre
Boas Práticas de
Distribuição, Transporte e
Armazenagem de
Medicamentos – RDC
430/2020 e perspectivas
futuras https://bloglogistica.com.br/mercado/logistica-do-transporte-de-

medicamentos/



CP n. 1077-2022

Consulta Pública n° 1077, de 23 de
fevereiro de 2022 _ D.O.U de 23/02/2022



CP n. 1077-2022

Consulta Pública n° 1077, de 23 de fevereiro de 2022 _ D.O.U de 23/02/2022

Processo nº: 25351.900003/2017-42 _ Assunto: Proposta de alteração dos arts. 64 e
89 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 430/2020, que dispõe sobre os
requisitos de Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de
Medicamentos _ Agenda Regulatória 2021-2023: 8.43 - Boas Práticas de Distribuição,
Armazenagem e de Transporte de Medicamentos _ Área responsável: GIMED/GGFIS
_Diretora Relatora: Cristiane Rose Jourdan Gomes



RDC 430/2020 _ original



Art 64/RDC 430

Art. 64. São obrigações das empresas que realizam o transporte de medicamentos:

I - dispor do manifesto de carga transportada com a previsão de desembarque a bordo do veículo transportador; 

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;

V - prover acesso restrito aos medicamentos; e VI - receber e entregar medicamentos somente às empresas devidamente 
autorizadas e licenciadas para as atividades relacionadas.



Art 64/RDC 430

Art. 64. São obrigações das empresas que realizam o transporte de medicamentos:

§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 8 (oito) horas, este for
realizado ao ponto final de dispensação do medicamento e forem utilizadas embalagens térmicas que
disponham de qualificação condizente com o tempo e as condições do transporte.



Art 89/RDC 430

Art. 89. Fica estabelecido o prazo de 1 (hum) ano a partir da data de entrada em vigor desta Resolução para a aplicação do conjunto de ações
que serão necessárias à implementação do requerido nos incisos II e III do art. 64.

§1º Durante o prazo disposto no caput deste artigo, as empresas integrantes da cadeia de distribuição devem gerar estudos de mapeamento
de temperatura e umidade que subsidiarão as medidas de controle ativo ou passivo que serão aplicadas aos sistemas de transporte.

§2º Durante o prazo disposto no caput deste artigo, todos os dados produzidos não geram, devido à transitoriedade dada, obrigações
adicionais às empresas no que se refere ao controle das condições de temperatura e umidade e, portanto, não são considerados, mesmo
quando fora de sua faixa de aceitação, infrações aos requerimentos desta norma, contanto que a qualidade dos medicamentos seja
preservada.

§3º A transitoriedade disposta no caput deste artigo também se aplica à armazenagem em trânsito, por ser esta atividade intrínseca e
indissociável do transporte.



CP n. 1077-2022

Alterações propostas



Art 64 _ CP n. 1077-2022

Art. 1º A Resolução – RDC nº 430, de 08 de outubro de 2020, que
dispõe sobre as as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de
Transporte de Medicamentos, publicada no Diário Oficial da União
n° 195, de 9 de outubro de 2020, Seção 1, pág. 110, passa a vigorar
com as seguintes alterações:



Art 64 _ CP n. 1077-2022

Art. 64

V - Prover acesso aos medicamentos restritamente a pessoal autorizado e qualificado;

§1º O controle previsto no inciso III pode ser eliminado quando utilizar-se de condições de transporte qualificadas para a
rota ou em condições justificadas tecnicamente pelo fabricante;

Art. 2º Revoga-se o §2º do Art. 64 da Resolução – RDC nº 430, de 08 de outubro de 2020.

§3º 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, bem como na qualidade dos produtos caso estes sejam
transportados em condições diversas daquelas definidas nos registros;



Art 64 _ CP n. 1077-2022

Art. 64

§4º O monitoramento previsto no inciso II pode ocorrer de modo amostral e periódico em rotas definidas como piores casos
após análise de risco que considere similaridades de rotas, dados climatológicos, tempo, distância, sazonalidade, modais de
transporte e outras variáveis críticas para o transporte;

§5º O controle de umidade previsto no inciso III, pode ser eliminado após avaliação de risco ou quando forem apresentadas
justificativas técnicas pelos fabricantes que deem suporte ao transporte em condições diversas daquelas definidas no
registro." (NR)



Art 64 _ CP n. 1077-2022

"Art. 89º - Fica estabelecido o prazo de 3 (três) anos a partir da data de entrada em vigor desta Resolução para a
aplicação do conjunto de ações que serão necessárias à implementação do requerido nos incisos II e III do art. 64.

§1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo fica estabelecido o prazo de 2 (dois) anos para que todos os
elos da cadeia de distribuição realizarem seus estudos de mapeamento de rotas.

§2º Após o prazo estabelecido no §1º as empresas terão 1 (um) ano para implementação das soluções aplicáveis, a
partir dos resultados obtidos nos estudos de mapeamento de rotas ou nas análises de risco.

§3º ........................................................." (NR)



Art 64 _ CP n. 1077-2022

"Art. 89º - Fica estabelecido o prazo de 3 (três) anos a partir da data de entrada em vigor desta Resolução para a
aplicação do conjunto de ações que serão necessárias à implementação do requerido nos incisos II e III do art. 64.

§1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo fica estabelecido o prazo de 2 (dois) anos para que todos os
elos da cadeia de distribuição realizarem seus estudos de mapeamento de rotas.

§2º Após o prazo estabelecido no §1º as empresas terão 1 (um) ano para implementação das soluções aplicáveis, a
partir dos resultados obtidos nos estudos de mapeamento de rotas ou nas análises de risco.

§3º ........................................................." (NR)



CP n. 1077-2022 _ contribuições

Contribuições recebidas



CP n. 1077-2022

Incluir guia em discussão

Alteração inciso V do art. 64 (Acesso restrito por treinado)

Incluir estudos e ações e entidades no § 4 do Art. 64

Inclusão do tema de mercadorias em trânsito e retirada de obrigações de BPDAT a transportadores. Pela nova
definição de mercadoria em trânsito em substituição de armazenamento em trânsito

Fabricante fornecer dados de estabilidade aos elos de distribuição

Não revogar o §2° do art 64 (isenção monitoramento em rotas de ate 8 horas com embalagens qualificadas e a
dispensadores)



CP n. 1077-2022 _ contribuições

Eliminar controle de umidade se não estiver escrito na embalagem ( §5 do Art. 64)

Eliminação de controle de umidade também ao armazenamento em trânsito (§5 Art. 64)

Inclusão do inciso II do art. 34 nas temporalidades (Art. 89)

Durante os prazos de temporalidade não existir obrigações e infrações (§ 2° do Art. 89)



CP n. 1077-2022 _ Análise

E qual a situação atual e as impressões frente às contribuições apresentadas?



CP n. 1077-2022 _ Análise

Análise e discussões internas sobre as possíveis alterações na minuta da CP, para a 
publicação da minuta revisada.



Mensagem

“The only way to be able to protect patients from
substandard and falsified medical products is that
each and every part of the manufacturing and
supply chain is aware of its own influence on the
quality of a medicinal product ... by preventing any
negative influence of the quality, efficacy or safety ...
And assuring that the medicinal product stays within
the legal supply chain.”

Siegfried Schmitt

Fonte: PDA (Toward an Integrated Cold Chain)

https://www.vamossubir.com.br/single-post/2019/11/25/supply-chain-parte-1



RDC 430/2020

Perguntas?



Muito obrigado!

Felipe Augusto Gomes Sales
felipe.gomes@anvisa.gov.br

COIME/GIMED/GGFIS/DIRE4
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Brasília - DF

www.anvisa.gov.br

www.twitter.com/anvisa_oficial
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