
 

  

 

 
Workshop sobre Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte de Medicamentos   
Patrocinadores: ACFB/ANF, Sindusfarma e US Pharmacopeia 
Data: 23/março/2022, das 9:00 às 13:00 (horário de Brasília) 
Formato: Virtual 
  

Horário Tópico Palestrantes 

09:00 am – 09:15 am Sessão de Abertura 
Representantes de 
ACFB/ANF, Sindusfarma e 
US Pharmacopeia 

Sessão 01: Armazenamento e Transporte de Medicamentos: Visão Geral e Tendências 

09:15 am – 09:35 am 
Esforços da USP na Distribuição: Histórico e 
o novo Capítulo Geral USP <1079>. Família 
dos Capítulos Gerais & O que vem a seguir? 

Desmont Hunt, US 
Pharmacopeia 

09:35 am – 09:55 am 

Capítulo Geral USP <1079>: Riscos e 
estratégias de mitigação para o 
armazenamento e transporte de 
medicamentos 

Glaucia Karime Braga, 
Qualitaspharma 

09:55 am – 10:35 am 

Capítulo Geral USP <1079.2>: Temperatura 
Cinética Média (MKT) na avaliação de 
excursões de temperatura durante o 
armazenamento e transporte de 
medicamentos 

Chris J Anderson, Cardinal 
Health 

10:35 am – 10:50 am 
 
Sessão de Perguntas & Respostas 
                                     

Moderadora: Luciana S. 
Takara, US Pharmacopeia 

10:50 am – 11:00 am 
 
Intervalo 
 

 

Sessão 02: Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte de Medicamentos no 
Brasil 

11:00 am – 11:35 am 

Quadro regulatório sobre Boas Práticas de 
Distribuição, Armazenagem e Trasnporte de 
Medicamentos – RDC 430/2020 e 
perspectivas futuras 

Felipe Augusto Gomes 
Sales, GIMED/ANVISA  

11:35 am – 12:00 am 
Temperatura Cinética Média nas diferentes 
regiões do Brasil 

Lauro Moretto, ACFB/ANF 
Nelson Rafael Matta Vals 

12:00 am – 12:40 am 
Estudo brasileiro sobre monitoramento de 
rotas 

Eliéte Carrara, ITA Fria  
Nelson Rafael Matta Vals 

12:40 am – 13:00 am 
 
Sessão de Perguntas & Respostas 
 

Moderadora: Rosana 
Mastellaro, Sindusfarma 

13:00 Encerramento  

 
 
 
 



 

  

 

 
Palestrantes: 
 

 
Chris J Anderson, Cardinal Health 
 
Chris está na Cardinal Health desde 1987 em Assuntos Regulatórios e de Qualidade, tanto em nível 
de campo quanto corporativo, responsável pelo desenvolvimento de um sistema de qualidade de 
distribuição de medicamentos por atacado, gerenciamento de temperatura, análise e conformidade 
com DSCSA (rastreabilidade de medicamentos). 
Chris liderou o desenvolvimento de vários sistemas de embalagem de cadeia fria inovadores e 
sustentáveis para a Cardinal Health, reconhecidos pela indústria por meio de vários prêmios, 
convites para palestras e publicações. 
Em sua função atual como Diretor de Gerenciamento de Qualidade, Chris lidera o pilar de 
gerenciamento de sistemas de qualidade de distribuição e é responsável pelo sistema de 
gerenciamento de qualidade, gerenciamento de temperatura, análise e suporte regulatório DSCSA 
para os negócios de distribuição farmacêutica, médica e canadense. 
Chris é membro do Comitê de Especialistas em Embalagem e Distribuição da United States 
Pharmacopeia (USP), Co-Chair do Subcomitê de Armazenamento e Transporte e autor de vários 
capítulos gerais e artigos da USP revisados por pares. 
Chris é membro do Grupo de Governança Farmacêutica da International Safe Transit Association 
(ISTA). 
Além disso, Chris é coautor de vários relatórios técnicos da Parenteral Drug Association (PDA) que 
abrangem o gerenciamento de temperatura, incluindo entrega de última milha. 
Ele é bacharel em Ciências Políticas pela Universidade de Norwich e mestre em Comportamento 
Organizacional. 
 
 

 
Desmond G. Hunt, US Pharmacopeia 
 
O Dr. Desmond G. Hunt está na USP desde 2005 e ocupa o cargo de Cientista Principal Sênior dos 
Capítulos Gerais do Compendial Science Group. Ele é o contato científico com os Comitês de 
Especialistas em Embalagem e Distribuição e Formas Farmacêuticas, onde trabalha para 



 

  

 

desenvolver e revisar os Padrões da USP. Ele é autor de muitas publicações e artigos revisados por 
pares e é palestrante e instrutor frequente em tópicos relacionados a embalagens farmacêuticas, 
material particulado em formas farmacêuticas parenterais e oftálmicas e em boas práticas de 
armazenamento e transporte. Ele participa de diversos Grupos de Trabalho e Comitês Técnicos do 
setor relacionados às suas áreas de expertise. Dr. Hunt obteve seu mestrado e doutorado pela 
Universidade do Texas em Austin e, antes de ingressar na USP, foi Research Fellow no National 
Institutes of Health, Bethesda, MD, EUA. 
 

 
Eliéte Carrara, Ita Fria 
 
Eliéte Carrara possui 32 anos de experiência no segmento farmacêutico, inicialmente na distribuição 
e em serviços para a farmácia. 
Especialista na Cadeia de Frio, com participação em eventos internacionais, IQPC-USA; varejo - 
Florida University, missões internacionais com visitas nos maiores distribuidores e varejistas 
farmacêuticos. 
Sócia Fundadora da Capel, empresa realizadora de 11 edições do evento Realfarma e 5 edições do 
evento Pharmanager. 
Atualmente, Eliéte é Sócia-Diretora da ITA FRIA, empresa especialista em serviços e produtos da 
cadeia de frio, pioneira no desenvolvimento de soluções térmicas para o mercado com produtos 
sensíveis a temperatura. 
 

 
Felipe A. Gomes Sales, Anvisa 
 
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 do 
guia ICH Q9. 
 

 
Glaucia Karime Braga, Qualitaspharma 
 
Glaucia Karime Braga é Farmacêutica, Mestre e Doutora em Ciências Farmacêuticas pela 
Universidade de São Paulo, Pedagoga pela Universidade Federal de São Carlos e Especialista em 
Saúde Pública pela Universidade Paulista. Possui 20 anos de experiência em indústria farmacêutica 
na área de Garantia da Qualidade. Em 2012/2013 foi Cientista Visitante na United States 
Pharmacopeia (USP) e desde 2015 é membro do Comitê de Especialistas em Capítulos Gerais - 
Embalagem e Distribuição da United States Pharmacopeia sendo co-chair da revisão do Capítulo 
Geral <1079> sobre Riscos e Estratégias de Mitigação de Riscos no Armazenamento e Transporte de 
Medicamentos e é Chair do Subcomitê para elaboração de um Capítulo Geral sobre Qualificação de 
Fornecedores. Nos últimos 7 anos tem ministrado cursos e palestras para reguladores, com 
destaque para os fiscais de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, do Instituto de Saúde Pública 
do Chile bem como reguladores dos países membro do bloco econômico APEC. Possui 13 anos de 
experiência docente. Atualmente é Coordenadora do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão 
da Qualidade e Auditoria na Cadeia de Suprimentos Farmacêutica, uma parceria do CSA Educacional 
e PUC-GO e é Diretora na Qualitaspharma, uma empresa de serviços em treinamentos, auditoria e 
consultoria. 
 

 

Lauro Moretto, ACFB/ANF 
 
Farmacêutico-Bioquímico pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, 
com mestrado e doutorado na mesma instituição. Atuou como docente na referida faculdade. 
Desenvolveu atividades profissionais em cargos técnicos e de direção em indústrias farmacêuticas 
e como Vice-Presidente Executivo do Sindusfarma – Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo. É autor/coautor de livros e manuais técnicos regulatórios 



 

  

 

para a indústria farmacêutica. É autor de artigos científicos e de divulgação sobre assuntos de 
inovação e gestão farmacêutica. Atuou como membro da CTNBio e do CONCEA do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, como Conselheiro do CNS - Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 
Saúde. Atualmente é membro do CTT de DCB da Farmacopeia Brasileira e conselheiro do CONCEA. 
É Membro Titular e Presidente Emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil 
(ACFB/ANF). É consultor do Sindusfarma para assuntos regulatórios e educacionais.  
 

 
Nelson Rafael Matta Vals 
 
Farmacêutico-Bioquímico pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR (UEPG), Mestre e Doutor 
em Fármaco e Medicamentos, área de Produção e Controle Farmacêuticos pela Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF-USP). Professor das disciplinas de 
Controle de Qualidade e Farmacotécnica em Cursos de Graduação e Especialização em Farmácia. 
Consultor e pesquisador nas áreas de produção, controle de qualidade, desenvolvimento de 
produtos e projetos de inovação tecnológica em medicamentos e cosméticos para o setor 
farmacêutico e veterinário. 

 
 
 

 
 
  
 


