
 

  

 

2º Workshop sobre Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte de Medicamentos   
Organizadores: Abafarma, ACFB/ANF, Sindusfarma e US Pharmacopeia (USP) 
Apoio Institucional: Abradilan, Abrafarma, NTC&Logística 
Data: 30 e 31 de janeiro de 2023 
Formato: Virtual 
  

Horário Tópico Palestrantes 

DIA 01 – 30 de janeiro de 2023 

14:00 – 14:15 
(15 minutos) 

Sessão de abertura 
Abafarma, ACFB/ANF, 
Sindusfarma e US 
Pharmacopeia 

14:15 – 14:45  
(30 minutos) 

Estudos de estabilidade de medicamentos: 
RDC 318/2019 e perspectivas sobre a 
atualização do ICH Q1  

Raphael Sanches Pereira, 
GGMED / Anvisa 
 

14:45 – 15:15 
(30 minutos) 

Relatório Técnico do PDA: Estudos de 
estabilidade para suportar a distribuição de 
novos produtos farmacêuticos 

Rafik H. Bishara 

15:15 – 15:55  
(40 minutos) 

Atualizações sobre a família de Capítulos 
Gerais <1079> e uso do MKT no tratamento 
de excursões de temperatura 

Bob Seevers e Glaucia 
Karime Braga, US 
Pharmacopeia 

15:55 – 16:05  
(10 minutos) 

 
Intervalo 
                                     

 

16:05 – 16:35  
(30 minutos) 

Boas Práticas de Distribuição e Transporte: 
lições aprendidas e o que vem a seguir  

Felipe Augusto Gomes 
Sales, GGFIS / Anvisa 

16:35 – 17:25  
(50 minutos) 

Mesa-redonda: Boas Práticas de Distribuição 
e Transporte no Brasil e estudos de 
estabilidade de medicamentos 

Moderadores: Desmond 
Hunt, US Pharmacopeia; 
Luciana S. Takara, US 
Pharmacopeia; Rosana 
Mastellaro, Sindusfarma 
 
Todos os palestrantes 

17:25 – 17:30 
(05 minutos) 

Encerramento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 

Horário Tópico Palestrantes 

DIA 02 – 31 de janeiro de 2023 

14:00 – 14:10 
(10 minutos) 

Sessão de abertura  

14:10 – 14:30  
(20 minutos) 

Painel: Resposta do setor para atendimento 
da RDC 430/2020  

Rosana Mastellaro, 
Sindusfarma & Gylson 
Ribeiro, NTC&Logística 

 
14:30 – 15:05 
(35 minutos)  
 

 
Painel: Estudo de mapeamento de rotas: 
fase I e proposta de fase II - RDC 430/2020 
 

Eliete Carrara & Juliana 
Pierro, Ita Fria Oscar 
Yazbek Filho, Abafarma 
Renato Alencar Porto, 
Abrafarma 

15:05 – 15:35  
(30 minutos) 

Visão geral sobre estudo de mapeamento 
de rotas 

Chris Anderson, US 
Pharmacopeia 

15:35 – 15:50 
(15 minutos) 

Intervalo  

 
15:50 – 16:20 
(30 minutos) 
 

A importância da Qualificação de Transporte 
na manutenção da estabilidade dos 
medicamentos 

Ricardo Miranda, RM 
Consulting 

16:20 – 17:10 
(50 minutos) 

Sessão de Perguntas e Respostas Todos os palestrantes 

17:10 – 17:15 
(05 minutos) 

Encerramento  

 
Palestrantes: 
 

 
Chris J Anderson – Cardinal Health, Especialista do Comitê de Embalagem e Distribuição da US 
Pharmacopeia 
 
Está na Cardinal Health, desde 1987, em Assuntos Regulatórios e de Qualidade, tanto em nível de 
campo quanto corporativo, é responsável pelo desenvolvimento de sistema de qualidade de 
distribuição de medicamentos por atacado, gerenciamento de temperatura, análise e conformidade 
com Drug Supply Chain Security Act (DSCSA - rastreabilidade de medicamentos). Chris Anderson 
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 atual função de 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. Ele é membro do Comitê de Especialistas em Embalagem e Distribuição da 
USP, co-chair do Subcomitê de Armazenamento e Transporte e autor de vários capítulos gerais e 
artigos da USP revisados por pares.  
Chris Anderson também é membro do Grupo de Governança Farmacêutica da International Safe 
Transit Association (ISTA), e coautor de vários relatórios técnicos da Parenteral Drug Association 
(PDA), abrangendo o gerenciamento de temperatura. Ele é bacharel em Ciências Políticas pela 
Universidade de Norwich e mestre em Comportamento Organizacional. 
 

 
Desmond G. Hunt, Ph.D. – 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 
Institute of Health, Bethesda, MD, EUA. 
 

 
Eliéte Carrara – Ita Fria, palestrante indicada pela Abafarma 
 
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 Augusto 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 representa a Agência na revisão do guia ICH 
Q9. 
 

 
Gylson Ribeiro – NTC&Logística 
 
Administrador de empresas, empresário do ramo de transportes com mais de 4 décadas de atuação 
no segmento. Atua há mais de 11 anos em entidades de classe, como a Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga 
de São Paulo e região (SETCESP), coordenando as ações necessárias para que o transporte 
especializado em produtos para a saúde humana como medicamentos, cosmético, correlatos e 
outros tenham na execução do serviço a melhor qualidade e segurança. Participa por estas 
entidades juntamente com organizações públicas e privadas, das discussões sobre leis e normas 
regulatórias que impactam a atividade de transporte. 
 



 

  

 

 
Glaucia Karime Braga, Ph.D. – Qualitaspharma, Especialista do Comitê de Embalagem e 
Distribuição da US Pharmacopeia 
 
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. 
 

 
Juliana Pierro – Ita Fria, palestrante indicada pela Abafarma 
 
Graduada em Farmácia pela UNIFESP com pós-graduação em assuntos regulatórios, mais de 9 anos 
de atuação na área de Qualidade, atuando sempre voltada ao transporte, inicialmente com 
produtos perigosos e posteriormente atuando em um grande operador logístico atendendo 
diretamente 7 indústrias farmacêuticas nacionais e internacionais com foco na distribuição de 
medicamentos. Atualmente é Supervisora da Área Técnica da Ita fria, uma empresa líder em 
desenvolvimento de embalagens térmicas para transporte de produtos perecíveis, desenvolvendo 
amplo conhecimento em qualificação de embalagens, ambientes e equipamentos. 
 



 

  

 

 
Luciana Shimizu Takara, MSc, MBA – US Pharmacopeia 
  
Fisioterapeuta formada pela Universidade São Carlos (UFSCar), obteve seu mestrado em Ciências 
da Saúde pela Universidade São Paulo (Unifesp) e possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela 
FGV. Luciana está na US Pharmacopeia (USP) desde 2017 e atualmente ocupa o cargo de Diretora 
Associada para a América Latina de Assuntos Regulatórios e Governamentais. Antes de ingressar na 
USP, foi Chefe de Gabinete e Diretora Adjunta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
sendo responsável por assessorar diretamente os Diretores nas decisões relacionadas a registros e 
autorizações sanitárias, controle pós-comercialização, boas práticas regulatórias e coordenação do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 
 

 
Rafik H. Bishara, Ph.D. 
 
O Dr. Bishara tornou-se uma das figuras mais respeitadas no setor de distribuição da cadeia de 
suprimentos farmacêuticos, após uma carreira de 35 anos na Eli Lilly & Co. como Diretor de Gestão 
de Conhecimento de Qualidade e Suporte Técnico. Ele foi responsável pela Gestão do Conhecimento 
de Qualidade, Assuntos Compendiais Globais, Estabilidade e Excelência em Distribuição, Proteção 
Global de Produtos, Substâncias Especiais de Segurança e Administração de Substâncias 
Controladas. 
O Dr. Bishara é ex-presidente (1999 – 2019) do Pharmaceutical Cold Chain Interest Group (PCCIG), 
filial dos EUA dentro da Parenteral Drug Association (PDA). Atuou no Conselho de Administração da 
Sensitech, Inc., Kodiak Thermal Technologies, Inc., BioConvergence/Singota Solutions e Conselho de 
Consultores da Entropy Solutions, Inc., CryoPort e MARKEN. Está atualmente no Conselho 
Consultivo de Farmácia, URAC. 
Foi Conselheiro Temporário da Organização Mundial da Saúde (OMS) 2007-2018 e atuou como 
mentor e consultor de treinamento da OMS/PDA ‘‘Pharmaceutical Cold Chain Management on 
Wheels.” 
Atuou no Painel de Especialistas da US Pharmacopeia (USP), que preparou um subcapítulo sobre 
Armazenamento e Transporte de Medicamentos Investigacionais (IDPs). 
É membro do Conselho Editorial do Pharmaceutical Outsourcing Journal. 
O Dr. Bishara recebeu o prêmio PDA's 2007 Distinguished Service Award, IQPC's 2008 "Most 
Significant Contribution to Cold Chain Excellence," 2008 School of Health Sciences, Purdue 



 

  

 

University, Distinguished Alumnus Award, 2012 PDA's Michael S. Korcsynski Award for International 
Activities, nomeado Líder de Controle de Temperatura do IQPC e Faculdade de Saúde e Ciências 
Humanas, Universidade de Purdue, Prêmio Distinguished Alumnus de 2017. Prêmio de valorização 
do serviço pela liderança do Pharmaceutical Cold Chain Interest Group, PDA, 2020. 
Trabalhou consistentemente para a harmonização de muitos regulamentos e diretrizes globais para 
o manuseio, armazenamento e transporte de produtos farmacêuticos e biotecnológicos. Ele 
presidiu e apresentou em conferências líderes da indústria. 
O Dr. Bishara é autor de vários artigos e assessorou tecnicamente várias organizações sobre Good 
Cold Chain and Temperature – Controlled Management. Seu foco atual inclui Integridade e 
Segurança da Cadeia de Suprimentos. 
 

 
Raphael Sanches Pereira – Anvisa 
 
Farmacêutico-bioquímico e Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária da ANVISA. Atua como 
Gerente de Avaliação da Qualidade de Medicamentos Sintéticos (GQMED/GGMED/ANVISA), sendo 
responsável por fazer a gestão das análises de qualidade / tecnologia farmacêutica / CMC de todas 
as petições de registro e pós-registro de medicamentos sintéticos, verificar o cumprimento das 
normas vigentes, consolidar as opiniões dos técnicos responsáveis pela análise e assinar os 
Pareceres de Avaliação. 
Anteriormente, trabalhou na assessoria da Diretoria de Autorizações e Registros Sanitários 
(DIARE/ANVISA), área responsável pela supervisão de diversas gerências-gerais responsáveis pelo 
registro dos vários produtos regulados pela ANVISA, e anteriormente na Diretoria de Articulação e 
Coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (DSNVS/ANVISA), responsável pela 
supervisão de gerências-gerais responsáveis pela coordenação da ANVISA com vigilâncias sanitárias 
estaduais e municipais. 
Antes disso, trabalhou também na Gerência de Avaliação de Tecnologia de Pós-registro de 
Medicamentos Sintéticos (GEPRE/GGMED/ANVISA), analisando petições pós-registro e de 
renovação de registro de medicamentos sintéticos e emitindo pareceres sobre essas petições. 
Possui ainda experiência na indústria farmacêutica com desenvolvimento e validação de métodos 
analíticos, especialmente aqueles relacionados a detecção e quantificação de impurezas e produtos 
de degradação em medicamentos. 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
Ricardo Miranda, MBA – RM Consulting   
 
Farmacêutico Bioquímico, formado pela Universidade de São Paulo, Pós-graduação CEAG- Fundação 
Getúlio Vargas; MBA em Gestão Econômica e Estratégica de Projetos e formação Black Belt pelo 
Instituto Vanzolini - USP. Atuou em várias áreas técnicas da indústria farmacêutica (qualidade, 
desenvolvimento, produção, engenharia, excelência operacional, logística e supply). Presidente do 
ISPE Brasil. Consultor Sênior em Qualidade e Eficiência na RM Consulting. Docente de pós-graduação 
e MBA. 
 

 
Robert Seevers, Ph.D. – Senior Advisor Pearl Pathways & Pearl IRB, Especialista do Comitê de 
Embalagem e Distribuição da US Pharmacopeia 
 
Possui mais de 40 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento farmacêutico. Sua 
experiência inclui atuar como revisor/líder de equipe da FDA, investigador clínico e atuação na 
indústria. Depois de mais de uma década em Medicina Nuclear, Bob passou 8 anos na FDA, seguido 
por 16 anos na Eli Lilly and Company, setor de Garantia de Qualidade e em Assuntos Regulatórios. 
Ele liderou a estratégia de submissão de CMC regulatória para medicamentos em desenvolvimento 
pré-clínico por meio da submissão NDA/BLA e o processo de aprovação para moléculas pequenas e 
grandes. 
A experiência de Bob inclui transporte de cadeia de frio, estabilidade, determinação de matérias-
primas regulatórias, radiofármacos, definição de especificações globais, determinação de atributos 
críticos de qualidade do produto, Quality by Design (QbD), submissões regulatórias globais e 
interações com agências regulatórias. Seu conhecimento abrange as áreas terapêuticas do Sistema 
Nervoso Central, Endócrino, Metabolismo, Autoimune, Oncologia e outros. 
Bob é responsável pelo desenvolvimento de estratégia regulatória, interação com agências 
regulatórias globais e liderar equipes multifuncionais de desenvolvimento de CMC. 
Bob foi palestrante em inúmeras conferências nacionais e internacionais sobre questões 
regulatórias e atuou como palestrante convidado da OMS sobre registro de medicamentos. Bob é 
bacharel em Ciências em Química pela Lehigh University e Ph.D. em Química Medicinal pela 
Universidade de Michigan. 
 



 

  

 

 
Rosana Mastellaro – Sindusfarma 
 
Farmacêutica, graduada pela Faculdade de Farmácia Oswaldo Cruz. Atuou por 17 anos na indústria 
farmacêutica nas áreas de Treinamento, Garantia da Qualidade, Atendimento ao Cliente e Assuntos 
Regulatórios. Possui especialização em Gerenciamento de Projetos pela FGV. Atua no Sindusfarma 
desde 2008 e atualmente é Diretora Técnica de Regulação e Inovação, sendo responsável pelo 
diálogo com as autoridades de fomento e defesa do setor industrial farmacêutico, além de 
coordenar o trabalho da equipe de divulgação, orientação aos associados sobre a regulamentação 
sanitária aplicável e realização de discussões de consultas públicas, bem como outros temas de 
interesse do setor. Atua também como professora convidada em diversas universidades renomadas, 
em cursos de capacitação e moderação de palestras e webinars para o setor. 
 

 
 

 


