
Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e 
Transporte de Medicamentos 
Perspectivas da ANVISA, resultados de inspeções e 
estratégias aplicadas por algumas empresas

Felipe Augusto Gomes Sales – COIME/GIMED/GGFIS/DIRE4
Brasília, Janeiro/2023



BPDAT _ Bases Regulatórias

Boas Práticas de
Distribuição, Transporte
e Armazenagem de
Medicamentos – RDC
430/2020 _ RDC
653/2022 https://bloglogistica.com.br/mercado/logistica-do-transporte-de-medicamentos/



Destaques iniciais das BPDAT

• A RDC 430/2020 preencheu uma lacuna regulatório,
especialmente, no que tange à aplicação das Boas
Práticas de Transportes de medicamentos

• Complementação harmônica com a RDC 658/2022 e
normas internacionais de BPF

• Terceirização/ subcontratação (responsabilização)

• Termolábeis e medicamentos de carga seca

• Necessidade de visão holística na aplicação do
Sistema de Gestão da Qualidade na cadeia de
distribuição

• Aderência plena ao PIC/S e demais normas
internacionais de referência

harmaceuticalonline.com/doc/critical-elements-of-a-supply-chain-strategy-from-discovery-to-commercialization-0001



PRINCIPAL DESAFIO - RDC 430/2020

Mapeamento de rotas 
de transporte

Qualificação do 
transporte de 

medicamentos

Controle e 
monitoramento de 

temperatura e umidade

Monitoramento de 
temperatura e umidade



PRINCIPAL DESAFIO - RDC 430/2020

Conhecimento 
da norma

Aplicação de 
SGQ

Atuação de 
forma 
colaborativa, a 
partir da dona 
do produto

Investimento 
em pessoal, 
conhecimento 
e infraestrutura

Monitoramento

Melhoria 
Contínua



Qualificação do Transporte

• “Art. 63 _ RDC 430/2020_ São obrigações dos contratantes dos
serviços de transporte de medicamentos: qualificar os
transportadores”.

O que deve ser levado em 
consideração antes da 

qualificação?



Requerimentos do usuário - transporte

• Estabilidade dos medicamentos

• Solução de transporte (se necessário)

• Perfil térmico de rotas

• Modais de transporte

• Distância/ Tempo máximo

• Mapeamento (obtenção de dados)

Qualificação do Transporte



Requerimentos do usuário - Armazenamento

•Características dos medicamentos a serem armazenados

• Instalações de armazenagem

•Qualificação térmica/ mapeamento

•Monitoramento (temperatura/ umidade)

Qualificação do Armazenamento



Etapas de qualificação

• Qualificação de desenho (Confirmação dos requerimentos do
usuário)

• Qualificação de operação (soluções de transporte ou do sistema
ativo a ser aplicado)

• Qualificação de desempenho (transporte real)

Qualificação do Transporte



Equipamentos e sistemas
informatizados devem ser
qualificados e validados antes do
seu uso ou depois de qualquer
mudança considerada
significativa.

https://richardolga.wordpress.com/tag/erp-logistic-system/

Equipamentos e sistemas eletrônicos



RDC 430/2020 - PRAZO DE APLICAÇÃO



TRANSPORTE E ARMAZENAGEM _ PRAZO DE APLICAÇÃO

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 aos medicamentos restritamente a pessoal autorizado e treinado; e

VI - receber e entregar medicamentos somente às empresas devidamente autorizadas e licenciadas para as atividades
relacionadas.



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

§1º O controle previsto no inciso III pode ser eliminado quando utilizar-se de condições de transporte qualificadas para a
rota ou condições justificadas tecnicamente pelo fabricante.§2º Revogado

§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 para o controle da qualidade dos produtos caso estes sejam transportados em
condições diversas daquelas definidas nos registros.

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

§5º O controle de umidade previsto no inciso III do caput deste artigo 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)

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM _ PRAZO DE APLICAÇÃO



"Art. 89 - 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 Fica estabelecido o prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrada em vigor desta Resolução para que
todos os elos da cadeia de distribuição realizem seus estudos de mapeamento de rotas.

§2º Após o prazo estabelecido no §1º as empresas terão 1 (hum) ano para a implementação das soluções
aplicáveis levando em consideração os resultados obtidos nos estudos de mapeamento de rotas ou nas análises
de risco." (NR)
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TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EM TRÂNSITO _ PRAZO DE 
APLICAÇÃO



Entrada em vigor _ 16/03/2021

Prazo para a realização dos estudos de mapeamento de rotas _
16/03/2023

Prazo para a aplicação de soluções e qualificação do transporte _
16/03/2024
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TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EM TRÂNSITO _ PRAZO DE 
APLICAÇÃO



Excursões de Temperatura
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“A temperatura é um dos parâmetros mais importantes a serem
controlados. Você deve transportar, manusear e armazenar medicamentos
de uma forma que reduza o risco de exposição a temperaturas fora das
condições de armazenamento rotuladas – também conhecidas como
“excursões de temperatura”.
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Fonte: GUI 0069 – 2020 _ Health Canada



Excursões de temperatura pode ser 
formalmente aceita?

18



Excursões de temperatura
podem ser aceitáveis por
breves períodos, se os dados de
estabilidade e a justificativa
científica ou técnica mostrarem
que a qualidade do produto não
é afetada.
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Fonte: GUI 0069 – 2020 _ Health Canada

https://www.farmaceuticas.com.br/o-uso-de-data-logger-na-cadeia-de-frio/

EXCURSÕES DE TEMPERATURA



Todas as excursões devem ser investigadas e qualquer decisão de reter ou descartar o
estoque afetado deve ser baseada em evidências como dados de estabilidade, com
justificativa técnica. Pode ser necessário consultar o titular do registro sobre o efeito da
excursão.
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Fonte: GUI 0069 – 2020 _ Health Canada

EXCURSÕES DE TEMPERATURA



O que seria um exercício de excursão de temperatura?

Um estudo de excursão de temperatura é uma modificação do estudo de estabilidade de longa
duração, onde inicialmente, após a fabricação, submete-se o medicamento a uma condição de
temperatura fora da faixa de acondicionamento por um determinado tempo, situando-se esta faixa
e o tempo de exposição exatamente na região em que se pretende qualificar o produto. Após esta
exposição, o produto segue normalmente na estabilidade de longa duração, visando comprovar que
a excursão praticada inicialmente não impacta sua estabilidade até o final do prazo de validade.
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Fonte: P&R RDC 430/2020

EXCURSÕES DE TEMPERATURA



Os dados de estabilidade são necessários para abordar a
excursão planejada e avalia o pior caso em termos de
frequência e gravidade das excursões potencialmente
encontradas em toda a cadeia de distribuição.

Considere se estudos como congelamento/descongelamento
e ciclagem de alta temperatura devem ser realizados. A
exposição precoce a temperaturas extremas em estudos de
congelamento/descongelamento e ciclos de alta
temperatura deve ser avaliada no final da vida útil, quanto
ao potencial de afetar a estabilidade.
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Fonte: GUI 0069 – 2020 _ Health Canada

https://a3analitica.com.br/bloga3pharma/2020/05/12/utilidade-e-importancia-do-estudo-de-estabilidade-em-uso-para-medicamentos/

EXCURSÕES DE TEMPERATURA



Como conhecer as
prováveis excursões
na rota de
transporte?
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O PROCESSO DE
MAPEAMENTO ajudará a
determinar quando as
excursões podem ocorrer e
são úteis quando os
fabricantes de produtos
farmacêuticos
desenvolvem um plano
para lidar com elas.

OS ALARMES devem ser
usados para revelar desvios
ambientais durante as
operações.

Excursões de temperatura
por breves períodos fora
das respectivas condições
do rótulo de
armazenamento podem
ser aceitáveis, desde que
existam dados de
estabilidade e justificativa
científica/técnica
demonstrando que a
qualidade do produto não
é afetada

24

Fonte: GUI 0069 – 2020 _ Health Canada



Perspectivas 
futuras da 

Anvisa
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PERSPECTIVAS 
FUTURAS

Que as empresas da 
cadeia logística de 
medicamentos no 

Brasil efetivamente 
conheçam seus 

desafios de 
transporte

A partir desse 
conhecimento 

sejam adotados 
controles efetivos 

de risco

Seja feito o 
monitoramento de 

temperatura/ 
outros parâmetros 
críticos de forma a 

evidenciar 
quaisquer falhas

A CULTURA DA 
QUALIDADE SEJA 

CAPILARIZADA EM 
TODO SEGMENTO 

LOGÍSTICO DE 
MEDICAMENTO
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Situação de 
momento 

verificada pelos 
inspetores do 

SNVS
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Como as empresas estão
se comportando para a
aplicação da RDC
430/2020?
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Estão se 
regularizando

Não atendem 
plenamente, 

estão em 
processo de 

conhecimento 
com o intuito de 
melhoria do SGQ 

e itens não 
atendidos

Ainda não 
atendem 

minimamente

Morosidade para 
a realização das 

adequações

Em inspeções 
realizadas em 
2022, alguns 

estabelecimentos 
não atendiam 

plenamente não 
atendiam 
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Contribuição da VISA/SP _01-2023



O principal desafio é conciliar 
técnicas de Logísticas com as 
diretrizes de boas práticas. 
Necessidade de trocas de 

veículos durante o translado, 
quer seja por motivo de 

problemas de manutenção ou 
a necessidade de agregar 

autônomos no processo sem a 
qualificação adequada é um 

nó crítico no processo.

Não, especialmente no 
quesito do controle de 

temperatura e 
monitoramento térmico de 

rotas. A questão do transporte 
de medicamentos ainda está 

bem atrasada.

Estão em processo de 
adaptação, levando muito 

tempo para se adequarem a 
qualificação térmica, pois falta 
competência técnica para tal. 

Acabam terceirizando a 
qualificação com empresas 

especializadas que 
apresentam custo elevado 

(uma das dificuldades) e ainda 
sim, essas empresas não 

conseguem ser satisfatórias 
em todos os quesitos.
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Contribuição da VISA/SP _01-2023



Muitos ainda tem
alguma
refratariedade a
acompanhar e
adequar conforme
a norma vigente

Empresas menores
tem algumas
dificuldade em
alguns itens, como
as validações

A maioria não fez
na rota a
qualificação
térmica.

E no
armazenamento
há dúvidas se o
estudo realizado é
satisfatório
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Contribuição da VISA/SP _01-2023



As empresas menores
apresentando dificuldade na
etapa de qualificação térmica no
transporte de medicamentos.

As empresas maiores destacam o
aumento de custos nas operações
de adaptação de frota, para o
atendimento da RDC 430 (devido
a necessidade de investimentos).

32

Contribuição da VISA/RJ _01-2023



As empresas ainda não se
estruturaram completamente no
tocante à qualificação de
transporte, prevista pelo § 4° do
inciso II do Art. 64, da RDC
430/2020.

Foi verificada a falta dados de
monitoramento (estudo de
mapeamento).
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Contribuição da VISA/PE _01-2023



Principais não conformidades evidenciadas
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Detentoras de registro delegam a tomada de decisão quanto às excursões de
temperatura no transporte para as distribuidoras/ transportadoras

Empresas internacionais sem estudo de transporte apropriado (ausência de
protocolos de mapeamento/ qualificação de transporte)

35

Contribuição da Anvisa_01-2023



Armazenamento e logística

Documentação incompleta

Falha nos estudo térmico das áreas de armazenamento

Ausência de qualificações e validações, procedimentos de gerenciamento de risco, controle de mudança

Controle inadequado de temperatura

Qualificação de clientes inadequada (ausência de licença sanitária de alguns clientes)
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Contribuição da VISA/SP _01-2023



Alguns estabelecimentos ainda não possuem validação dos sistemas informatizados

Alguns estabelecimentos não realizaram estudo de qualificação térmica das áreas de armazenamento

Algumas empresas ainda não realizam o monitoramento das condições de transporte, na condição de 15 e 30ºC, assim 
como umidade

Os veículos utilizados no transporte não possuem sistema passivo de controle, como por exemplo, contêineres 
termicamente isolados, feitos de poliestireno ou poliuretano, com material refrigerante

Os estabelecimentos não apresentam estudos e previsões de mapeamento de temperatura e umidade para a rota

As empresas não apresentam embalagens térmicas com qualificação condizente com as condições de transporte

As empresas ainda não possuem estudos de qualificação da cadeia de frio

37

Contribuição da VISA/MG _01-2023



Principais estratégias evidenciadas para o 
atendimento
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Aplicação de sistema ativo para
todos os transportes de
medicamentos, na faixa de 15 a
30°C, com monitoramento ao longo
do transporte
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Estratégias de aplicação da RDC 430 _ Transporte de Medicamentos

https://www.motorindiaonline.in/reefer-vehicles-and-cold-chain-transport/



Agrupamento de produtos por características de estabilidade

Definição de ações de controle por grupo de produto

Utilização dos dados de mapeamento por regiões estudadas, para a aplicação de soluções de transporte,
conforme necessidade

40

Estratégias de aplicação da RDC 430 _ Transporte de Medicamentos



Estudo determinando
o pior caso em termos
de estabilidade/ forma
farmacêutica

Utilizando os piores
dados de mapeamento
térmico (das piores
rotas estudadas)

Sistemas ativos/
Sistema passivos/
Monitoramento (sem
controle adicional)

41

Estratégias de aplicação da RDC 430 _ Transporte de Medicamentos



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

Vamos debater agora?



Obrigado!

Felipe Augusto Gomes Sales
coime@anvisa.gov.br
gimed@anvisa.gov.br

COIME/GIMED/GGFIS/DIRE4

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

SIA Trecho 5 - Área especial 57 - Lote 200

CEP: 71205-050

Brasília - DF

www.anvisa.gov.br

www.twitter.com/anvisa_oficial

Anvisa Atende: 0800-642-9782

ouvidoria@anvisa.gov.br

mailto:coime@anvisa.gov.br
mailto:gimed@anvisa.gov.br
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