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RESUMO 
 
O presente Projeto Aplicativo tem como objetivo propor soluções que possibilitem melhorias 
na eficiência da cadeia logística de fármacos no Brasil, em conformidade de melhores práticas 
de qualidade e legislação aplicável. 
 
 
A variação de temperatura nas rotas de transportes,  forte regulação do setor, o mapeamento 
e monitoramento do nível de serviço, a tecnologia de embalagens e o desenvolvimento e 
qualificação de pessoas para atender a demanda logística de fármacos, são temas estudados 
no projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Transporte de medicamentos. Soluções modal aéreo e rodoviário. 
Regulamentação segmento farmacêutico. Controle de temperatura. 
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1. RESUMO EXECUTIVO 

 

O presente Projeto Aplicativo - PA tem como objetivo propor soluções que possibilitem 

melhorias na eficiência do transporte intermodal na cadeia de abastecimento de fármacos no 

Brasil.  

A principal proposta é ampliar e intensificar as atividades do atual modelo de negócio com a 

implantação de soluções que viabilizem maior controle na qualidade, mapeamento, eficiência 

nas rotas na gestão de tempo e controle de temperatura e, ao mesmo tempo, propor soluções 

que estejam de acordo com as atuais mudanças que o mercado impõe a todos os seus 

integrantes com a utilização cada vez mais de novas tecnologias.  

A ideia do projeto partiu da necessidade do mercado se adequar às novas regulamentações 

que regem sob as boas práticas de movimentação e transporte do fármaco, tendo seu 

processo acelerado com chegada da pandemia COVID19, em que toda uma organização se fez 

necessária para a distribuição de medicamentos pelo Brasil, principalmente as vacinas. 

Neste cenário, o setor se deparou com novas regulações e atualizações de outras já existentes, 

e essa nova demanda forçou rever os processos quanto à produtividade e eficiência, 

analisando soluções tecnológicas e convencionais para promover a maximização da utilização 

das rotas, das prestações de serviços e do transporte eficiente como um todo, para que fosse 

possível entregar produtos fármaco com segurança, agilidade, e principalmente, com a 

qualidade para o ponto de venda/SUS e seus usuários.  

Nesse contexto, foi desenvolvido estudos de soluções, tais como, conhecer o comportamento 

da variação de temperatura dos medicamentos nas rotas de transporte, levantamento de 

stakeholders e o que suas decisões na regulação podem melhorar e/ou prejudicar a eficiência 

no transporte e logística de fármaco, mapeamento e monitoramento do nível de serviço, 

tecnologia de embalagens e desenvolvimento de pessoas para atender a demanda na cadeia 

logística de fármaco.  

Levando em consideração a complexidade do transporte de fármaco em todo Brasil, o projeto 

propõe soluções para gerar controle de qualidade e eficiência neste transporte de produtos 
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que são essenciais para os consumidores, buscando as novas opções de ferramentas de 

tecnologia e a atual estrutura de negócio das empresas logísticas de transporte rodoviário e 

aéreo, norteando suas ações com a visão de futuro da indústria como um todo.  

 

Palavras-chave: Transporte de medicamentos. Soluções modal aéreo e rodoviário. 

Regulamentação segmento farmacêutico. Controle de temperatura 
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2. BASES CONCEITUAIS  

 

Para construir as bases conceituais desse projeto foram pesquisadas referências bibliográficas 

que expusessem a situação atual do transporte de medicamentos no Brasil, juntamente com 

as normas que regulamentam o setor e que por outro lado trazem mais complexidade na 

distribuição para o atacado e varejo.  

A cadeia de Suprimentos representa um conjunto de atividades que envolvem processos de 

compra, armazenamento, transformação, embalagem, transporte, movimentação interna, 

distribuição e todo o suporte necessário para que tudo possa acontecer de forma integradora, 

assim administrar o fluxo total de um canal de distribuição do fornecedor até o usuário final. 

Os medicamentos constituem, na grande maioria dos casos, a intervenção terapêutica com 

maior relação custo-efetividade, desde que prescritos e utilizados de forma racional. Por outro 

lado, no que tange a acesso a medicamentos, é latente a iniquidade entre o consumo de 

medicamentos e distribuição demográfica, sendo 80% dos medicamentos consumidos por 

18% da população que vive em países desenvolvidos (América do Norte, Europa e Japão), 

OLIVEIRA MA, BERMUDEZ JAZ, OSÓRIO-DE-CASTRO CGS. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz; 

(2007). 

O atendimento do mercado farmacêutico sob o aspecto da qualidade é muito rigoroso, há 

diversos desafios que preocupam os prestadores de serviços de transporte, como por 

exemplo, monitorar e controlar as temperaturas dos medicamentos ao longo de toda a cadeia 

de abastecimento. 

Para manter a qualidade dos produtos farmacêuticos, todas as etapas da cadeia de 

distribuição devem cumprir com as legislações e regulamentações. Todas as atividades de 

logística de produtos farmacêuticos devem ser realizadas de acordo com os princípios das 

boas práticas de fabricação (BPF), boas práticas de armazenagem (BPA), boas práticas de 

distribuição (BPD) e boas práticas de transporte (BPT). 

Com o objetivo de apresentar todos os desafios e oportunidades que a logística possui na 

operacionalização de entregas de produtos farmacêuticos, de forma a atender uma população 
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de mais de 220 milhões de brasileiros, para manutenção da saúde e bem-estar, será oferecido 

com esse trabalho fundamentos que justifiquem a proposta do projeto. 

 

2.1 TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO BRASIL 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) qualifica os medicamentos como produtos 

especiais elaborados com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus 

sintomas, sendo produzidos com rigoroso controle técnico para atender às especificações 

determinadas pela própria ANVISA. 

Segundo levantamento da consultoria IQVIA o mercado brasileiro de medicamentos no Canal 

Farmácia movimentou R$76,98 bilhões em 2020, alta de 8,58%, e venda equivalente a 4,7 

bilhões de unidades (caixas).  

A representatividade do Brasil frente ao mercado global corresponde a 2% do total, com 

posição de 7º lugar no ranking das 20 principais economias com projeção de subir para 5º 

lugar em 2023. Sendo que na América Latina é o principal mercado. 

Sendo um mercado de maior relevância para os negócios e para a sociedade é de se esperar 

que o foco para participar de uma fatia na prestação de serviço e ofertas de produtos para 

esse segmento seja bem concorrida. Como o tema do trabalho é tratar sobre a eficiência da 

logística no setor, será analisado o atendimento de operadores logísticos, transportadores e 

outros prestadores de serviço da área. 

Segundo a FGV/NTC (2016), uma das principais dificuldades para o avanço da qualidade do 

transporte de medicamentos no país, sobretudo no que se refere à logística, é a deficiência 

da infraestrutura de transportes. Apesar desse fato, os investimentos federais na área são 

fortemente decrescentes. Em 1975, 1,84% do Produto Interno Bruto (PIB) era destinado à 

infraestrutura de transportes, ao passo que em 2014 esse valor foi reduzido para 0,29%.  

A Consultoria PEZCO ECONOMICS (2021) estima que o investimento no setor caiu de R$122,4 

bilhões para R$115,8 bilhões em 2020 devido à pandemia de coronavírus, o que corresponde 

a uma fatia proporcional a 1,55% do PIB do Brasil. Para 2021, porém, a projeção é que o valor 
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suba para R$137 bilhões, ou 1,69% do PIB, recuperando o nível de 2019, mas ainda num 

patamar muito baixo e abaixo do pico do início dos anos 2000. A figura a seguir ilustra o 

percentual do PIB investido anualmente. 

Figura 1 - Investimento em Infraestrutura no Brasil 2000 a 2022 

 

Fonte: PEZCO ECONOMICS (2021), adaptado pelos autores 

 

Ainda no FGV/NTC (2016), cita que a infraestrutura logística brasileira apresenta disparidades 

regionais que tornam muito precário o acesso a certas regiões, como é o caso do Norte e do 

Nordeste. Isso prejudica a qualidade dos medicamentos, uma vez que os produtos demoram 

mais para serem transportados e, consequentemente, ficam expostos por mais tempo às 

condições do transporte, que podem incluir a suscetibilidade a temperaturas mais elevadas e, 

portanto, inadequadas para a preservação da carga, o que pode provocar instabilidades no 

princípio ativo do remédio e o comprometimento de sua eficácia. 

Desde a publicação do estudo a situação atual em 2021 não progrediu de forma significativa, 

e para tornar o quadro mais crítico existem duas normativas do órgão regulador com vigência 

em 2022, cujas cadeias de suprimentos devem se enquadrar para continuar com a prestação 

de serviço adequada dentro das normas requisitadas pela Anvisa. 
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A base de laboratórios fabricando medicamentos no Brasil perfazem a soma de 70 sites, contra 

70.000 pontos de vendas em que o controle de qualidade de chegada dos produtos ainda é 

uma incógnita para a Anvisa, a responsabilidade pelas fiscalizações regulatórias é de 

responsabilidade dos municípios e Estados, mas os órgãos estaduais e municipais não têm 

capacidade de garantir a fiscalização adequada, conforme sinalizado pela NTC logística. 

O mesmo artigo cita sobre os riscos da entrega da mercadoria pelo distribuidor, de o produto 

não ser armazenado em condições adequadas, levando mais uma vez ao risco de degradação 

do medicamento. Dessa forma, compra-se um produto de uma grande companhia, que 

cumpriu com todos os seus requisitos de qualidade de produção, mas que não possui a mesma 

eficiência que apresentava quando saiu da fábrica. Nesse ponto, é pertinente perguntar: a 

culpa é da indústria farmacêutica? Não necessariamente, mas é ela que vai responder caso 

alguém faça a acusação de que o produto não está com a qualidade adequada.  

“Ao transportar os produtos, os fabricantes precisam se atentar a diversos fatores para não 

sair no prejuízo, bem como também fazer com que os produtos cheguem ao seu destino em 

perfeitas condições”. (SILVEIRA, 2017). 

“Para que os produtos cheguem ao consumidor final de forma rápida e sem perder a 

qualidade, é necessária a união entre os produtores, distribuidores e varejistas, ou seja, uma 

logística integrada” (SILVEIRA, 2017). 

Com a ampliação na regulação de requisitos de qualidade para transporte de produtos 

farmacêuticos é de se esperar que os custos sofreram elevação. Importante analisar trade off 

entre entregar um medicamento que perdeu a funcionalidade de seus princípios ativos por 

falta de armazenagem e transporte correto do produto e correr o risco com pacientes que são 

internados no sistema público de saúde por falta do tratamento correto. 

A resistência das indústrias e distribuidores farmacêuticos em absorver os custos que atingem 

as transportadoras gera um desequilíbrio na balança entre qualidade x rentabilidade, muitas 

empresas não conseguem se manter no mercado e acabam fechando as portas. Com as 

exigências cada vez maiores da ANVISA e dos requisitos de qualidade, a gama de opções que 

atende esse segmento se torna menor e menos atrativa. 
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Quando a indústria terceiriza o frete, frequentemente está tomando a decisão mais 

econômica. Hoje se fala bastante sobre compliance. Para poder transportar o produto a 

empresa de transportes deve respeitar uma série de exigências, mas também deveria existir 

o compliance na entrega do produto no destino. É a imagem da indústria que está em jogo se 

alguém tomar um medicamento e ele não funcionar. Se os requisitos de qualidade necessários 

não forem cumpridos pelas transportadoras, quem sofrerá as consequências são as indústrias, 

por seu produto não chegar às mãos dos consumidores em condições adequadas de uso.  

 

“As distribuidoras de produtos farmacêuticos têm a 

responsabilidade de contratar somente empresas de transporte 

de medicamentos licenciadas e habilitadas pela autoridade 

sanitária competente. Por isso, é importante submeter os 

parceiros logísticos ao processo de qualificação, no qual toda a 

documentação necessária para o funcionamento regular da 

transportadora é avaliada” (BRASIL, 2021). 

 

Segundo OLIVEIRA (2001), existem três etapas relacionadas à qualidade do medicamento, a 

saber: 

1. A primeira etapa envolve a produção industrial e os testes de estabilidade dos 

medicamentos, quesitos necessários para o estabelecimento do prazo de validade, 

como também para o acompanhamento contínuo dos medicamentos registrados.  

2. A segunda etapa é o transporte do medicamento do setor industrial para a empresa 

distribuidora, e, a seguir, para as farmácias e drogarias.  

3. A terceira etapa é o período de permanência dos medicamentos nas prateleiras das 

farmácias e drogarias.  

 

“Todas as partes envolvidas nas etapas de produção, 

armazenagem, distribuição e transporte são responsáveis pela 
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qualidade e pela segurança dos medicamentos. Isso significa que 

tanto a empresa de transporte, quanto a distribuidora de 

produtos farmacêuticos, os pontos de venda e os de 

armazenagem possuem o compromisso de conhecer e seguir as 

boas práticas relacionadas ao transporte de medicamentos” 

(BRASIL, 2021). 

 

2.2 REGULAMENTAÇÃO DAS NORMAS DE ARMAZENAGEM E TRANSPORTE PELA ANVISA 

 

A mais nova publicação da ANVISA (2021) sobre boas práticas de distribuição, armazenagem 

e transporte de medicamentos, atualizada com a RDC 430, orienta e regulamenta através das 

principais normas relacionadas ao transporte com os artigos a seguir: 

 

  “Art. 43. As áreas de armazenagem devem ser dotadas de 

equipamentos e instrumentos necessários ao controle e ao 

monitoramento da temperatura e umidade requeridas. 

§1º O monitoramento deve ser realizado por instrumentos 

posicionados de acordo com o estudo de qualificação 

térmica da área. 

§2º A leitura dos instrumentos, caso realizada de maneira 

intermitente, deve corresponder aos períodos de maior 

criticidade. 

§3º O monitoramento deve ser registrado, e os registros 

devem ser mantidos, por, pelo menos, dois anos após sua 

geração. 

§4º Os instrumentos devem ser calibrados antes de seu 

primeiro uso e em intervalos definidos e justificados pelo 

desempenho do instrumento e sensibilidade da medida. 

Art. 44. As instalações devem ter dimensão compatível com o volume 

das operações realizadas. 
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Art. 45. As instalações devem apresentar superfícies lisas, sem 

rachaduras e sem desprendimento de pó, para facilitar a 

limpeza e evitar contaminantes. 

Art. 46. As instalações devem ser limpas com o auxílio de 

equipamentos e agentes de limpeza aprovados para tal 

finalidade. 

..........................................................................................................

...... 

Transporte e Armazenagem em Trânsito 

Art. 63. São obrigações dos contratantes dos serviços de transporte 

de medicamentos: 

I - Qualificar os transportadores; 

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

medicamentos: 

I - Qualificar os transportadores; 

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; 

§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 isenta quando o 
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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. 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. 

....................................................................................................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 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. 2º Revoga-

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

outubro de 2020. 

 

2.3 A ESTABILIDADE DE MEDICAMENTOS 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS - (1994), define estabilidade farmacêutica 

como a capacidade do medicamento manter a suas propriedades químicas, físicas, 
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microbiológicas e biofarmacêuticas dentro dos limites especificados durante todo o seu prazo 

de validade. A perda da estabilidade de um medicamento pode estar diretamente relacionada 

com a perda do efeito terapêutico ou com a formação de produtos de degradação tóxicos. 

A estabilidade dos produtos farmacêuticos, conforme MIRCO e ROCHA (2015) depende de 

fatores ambientais como: “temperatura, umidade, luz e de outros fatores relacionados ao 

próprio produto como propriedades físicas e químicas, de substâncias ativas e excipientes 

farmacêuticos, forma farmacêutica e sua composição, processo de fabricação, tipo e 

propriedades dos materiais de embalagens”. Tudo isso visa garantir a integridade química, 

física, microbiológica, terapêutica e toxicológica do fármaco e da forma farmacêutica dentro 

dos limites especificados, sob influência dos fatores ambientais em função do tempo, 

conforme publicação são preconizados estudos de estabilidade sobre os medicamentos antes 

mesmo da comercialização. 

2.3.1 FATORES DE ESTABILIDADE 

 

MIRCO e ROCHA (2015) afirmam que a estabilidade se divide em física, química, 

microbiológica, terapêutica e toxicológica. E os ensaios de estabilidade dividem-se em estudo 

acelerado, de acompanhamento e de longa duração. 

Utilizando a mesma base conceitual, é elencada a seguir a base conceitual. 

 

2.3.1.a ESTABILIDADE FÍSICA 

 

A estabilidade física aborda essencialmente a integridade da substância ativa e os seus 

produtos de degradação. Determina as características físicas dos medicamentos, 

principalmente a solubilidade e biodisponibilidade (eficácia e segurança). Os principais fatores 

são: vibrações e impactos, flutuações de temperatura e umidade. 
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2.3.1.b ESTABILIDADE QUÍMICA  

 

A estabilidade química refere-se à capacidade do fármaco em manter a identidade molecular 

e conformação espacial, é a mais importante e de mais fácil avaliação. Os principais fatores 

são: temperatura, umidade, luz e pH. 

  

2.3.1.c ESTABILIDADE MICROBIOLÓGICA  

 

A estabilidade microbiológica refere-se apenas para preparações aquosas e a estabilidade 

toxicológica traduz por uma decomposição, de substância ativa ou excipiente, capaz de gerar 

maior toxicidade.  

 

2.3.1.d ESTABILIDADE TERAPÊUTICA  

 

A estabilidade terapêutica impede que as alterações provocadas por modificações físicas, 

químicas, microbiológicas ou tecnológicas incidam sobre a ação farmacológica do produto.  

 

2.3.1.e ESTABILIDADE TOXICOLÓGICA  

 

A estabilidade toxicológica traduz-se por uma decomposição capaz de originar produtos 

possuindo maior toxicidade. Podem tornar-se tóxicos tanto derivados da substância ativa, 

como do excipiente. 
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2.3.2 FATORES EXTRÍNSECOS  

 

As principais condicionantes externas relacionadas diretamente ao transporte, armazenagem 

e movimento do fármaco, estão relacionadas a “temperatura” e “umidade” sendo eles os 

controles mais críticos. Desta forma é conceitualizado a seguir, segundo MIRCO e ROCHA 

(2015). 

 

2.3.2.a TEMPERATURA 

      

Conforme MIRCO e ROCHA (2015), a temperatura é, sem dúvidas, a incidência natural mais 

importante envolvida na degradação de fármacos já que, com o aumento da temperatura 

tem-se o aumento da degradação química. Com isso, é afirmado que essa influência pode ser 

diminuída com o correto armazenamento, como o congelamento, a refrigeração e o controle 

da temperatura em todo processo.  

 

2.3.2.b UMIDADE 

 

A umidade pode estar relacionada aos efeitos da temperatura, ela é outro grande fator que 

afeta na estabilidade dos produtos. A aderência da água na superfície do produto 

farmacêutico pode alterar o seu estado físico e afetar sua reatividade, gerando uma 

degradação indireta. Essa influência pode ser diminuída com a adição de produtos 

dessecantes ao acondicionamento e embalagens impermeáveis.  

 

 

 



 

31 
 

2.3.3 FATORES INTRÍNSECOS  

 

MIRCO e ROCHA (2015) relatam que HIDRÓLISE e OXIDAÇÃO são resultados das incidências 

de fatores EXTRÍNSECOS, citados a seguir. 

 

2.3.3.a HIDRÓLISE 

 

A hidrólise é um dos fatores intrínsecos mais comuns, pois se caracteriza pela quebra de uma 

molécula por causa da água. Pode-se diminuir este efeito trocando o solvente por glicerina, 

método que nem sempre é possível e utilizar dessecantes nas embalagens ou materiais 

impermeáveis, é afirmado na base conceitual.  

 

2.3.3.b OXIDAÇÃO 

 

As reações de oxidação são catalisadas tanto pela luz como pela temperatura, gerando a 

degradação de fármacos. Evitando contato com a luz, com o oxigênio e com o uso de oxidantes 

diminui-se este efeito.  

 

 

2.4 CORRELAÇÃO ENTRE O ESTUDO NTC & LOGÍSTICA-FGV E AS RDC 318/2019, RE 01/2015 

E RDC 230/2020 

 

Cabe ao transportador e operador logístico o papel de monitorar as condições de transportes 

relacionadas a temperatura, conforme disposto no inciso II do art. 64 da RDC 430, são 

esperados grandes desafios para eficiência deste processo já que, na atualidade, produtos 

entre 15°C a 30°C transportados em trecho com tempo de viagem maior que 8 horas, ainda 

não garantem que o princípio ativo de um determinado medicamento sofreu quaisquer 
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variações senão submetido a uma temperatura ou umidade maior ou menor que o 

estabelecido pela característica do produto, diferentemente do medicamento classificado 

como termolábil que por si só deve ser transportado, movimentado e consolidado 

comumente com produtos refrigerados, portanto compreende-se que o ambiente de 

armazenagem, de transporte e movimentação de termolábil já está adaptado e adequado. 

Segundo a NTC & Logística-FGV (2016) o controle e monitoramento desta nova classificação 

de medicamentos resultará na elevação entre 30% e 40% do custo de transporte de fármaco. 

Por outro lado, a indefinição de como realizar-se-á o controle e monitoramento da 

temperatura pelo transportador (TSP) e operador logístico (OL), se por meio mecânico ou 

automático, ou seja, se via um motorista realizando a medição propriamente relatada ou se 

mesmo por meio de um termo-higrômetro, desincentivar a realização de novos investimentos 

pelos mais variados meios de transporte, segundo a própria NTC & Logística-FGV (2016). 

Já a Resolução RE 01/2005, prevê que a análise do estudo de estabilidade é imprescindível 

para determinar o prazo de validade de um determinado produto. Assim, cada medicamento 

devidamente produzido sofre simulações que devem prever a validade de cada droga. Neste 

sentido, será que as indústrias possuem mapeadas e atualizadas as viagens continentais entre 

seus Centros de Distribuição (CD) e os longínquos, onde seu produto será consumido? Os 

estudos acelerados são realizados com a participação de autoridades como ANTT, ANTAQ e 

ANAC ou, neste caso, deveriam ser compartilhados? São dúvidas comumente discutidas por 

profissionais especialistas da área de transporte e armazenagem debatidas em câmaras 

técnicas específicas sobre o tema. 

Algumas interpretações sugerem que um determinado medicamento poderia haver variações 

de sua validade, contudo, respeitando os resultados de simulação do estudo de aceleração 

conforme disposto na RDC nº 318, art. 14 que regulamenta a simulação das variações de 

temperatura e umidade. Elucidando a simulação ao território brasileiro, regiões que variam 

de semiárido a úmido, presume-se uma diversificação de lotes e validades de um mesmo 

medicamento em produção. 

Por fim, compreendendo a RE 01/2005, não há um entendimento claro sobre quais são as 

ações imediatas para com aqueles fármacos que, sob estresse em exagerada proporções, que 
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passaram por temperatura maior que 40° ou exposto à umidade superior ou inferior a 75% 

UR, qual a interferência no prazo de validade destes lotes ou se, sob estas influências, houve 

inviabilização do uso do respectivo medicamento. 

Qual o maior desafio da cadeia de fármaco no Brasil: Seria relatar à indústria em qual 

momento o medicamento teve uma interferência de temperatura maior que 40°C ou que a 

umidade esteve acima de 75% UR? 

Será que as empresas de transporte, os operadores logísticos, terão realmente seus custos 

elevados, de 30% a 40% do transporte de fármaco para apenas relatar à indústria farmacêutica 

qual(ais) horas do dia, qual período que seus medicamentos estiveram sobre situação 

adversas àquelas estabelecidas pela RDC 318 (2019)? 

Conforme repositório de ocorrência de medicamentos irregulares no Brasil, ANVISA (2022), 

ainda não é possível identificar uma relação de produtos recolhidos devido à exposição dos 

medicamentos em condições diferentes das previstas na RDC 318/2019. 

 

 

 

2.5 ESTUDO DE ESTABILIDADE E O PROCESSO DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO  

 

Segundo a RDC 412 de agosto de 2020, no artigo 28 da seção VI que dispõe do Estudo de 

Ciclagem de temperatura, entende-se que o medicamento apenas sofrerá intervenção caso 

haja desvio da temperatura durante o transporte ou armazenagem e, então deverá ser 

apresentado um estudo de ciclagem de temperatura para a realização da liberação da 

mercadoria. 

Conforme a RDC 318/2019 no Art.18, parágrafo 2°, o medicamento exposto a temperatura 

diferente daquela contida no rótulo, deverá se submeter a “estudos adicionais”. No anexo II 

desta RDC, medicamentos, cuja temperatura não possa exceder de 15° a 30°, apenas estão 

submetidos a estudo de estabilidade do tipo “Acelerado”, quando estes ultrapassarem as 

métricas a seguir regulamentadas: 40°C±2°C/75%UR±5%UR. 



 

34 
 

Segundo a RDC 01/05 o estudo de estabilidade acelerado “é projetado para acelerar a 

degradação química e/ou mudanças físicas de um produto farmacêutico em condições 

forçadas de armazenamento. Os dados assim obtidos, juntamente com aqueles derivados dos 

estudos de longa duração, podem ser usados para avaliar efeitos químicos e físicos 

prolongados em condições não aceleradas e para avaliar o impacto de curtas exposições a 

condições fora daquelas estabelecidas no rótulo do produto, que podem ocorrer durante o 

transporte.” 

 

2.6 GUIA DE ESTUDOS DE ESTABILIDADE 

 

A ANVISA (2019) dá diretrizes e procedimentos para melhoria da qualidade da regulação dos 

serviços da própria agência. Ainda de acordo com a ANVISA (2019), orienta que em processo 

de transporte ou armazenagem de medicamentos semissólidos (pomadas, cremes, gel, 

unguento, emplastros) caracteriza ANSEL, POPOVICK, ALLEN (2007), cujos produtos tenham 

sido expostos ou sofrido influências a ciclos de alta e baixa temperaturas, cabe uma avaliação 

da necessidade de se realizar um “estudo adicional” sobre as referidas influências para 

presumir sua qualidade, eficácia e segurança do medicamento. 

Ainda ANVISA (2019), em seu guia, cita uma simulação de ciclos térmicos, como a seguir: 

●      Três ciclos de temperatura, em cada ciclo inclua a exposição do produto a 40°C por 

4 dias e a 15°C por 3 dias. 

Sob esta exposição o produto deve ser avaliado e acaso o ciclo as influências das temperaturas 

tenham trazido um impacto negativo, obrigatoriamente deve se incluir um “alerta” para que 

o produto não seja exposto a grandes variações de temperatura. 

Este estudo de estabilidade pode ser realizado para determinar o prazo de armazenamento, 

mas não de transporte, sem comprometer o prazo de validade do produto já terminado, 

consta neste guia produzido pela ANVISA. 
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2.7 O IMPACTO DO ESTUDO DE ESTABILIDADE SOB O VENCIMENTO DO MEDICAMENTO  

 

O prazo de validade de um determinado medicamento, segundo a RDC 318 (2019), inciso 

XXVII, deverá ser caracterizado conforme estudo de estabilidades específicas realizados nas 

condições de armazenagem e transporte previamente realizados, confirma a regulação. Neste 

sentido está compreendido que as mais variadas rotas de transporte, distâncias entre o ponto 

de distribuição ao de consumo, receberam estudos que visam prever as mais variadas 

ocorrências de excessos, seja de temperatura, seja de luz ou mesmo umidade. Estes estudos 

são realizados por empresas certificadas pela ANVISA, tal como a ZAY ANALYTICAL (2022) que 

realiza juntamente às indústrias cenários capazes de simular as mais variadas situações. Estes 

cenários, poderiam simular uma situação real, de uma transferência entre o Sudeste e região 

Norte do país obedecendo os critérios para realização do transporte, segundo orientações das 

agências reguladoras de transporte ANTT, ANTAQ e ANAC? 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Para a elaboração deste projeto serão utilizadas as ferramentas de pesquisa exploratórias, 

além de pesquisa descritiva e explicativas. 

Desta forma, serão realizadas coletas e análise de dados relativos à logística de transporte de 

fármaco, e como, de maneira eficiente, garantir a temperatura e controle de qualidade no 

transporte dos medicamentos, desde a saída da fábrica até chegar no ponto de venda, cujos 

operadores vêm, na prática, buscando caminhos inovadores no campo da gestão e controle 

de qualidade, principalmente pós pandemia, onde a demanda aumentou significativamente, 

trazendo novos desafios para esse transporte com a adequação da RDC 430 da ANVISA. 

A fundamentação teórica será realizada com base na referida pesquisa bibliográfica, artigos e 

sites disponíveis sobre o assunto abordado. 
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A metodologia adotada permitirá, portanto, com base nos levantamentos feitos, a observação 

dos fatos, análise das relações, resposta ao problema da pesquisa, representando um 

instrumento para ampliação do conhecimento. 

A implementação do projeto será desenvolvida por etapas, considerando as atividades 

necessárias para mudanças nos setores e processos, organizando-o conforme o planejamento 

de execução com prazos, dentro dos objetivos traçados na estratégia de implantação visando 

a melhoria do modelo de negócio. 

Desta forma será possível quantificar e avaliar os resultados econômico e financeiros (custos 

e benefícios) do modelo selecionado para melhoria do modelo de negócio no que se refere ao 

controle de temperatura e controle de qualidade no transporte de medicamentos no Brasil, 

com garantia de eficiência e qualidade no transporte destes materiais tão importantes para 

nossa sociedade. 

Com o Projeto Aplicativo, tendo como propósito a pesquisa sobre o tema, vamos conseguir 

entender o porquê dos requisitos e regulamentações do setor fármaco no Brasil, e sua a 

aplicação e impacto. 

Para tanto, tem-se como estratégia e abordagem, as pesquisas qualitativas e quantitativas. 

Iremos analisar os principais requisitos regulatórios da ANVISA, órgão responsável e regulador 

do Brasil, analisar os principais problemas do segmento, identificar e analisar Benchmarking 

do setor e propor um modelo eficiente. 

De tal maneira, serão consolidados como métodos de pesquisa, a Pesquisa Documental 

através das regulamentações e legislações impostas pela ANVISA, Estudo de Campo também 

serão realizados, para entender a realidade e prática do mercado. As técnicas que utilizamos 

para coleta de dados serão: Entrevistas Stakeholders, Levantamento documental e 

Questionário. 
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4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

4.1 ANÁLISE DO SETOR FARMACÊUTICO 

 

Em meio à mais grave crise sanitária enfrentada pelo mundo desde o início do século XX, 

decorrente da pandemia da Covid-19, tem crescido a percepção por parte de um público, não 

especializado em saúde, da relevância do setor farmacêutico. Se entre acadêmicos dessa área 

e diversos gestores públicos o setor há muito é objeto de preocupação, o que se nota agora é 

o aumento do interesse em conhecê-lo melhor, na medida em que a pesquisa e o 

desenvolvimento de medicamentos para usos profilático, como vacinas, e terapêutico, como 

antivirais e outras categorias de produtos, ganham maior destaque nas mídias nacional e 

internacional. 

A dimensão sanitária é a mais óbvia quando se discute a relevância do setor farmacêutico, 

considerando a necessidade de se garantir à população o acesso a medicamentos seguros e 

eficazes. Entretanto, para além dela, existe uma dimensão econômica também muito 

significativa, pois esse setor tem elevada capacidade para gerar empregos e renda e o impacto 

econômico da oferta dessas tecnologias nos sistemas de saúde pode ser muito grande. Sua 

importância quanto a essas dimensões faz com que ele seja estratégico para a solução da crise 

sanitária e da recessão econômica que segue a primeira no enfrentamento à pandemia da 

Covid-19. 

O setor farmacêutico pode ser definido como um ramo da economia que congrega o conjunto 

de atividades envolvidas na produção, na comercialização e no transporte de fármacos, 

medicamentos e preparações farmacêuticas. Caracteriza-se pela realização de importantes 

investimentos das indústrias em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e por sua base científica 

(PAVITT, 1984 apud HASENCLEVER et al., 2008; VARGAS et al., 2010). 

Dada a importância de seus produtos para os sistemas de saúde, vários aspectos da dinâmica 

desse setor crescem em interesse para os países em tempos de crise, como agora. Questões 

sobre a autonomia produtiva, a dependência de importações, os aspectos da cadeia de 

distribuição (supply chain), os preços praticados e outros temas relacionados passam a ser 
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ainda mais fundamentais para o planejamento e a organização dos sistemas de saúde em 

novos contextos de operação. 

Em 2019, o mercado farmacêutico brasileiro ocupou a sétima posição em termos de 

faturamento no ranking das vinte maiores economias. Em moeda local, cresceu 10,74% em 

relação ao ano anterior (SINDUSFARMA, 2020). Variáveis disponíveis sobre o mercado 

farmacêutico nacional em publicações da ANVISA e da própria indústria farmacêutica 

privilegiam a dimensão muito relevante do faturamento de distintas categorias de produtos 

farmacêuticos no país (ANVISA, 2019; INTERFARMA, 2019). 

Atualmente, o mercado farmacêutico brasileiro é composto majoritariamente por grandes 

empresas detentoras de registro de medicamentos no país. Do total de 221 empresas com 

comercialização de produtos em 2018, 55 tiveram faturamento superior a R$300 milhões, o 

que corresponde a 84,1% do faturamento total e 81,3% das embalagens vendidas. No ranking 

de faturamento em 2018, entre os vinte grupos econômicos que tiveram faturamento 

superior a R$1 bilhão, os grupos internacionais foram majoritários (doze grupos). No ranking 

de empresas independentes do setor, com faturamento superior a R$ 400 milhões, doze são 

internacionais e oito, nacionais, com destaque para dois LFO: a Fiocruz, que aparece na oitava 

posição, e a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, que surge na 15ª posição 

(ANVISA, 2019). Conforme dados do Conselho Federal de Farmácia (CFF), havia no Brasil, em 

2018, 450 indústrias farmacêuticas, 4.436 distribuidoras, 59 empresas importadoras de 

medicamentos, 87.794 farmácias e drogarias privadas, 6.934 farmácias hospitalares e 11.251 

farmácias públicas 14. O número de estabelecimentos, assim como os dados sobre o 

faturamento das empresas, mostra a significância econômica e social do setor farmacêutico 

no país. 

Sendo um mercado de maior relevância para os negócios e para a sociedade é de se esperar 

que o foco para participar de uma fatia na prestação de serviço e ofertas de produtos para 

esse segmento seja bem concorrida. Como o tema do trabalho é tratarmos sobre a eficiência 

da logística no setor, vamos analisar o atendimento de operadores logísticos, transportadores 

e outros prestadores de serviço da área. 
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A figura a seguir apresenta o ranking das 10 maiores indústrias farmacêuticas em termos de 

faturamento no país, segundo a GlobalMedReport (2021). 

  

 

 

    Figura 2 - Ranking dos maiores laboratórios brasileiros por faturamento anual ( 2021) 

 

Fonte: Global Med Report (2021), adaptado pelos autores 

      

4.2 ANÁLISE DO SETOR 

Neste Projeto Aplicativo serão trazidas práticas do transporte, distribuição e armazenamento 

de fármaco estabelecido nos EUA e compararemos as questões de aplicabilidade, 

envolvimento das empresas em órgãos para com ênfase em responsabilidades, cuidados 

sobre a conservação e controle da temperatura com finalidade de preservar o princípio ativo 

do medicamento, além de tecnologia introduzida neste controle. 

EUROFARMA; 4,5
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4.2.1 BOAS PRÁTICAS REALIZADAS NO EXTERIOR 

Para se posicionar sobre as boas práticas nos EUA, serão consultados os repositórios digitais 

da PubMed Central (PMC), desenvolvido e alimentado pela National Center for Biotechnology 

Information (NCBI), onde serão usadas referências de boas práticas realizadas no exterior 

como exemplos bem-sucedidos, como benchmarking propriamente colocado neste item do 

projeto. 

4.2.1.a PREOCUPAÇÃO COM A TEMPERATURA 

No Brasil está em discussão a implantação de regulamentações que visam assegurar o 

controle da temperatura, a rastreabilidade dos lotes em trânsito, no entanto no exterior, nos 

EUA, vemos grandes preocupações, segundo a NCBI (2018) com avanços em pesquisa 

terapêutica; percebe-se tecnologias e logística, juntas, apoiam o progresso contínuo na cadeia 

de suprimentos farmacêutico: inovações em embalagens, avanços de rastreamento e 

monitoramento, atualizações de armazéns, melhoria de envio e transporte, programas 

educacionais e de treinamento e desenvolvimento de políticas e regulamentações. Porém, a 

maior diferença entre os países se vê na presença de uma população de pesquisadores de 

biociência, cujos estudos já avançam em pesquisa para o nível molecular da fabricação do 

medicamento, que visam resolver quaisquer questões acerca de “controle de temperatura”, 

completa NCBI (2018). 

4.2.1.b TROCA DE MOLÉCULAS “QUIMICAS” POR PRODUTOS “BIOLÓGICOS” DE GRANDES 

MOLÉCULAS 

Conforme a NCBI (2018) dos produtos sensíveis enviados (transportados, armazenados e 

distribuídos), pelo menos 51% eram em temperatura ambiente (20°C a 25°C), um pouco mais 

de 31% eram refrigerados (2°C a 8°C) e 17% eram congelados (abaixo de 0°C a -150°C), sendo 

que deste total 32% não deveriam ser permitidos congelar. Um número bastante significativo 

para, por exemplo, consolidar estas 3 variações numa mesma composição, mesmo armazém, 

além de controlá-los. 
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Assim como no Brasil, nos EUA a quantidade de medicamentos impróprios para o consumo 

pelo tempo de exposição a temperaturas incorretas é de difícil contabilização. Talvez, pelo 

fato de ambos os países ainda fazerem o gerenciamento da temperatura baseada nos 

indicativos contidos nos rótulos dos fármacos, que foram concluídos a partir de estudos de 

estabilidade, como descreve a NCBI (2018). Já no Brasil o número de produtos excursionados 

em nenhuma das bibliografias ou mesmo no repositório da ANVISA (2022), é possível 

quantificar. 

Assim como no Brasil, nos EUA o ponto de excursão dos medicamentos, os máximos e 

mínimos considerados seguros de temperatura e umidade, ainda se dão de forma genérica, 

ou seja, são expedidos lotes de um mesmo fármaco, de mesma classificação (se temperatura 

controlada, se refrigerado ou criogênico), são separados, divididos e consolidados pelo seu 

rótulo. Segundo a NCBI (2018) a distribuição neste estágio é mais complicada e cara do ponto 

de vista do gerenciamento de temperatura, confirma. Veja que, neste sentido, há grande 

necessidade de intervenção de uma inteligência, seja automática ou mecânica no. 

Em uma comparação sobre os procedimentos adotados em ambos os países, observa-se que 

nos EUA, é concluído que a melhor divisão, da classificação destes medicamentos ainda na 

indústria é onerosa e, portanto, repassam este gerenciamento a terceiros mais completos 

capazes de armazenar, transportar e distribuir (3PL), comenta a NCBI (2018).  

No Brasil operadores, transportadores e sindicatos relacionados ainda se correspondem com 

a indústria farmacêutica se, o custo por este gerenciamento do controle de medicamentos, 

entre 15°C e 30°C, terão tarifas diferenciadas e se serão aceitos e se mesmo motoristas ou 

empresa farão este controle, conforme NTC & Logística (2016). 

 

4.2.1.c O PAPEL DA INDÚSTRIA NA CADEIA DE ABASTECIMENTO 

 

Nas Indústrias as equipes de logística devem ter uma abordagem holística para toda cadeia de 

suprimentos. Criam padrões de procedimentos operacionais, fazem uma avaliação de risco 

completa; forma base para ação antes mesmo que o produto entre na cadeia de suprimentos, 
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afirma NCBI (2018). As próprias indústrias embarcam novas tecnologias de informação on-

board e back-end capazes de identificar as condições ambientais monitorando a temperatura 

a todo momento. 

As indústrias também ministram programas de educação em farmácias, com foco em ensiná-

los os detalhes do gerenciamento da temperatura controlada e importância desta eficácia 

para o paciente. E, por fim, as próprias indústrias direcionam estas farmácias a procurar um 

“aconselhamento especializado” com parceiros na cadeia responsáveis pelo transporte, 

distribuição e armazenamento. Estes mesmos parceiros podem oferecer soluções de 

embalagem e transportes mais flexíveis, além de gerenciamento de risco, confirma NCBI 

(2018). 

Subentende-se que estes serviços são complementares e que são oferecidos também às 

farmácias e não apenas à indústria. 

Assim, as indústrias tentam cumprir as rígidas regulamentações estabelecidas pela 

International Air Transport Association (IATA) Departamento de Transportes dos EUA, 

Administração de Segurança de Transportes, Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA e às 

boas práticas nos processos de fabricação definidos pela Food and Drug Administration (FDA), 

assinala NCBI (2018). 

Diferentemente do Brasil que possui a ANVISA que regulamenta todo e qualquer tipo de 

medicamento, nos EUA a FDA regulamenta apenas produtos biológicos normalmente 

transportados e armazenados na faixa de 2 a 8°. Assim, neste sentido, o MERCADO evoluiu a 

um nível de rigor que, qualquer produto biológico exposto a temperatura diferente do contido 

no rótulo, será considerado produto adulterado, conclui a NCBI (2018). 

Segundo a NCBI (2018), afirma que a própria IATA sucumbe que o transportador ainda é o 

responsável de melhor adequar as embalagens farmacêuticas para garantir o medicamento, 

afirma. 

Alguns índices bastante preocupantes é que apenas um terço das indústrias americanas fazem 

da embalagem uma prioridade; que apenas um quinto está ciente das condições ambientais 
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sob as quais seus medicamentos viajam e que, com isso, criam embalagens específicas para 

garantir a eficácia do produto. 

Tudo isso compreende-se, pois no atual modelo a indústria americana tem a obrigação apenas 

de dispor seus produtos termolábeis, etiquetas sensíveis a tempo e temperatura, escreve a 

NCBI (2018). 

4.2.1.d PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO NOS EUA  

Com o desinteresse das indústrias no engajamento por desenvolvimento de melhores 

embalagens, startups criadas em ambiente universitário, como a StoneStable Inc., ligada à 

Portland State University (PSU), estão buscando soluções revolucionárias para o transporte de 

vacinas e principal mudança é revestir a vacina, o medicamento, o vírus, em sílica tornando-

os inertes e impermeáveis a temperaturas quentes e frias e, em seguida, devolvendo-os ilesos 

ao seu estado original, a NCBI (2018) insere. A Startup já avança para seu primeiro teste com 

vacinas contra a gripe. 

Outra startup, a Vaxes, já realiza testes a partir da proteína produzida pelo bicho da seda: a 

fibra é quebrada e retorna como uma proteína, no entanto, não é explanado como seriam 

essas adaptações, mas ambas vão permitir que os medicamentos realizem longas viagens sem 

comprometer o princípio ativo do medicamento, escreve a NCBI (2018). 

4.2.1.e MATRIZ DE CONGRUÊNCIAS BRASIL X ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  

Na matriz de congruências a seguir coloca-se sob o ponto de vista “como saber lidar com 

medicamentos na cadeia de fármaco”, os EUA e o Brasil sendo que na última coluna, conclui-

se que no Brasil há uma real necessidade de se “desenvolver”, de se “equilibrar” ou mesmo 

se “enfrentam o mesmo problema” de gestão na cadeia baseando-se sobre os estudos de 

casos incluídos neste projeto aplicativo e sob a ótica da NTC & Logística (2016) e do relatado 

pela NCBI (2018): 

 

 



 

44 
 

 

 

Tabela 1 - Matriz Comparativa - Brasil x EUA 

 

Fonte: NTC & Logística (2016), NBCI (2018) 

4.3 BENCHMARK-LATAM-AVIÃO SOLIDÁRIO 

 

 O Avião Solidário é um programa do Grupo LATAM Airlines com 9 anos de história e, por meio 

dele, disponibiliza conectividade e capacidade de transporte de passageiros e cargas para o 

benefício da América do Sul. 
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Ao longo do ano, o Avião Solidário decola repetidamente para atender às necessidades de 

saúde da região, transportando pacientes que precisam de tratamento médico, profissionais 

de saúde, órgãos, tecidos e células-tronco, além de apoiar com o transporte de equipamentos 

e suprimentos médicos. 

Essa iniciativa é um orgulho para aqueles que fazem parte da LATAM, porque dessa forma a 

empresa tem mantido um forte compromisso com sua missão durante tempos difíceis. 

Ser uma ponte aérea que elimina barreiras da distância e da geografia para atender às 

necessidades de saúde da América do Sul todos os dias. 

Figura 3 – Avião Solidário LATAM 

 

Fonte: LATAM (2022) 

Sua ativação é uma responsabilidade gigantesca, pois cada decolagem é uma esperança para 

uma pessoa e sua família, mesmo para comunidades inteiras. É assim que Francisca Arias, 

Chefe de Sustentabilidade, a descreve. “Pode ser porque estão esperando uma segunda 

chance da vida ao receber um órgão ou células-tronco, porque vão receber tratamento para 

continuar combatendo uma doença ou porque precisam de suprimentos médicos, ou uma 
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cadeira de rodas. Existem muitos cenários em que o Avião Solidário pode contribuir para 

transformar positivamente a saúde das pessoas”     . 

O programa Avião Solidário está presente em seis países da América do Sul: na Argentina, no 

Brasil, no Chile, na Colômbia, no Equador e no Peru. Nesses países, ele realiza quatro ações 

fundamentais: 

1. Transporte de pacientes – Em 2019, quase 4.000 pessoas foram transportadas, 

incluindo profissionais médicos e pacientes, e durante esse tempo de COVID-19 

foram transportados mais de 400 profissionais e 300 pessoas vulneráveis. 

Transladados passageiros que receberam tratamento para que pudessem voltar 

para casa, ou devido a necessidades urgentes de saúde. “Se uma pessoa com uma 

doença que vive no Brasil precisa viajar para os EUA, ou um paciente da Colômbia 

precisa fazer um      voo      nacional ou internacional para tratamento, pode fazê-

lo gratuitamente”, diz Francisca. 

2. Transporte gratuito de profissionais da saúde – Outra forma de contribuir para o 

bem-estar das pessoas é aproximar os especialistas em saúde das comunidades. 

O Avião Solidário voa para facilitar o trabalho dos médicos para ilhas e locais de 

difícil acesso, transporta-os para que possam atender nas áreas vulneráveis e 

ajuda a transportar especialistas para áreas de emergências sanitárias. 

4. Transporte de órgãos, tecidos e células-tronco – Existem pessoas que mal podem 

esperar, como as que precisam urgentemente de um órgão, tecido ou células-

tronco para continuar combatendo uma doença. Nesses casos, a LATAM 

transporta essa segunda chance de vida em seus aviões de passageiros e carga, 

mesmo que eles venham de outros continentes, como tem acontecido com as 

células-tronco. 

4.3.1 TRANSPORTE DE CARGA E EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À SAÚDE 

“O Avião Solidário consiste em colocar a nossa expertise – o 

transporte aéreo – a serviço da sociedade para ajudar a atender 

de forma gratuita as necessidades de saúde, cuidado do meio 

ambiente e de apoio nos casos de desastres naturais. Por isso, 

decolar para ajudar a combater essa pandemia sempre foi a 
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causa número 1 de todos os funcionários da LATAM”, explica 

Gislaine Rossetti, diretora de Relações Institucionais e 

Regulatório da LATAM Brasil. O transporte de mercadorias e de 

profissionais e pacientes de saúde é sempre de extrema 

importância, mas assumiu um papel ainda mais relevante 

durante a emergência de saúde. Desde o início, os voos do Avião 

Solidário já mobilizaram mais de 400 profissionais da saúde e 

mais de 680 toneladas de suprimentos médicos. 

  

4.3.2 TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E VACINAS DURANTE A PANDEMIA 

  

Em 2020, com o início da pandemia, a indústria aérea se tornou um dos setores mais 

impactados. Com as fronteiras fechadas e o baixo número de passageiros, a malha aérea foi 

reduzida significativamente. 

Até 2019, o transporte de cargas representava cerca de 11% do faturamento total da 

companhia, porém neste momento em que não havia passageiros, a unidade de cargas 

mostrava-se essencial para a continuidade do negócio e chegou a representar até 80% da 

receita total. 

Figura 4 – Carregamento de Medicamentos no Avião Solidário da LATAM 

 

Fonte: LATAM (2022) 
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Imerso neste cenário crítico, o Grupo LATAM entendeu que seu papel não era só oferecer um 

serviço essencial para os países em que operava naquele momento, mas também tornar-se 

um ativo para a sociedade, permitindo que seu know how no transporte aéreo de carga 

contribuísse com o bem-estar da América do Sul e com o combate à pandemia de Covid-19, 

trazendo equipamentos que pudessem diminuir o caos consequente da pandemia. 

Olhando para a necessidade imediata de transporte de insumos médicos para tratamento e 

controle da pandemia e em antecipação ao que estaria por vir, começamos a nos preparar 

para o “desafio do século’’. 

 

4.3.2.a SITUAÇÃO INICIAL 

 

Antes do início da pandemia, a LATAM Cargo já atuava como referência no transporte, 

contando com 12 aeronaves cargueiras em sua frota, utilizando também a frota de voos de 

passageiros (bellies) para o transporte de cargas. 

Atuava também como referência no transporte de insumos médicos e, no cenário 

internacional, o produto PHARMA já se posicionava como referência no transporte de 

produtos farmacêuticos, como é o caso das vacinas. 

Em 2019 o transporte aéreo internacional de vacinas representou cerca de 13,5 mil toneladas 

e havia a expectativa de receber 65 mil toneladas de vacinas para combate à Covid-19. 

A criticidade do transporte dessas vacinas ia além da necessidade de uma operação sem falhas 

para garantir a máxima distribuição. Para esse transporte, eram necessários novos e 

diferentes controles de temperatura (variando amplamente de acordo com o laboratório de 

fabricação). 

Considerando estes aspectos, a LATAM Cargo precisaria reestruturar seus procedimentos de 

transporte, para garantir as necessidades de temperatura de cada tipo de vacina e se preparar 

para ter estações de transporte em locais que não operava. 
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4.3.2.b AÇÕES IMPLEMENTADAS 

 

O Grupo LATAM começou a se preparar para este desafio na metade de 2020, criando uma 

força tarefa chamada Project Hope. O grupo consistiu em mais de 20 pessoas trabalhando no 

desenvolvimento e implementação da melhor solução de transporte aéreo para as vacinas, 

dos principais pontos da Europa, América do Norte e Ásia. Esta equipe também preparou a 

operação nos mercados domésticos. 

Times multidisciplinares foram formados para solucionar todos os desafios de forma a 

posicionar a LATAM Cargo como a escolha preferencial para a movimentação de vacinas na 

América do Sul. Neste sentido, implementou uma comunicação interna constante, com todos 

os times envolvidos (pilotos, rampa, recepção, vendas, customer care e outros) reforçando 

procedimentos. 

Durante o processo conquistou a recertificação CEIV Pharma da IATA para o produto PHARMA, 

garantindo o cumprimento dos mais altos requisitos de transporte para fármacos. Também se 

iniciou o desenvolvimento de parcerias ativas com fornecedores de containers aéreos com 

monitoramento de temperatura que pudessem apoiar a movimentação das vacinas em 

diferentes estações no mundo. 

Neste processo, o Grupo LATAM, detectou a necessidade de adaptação da capacidade, 

conectividade e das aeronaves: estabelecendo rotas diretas antes não realizadas, preparando 

aeronaves anteriormente de passageiros especificamente para o transporte de cargas (PACs) 

além da combinação de voos cargueiros, PACs e eventualmente bellies com calendários de 

produção de vacinas nos locais de maiores volumes de produção. 

 

4.3.2.c INVESTIMENTO REQUERIDO 
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A LATAM Cargo não divulga dados de investimento financeiro além daqueles já divulgados 

pela imprensa. Em relação à valores divulgados, mirando na operação doméstica, houve um 

investimento de R$ 3,5 milhões na operação em Guarulhos da companhia, que permitiu a 

instalação de um cooler para transporte de perecíveis (incluindo os produtos PHARMA). A 

câmara fria possui uma área total de 1.637m², dos quais 50% (825m²) contam com espaços 

de refrigeração com faixas de temperatura que variam entre 0 e 2°C e entre 2 e 12°C, para 

armazenagem e repaletização. 

 

Figura 5 – Câmara fria da LATAM no Terminal de Guarulhos 

 

Fonte: LATAM (2020)      

      

4.3.2.d TECNOLOGIA REQUERIDA 

 

● PACs – Adaptação de aeronaves preparadas para o transporte de passageiros para 

transporte exclusivo de cargas, além do envolvimento de órgãos (como Boeing e a 

própria ANAC) para certificação dessas aeronaves, foi necessário aumentar a 

capacidade de transporte e quantidade de aeronaves aptas para essa missão. Também 

foram necessários estudos para adequações em tamanhos dos volumes (caixas) para 

melhor ocupação nos voos. Neste sentido foram ocupados espaços sobre e embaixo 
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de assentos, bins, espaços de catering buscando equalizar um menor número de voos 

decolando com o máximo de carga. 

● PHARMA – Desenvolvimento de novos procedimentos, treinamento e uma network 

capaz para uma operação impecável: garantir a entrega de 100% dos produtos 

embarcados (zerar as perdas), garantir que não houvesse falha em temperatura, 

segurança reforçada para prevenção de roubos. Neste sentido, o produto PHARMA se 

tornou mais robusto em dois novos formatos: 

o PHARMA Passivo: Garantir a minimização do tempo em que a carga permanece 

fora da cadeia de temperatura controlada, isso se dá através da segregação da 

carga perecível nas origens e destinos, uso de cobertores térmicos para 

minimizar as flutuações de temperatura, temperatura monitorada por 

termômetro 

o PHARMA Ativo: Garantir a manutenção do fármaco em uma cadeia de 

temperatura controlada durante todo o processo de transporte, isso se dá 

através de containers ativos para monitoramento de temperatura, cuja 

operacionalização ocorreu através de parcerias com empresas referências para 

o segmento. 

Adicionalmente, reduziu os tempos de recepção e entrega usando docas exclusivas para 

embarque e entrega de PHARMA, entrega expressa no destino. 

 

4.3.2.e OBJETIVOS E METAS 

 

O objetivo era bastante claro: trazer o quanto antes os insumos médicos e vacinas para apoio 

no combate à pandemia, executando a operação com o menor número de perdas e maior 

eficiência no transporte para garantir a máxima distribuição de cada produto transportado. 

Neste sentido, o foco foi posicionar a LATAM Cargo como a escolha preferencial para a 

movimentação de vacinas na América do Sul. 
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4.3.2.f SITUAÇÃO FINAL 

 

Como parte do programa de Valor Compartilhado, o Grupo LATAM ofereceu aos governos 

locais a contribuição para combater a pandemia de Covid-19, através da disponibilização da 

expertise em transporte aéreo de PHARMA e oferta da malha aérea doméstica para o 

transporte gratuito das vacinas no Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru em nosso Avião 

Solidário. 

Desta forma, o Grupo LATAM consolidou a presença em mais de 30 estações PHARMA no 

mundo, concluindo seus objetivos, e alinhados com o propósito de contribuir com o bem-estar 

dos mercados em que opera, garantindo a gratuidade no transporte em mercados 

domésticos. 

A LATAM Cargo teve um papel ativo no enfrentamento da Covid-19 com o transporte de 

respiradores, máscaras, exames para detecção da Covid-19, medicamentos e vacinas da 

América, Europa e Ásia para a América do Sul. 

 

4.3.2.g PRINCIPAIS RESULTADOS 

      

Para falar dos resultados no transporte de vacinas, é importante colocar o cenário da 

companhia em números, comparado com o ano pré-pandemia (2019). 

Apesar da redução de malha aérea e do número de quilos transportados (17% abaixo para o 

doméstico e 39% no internacional em 2021 quando comparado com 2019), a 

representatividade da receita de carga no total da companhia subiu de 10,20% em 2019 para 

28% em 2020. 

Além disso, o fator de ocupação que era de 55,50% em 2019 cresceu para 65% em 2020, o 

que significa que a empresa conseguiu gerar mais receita com menos carga, otimizando o 

espaço de porão e tornando mais eficiente suas operações. 



 

53 
 

Indo um pouco além dos números, outros grandes impactos positivos e permanentes que 

podem ser observados são: a resposta muito rápida da LATAM Cargo à mudança e impactos 

da pandemia e o uso de voos PAC nas operações em que são necessários. 

Como representação do posicionamento do produto PHARMA no mercado internacional, 

houve aumento considerável da tonelagem de fármacos transportados (de 1,5 mil tons em 

2019 para 4 mil tons em 2021). O crescimento estável em termos de volume e número de 

origens e destinos transportando vacinas é um sinal positivo. 

As tecnologias implementadas, associadas à reestruturação de treinamentos e processos 

mudaram e o fortalecimento de nossas parcerias ao longo da cadeia de suprimentos 

permitiram o alcance dos mais altos padrões para o transporte deste tipo de commodity. 

Foi realizado com sucesso o transporte de vacinas de diferentes laboratórios para 6 diferentes 

países da América do Sul, graças ao robusto produto PHARMA, network e expertise 

comprovada, e uma entrega impecável dos serviços demandados (ativo e passivo), para 

diferentes ranges de temperatura. 

O fluxo de informação melhorou, anteriormente os dados eram altamente imprevisíveis, o 

que tornava a execução mais complexa. Ter canais de comunicação pré-estabelecidos com 

diferentes players essenciais da cadeia de suprimentos foi um fator chave para compartilhar 

a melhor informação disponível em todos os dias, de forma a entregar a melhor solução para 

cada embarque. 

Em números o resultado representou de 2020 até o dia 27/09/2021 o transporte de 

131.796.428 doses de Vacinas Covid-19 em todo o mundo, o que totaliza cerca 872 toneladas 

transportadas, cerca de 17,45 aeronaves cargueiras. 

No Brasil, esse número é de 119.295.673 doses, o suficiente para vacinar com a primeira dose 

cerca de 53% de toda a população – tornando-se a companhia aérea que mais transportou 

vacinas no país, e de graça. 
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4.4 ANÁLISE DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE FÁRMACO NO BRASIL 

 

O transporte de carga no Brasil possui uma grande dependência do modal rodoviário. Alguns 

fatores contribuem para esse cenário, a começar pelo incentivo governamental desde a 

década de 1950, em paralelo à implantação da indústria automobilística no país no mesmo 

período. Sendo assim, tanto a malha rodoviária como a frota de veículos do Brasil, estão 

figuradas em quarta e quinta lugar respectivamente no mercado mundial. (REIS, 2015). 

A concentração do modal rodoviário está ligada ao fato que ele permite maior manipulação e 

movimentação das cargas/produtos (peso e dimensão), tal como a entrega ser ágil, confiável 

e principalmente com custos competitivos, se comparado por exemplo ao modal aéreo. Nessa 

mesma linha podemos entender que a alta oferta de serviços (transportadoras), mão de obra 

desqualificada e ausência de fiscalização das normas reguladoras contribui para essa 

concentração do modal rodoviário. Número que é bem superior comparado a outros países. 

 

Tabela 2 – Movimentação anual de Cargas e Passageiros no Brasil 

 

Fonte: CNT (2022) 

 

O transporte de fármacos precisa seguir uma série de normas e regulamentações legais, e 

possui particularidades que não existem em outros segmentos do setor. As principais 

particularidades são os cuidados com as variações de iluminação, umidade e temperatura. O 

transporte de medicamentos não é uma tarefa simples, e as transportadoras precisam seguir 

as regras impostas pela ANVISA. 
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Uma das exigências impostas é ter um farmacêutico devidamente inscrito no conselho 

regional de Farmácia vinculado a transportadora. Esse profissional será o responsável técnico 

por todo produto transportado, garantindo que todas as regras sejam cumpridas e quanto à 

conformidade deles. Como citado acima, alguns cuidados são essenciais, por exemplo, o 

controle de temperatura. Há medicamentos que exigem temperatura negativa ou baixa 

temperatura, chamado de Termolábil. 

Na matriz de transporte brasileira, é nítido o viés rodoviário, com 64,86% do modal. E para 

garantir uma eficiência, o transporte rodoviário depende de uma infraestrutura sólida e 

adequada.  

Tabela 3 – Situação da Malha Rodoviária no Brasil (Continuação) 

 

Fonte: CNT (Jan/2022) 

Como se pode observar na tabela anterior, segundo a pesquisa CNT (2022), o Brasil possui 

cerca de 61,8% da sua malha rodoviária avaliada como regular, ruim e péssimo. Em uma 

avaliação do FEM – Fórum Econômico Mundial de 2019, estamos no 93º lugar, atrás de países 

como Equador, Uruguai, Argentina e Chile, como pode ser observado na figura a seguir. 
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Figura 6 – Ranking de competitividade global do Fórum Econômico Mundial: Rodovias – 

2019 

 

Fonte: CNT (2019) 

OBS: 

No ranking de competitividade de 141 países, definido pelo FEM, o item Rodovias é avaliado 

por meio de dois índices 

1. De conectividade entre as maiores cidades do país; e  

2. De qualidade da via, considerando sua extensão e suas condições funcionais.  

      

 

4.5 A REALIDADE ATUAL DA EMPRESA  

 

4.5.1 A REALIDADE ATUAL DO SETOR AÉREO 

 

Como já citado anteriormente, o desafio desse projeto é entregar soluções para melhorar a 

eficiência na movimentação e transporte da cadeia de fármacos.  
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Uma desta soluções como exemplo, refere-se ao monitoramento e controle de temperatura 

para o transporte de fármaco em todo país, que tem tamanho e desafios continentais, com 

temperaturas que oscilam e infraestrutura precária em regiões mais afastadas dos grandes 

centros. E é nessa dificuldade que o setor aéreo pode contribuir de maneira segura e eficiente, 

pois os produtos fármacos requer cuidados especiais, pois estes produtos têm sensibilidade 

às variações de iluminação, umidade e temperatura, sendo assim, é fundamental que se 

mantenha cuidado no manuseio, armazenamento e envio para que os produtos ainda sejam 

eficazes ao chegar no consumidor final.  

A garantia de qualidade dos produtos começa antes mesmo da etapa de transporte, 

principalmente quando se trata de um operador logístico, que também é responsável pelas 

operações de armazenamento, pois não haverá eficiência nos resultados estruturando a 

distribuição para se buscar a excelência, se não existe o mesmo cuidado no estoque, que pode 

prejudicar a eficácia dos produtos se não for bem armazenado. Portanto, o ideal é que os 

terminais de carga das empresas aéreas e dos aeroportos tenham câmaras frias, para garantir 

a temperatura adequada aos produtos termossensíveis, como: vacinas, insulinas e 

quimioterápicos.                                                

É necessário considerar também a necessidade de cada grupo de medicamentos, que podem 

exigir temperaturas mais baixas, como vacinas e insulinas que devem estar em ambiente entre 

2°C e 8°C graus. De qualquer forma, mesmo os itens que não demandam refrigeração, 

precisam ser acondicionados em temperaturas abaixo dos 25°C graus.    

O processo de recebimento desta carga deve ser realizado por uma pessoa competente, no 

caso do aéreo, são clientes já cadastrados nas empresas aéreas e que já cumprem com todos 

os requisitos para sua aceitação, são os expedidores conhecidos, sendo este responsável por 

identificar as necessidade do produto, o que envolve as características de conservação, o 

acondicionamento adequado, higiene e limpeza dos ambientes (saída do laboratório, 

transporte terrestre até a entrega no terminal de cargas), ele também é responsável em evitar 

que esses medicamentos entrem em contato com outros itens, que podem ser tóxicos ou 

radioativos. Esta carga ao ser entregue, deve ser verificada se todos esses itens foram 

cumpridos e no caso de qualquer inconformidade, a carga não é aceita para transporte no 

aéreo.      
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O processo de embalagem também deve ser feito adequadamente, a fim de evitar avarias ou 

outros problemas, atentando também ao modelo de embalagens para a questão da 

necessidade de recipientes especiais para determinados itens, como é o caso de utilização de 

caixas de isopor, mantas protetoras, gelo seco, para se manter a temperatura necessária 

durante o transporte. 

                                              

Figura 7 – Exemplo de embalagem térmica para medicamentos 

 

Fonte: Grupo Polar (2022) 

 

A logística do transporte de fármaco envolve mais do que a qualidade das embalagens, 

temperatura ou separação de outros produtos, também é preciso pensar na rota que será 

executada para o envio desses produtos, principalmente quando se tem urgência na entrega. 

As companhias aéreas possuem serviços de embarque prioritário para estes produtos (ex.: 

Próximo Voo), onde ao chegar no terminal, recebida e aceita, essa carga tem prioridade aos 

demais itens. 

Como se trata de produtos termossensíveis, que precisam de prioridade e tendo alguns um 

alto valor agregado, estes serviços dentro das aéreas disponibiliza serviço de rastreabilidade, 

onde caso ocorra alguma ruptura de serviço (atraso ou cancelamento de voo) o expedidor 

conhecido pode acessar e monitorar sua carga, garantindo assim, se o produto chegará nas 

condições que deve chegar.  
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Figura 8 – Tela de rastreio de cargas LATAM 

 

 

 

Fonte: LATAM (2018) 

 

4.5.2 FATORES CRÍTICOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO SETOR AÉREO 

 

Garantir uma temperatura estável é um dos principais fatores críticos no transporte aéreo de 

medicamentos, afinal, as oscilações de temperatura podem reduzir ou eliminar a eficácia dos 

medicamentos ou interferir nas suas propriedades, inutilizando-os. Mas não basta garantir a 

temperatura correta no avião e durante toda sua cadeia de abastecimento, é ainda 

fundamental assegurar o correto acondicionamento e manuseio dos medicamentos, para que 

estes cheguem ao destino em perfeito estado. Quando isso não acontece as perdas podem 

ser elevadas.  

Algumas estimativas apontam que as empresas que operam no setor da saúde registram 

perdas anuais que rondam os 35 milhões de dólares devido aos desvios de temperatura. No 
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caso do transporte aéreo de fármaco, a IATA sublinha que a maioria das variações de 

temperatura ocorrem enquanto os medicamentos estão aos cuidados das companhias 

aéreas/aeroportos, pois é preciso lembrar que, no interior do avião, as temperaturas podem 

subir com calor gerado pelas turbinas/motores, e ao pousar basta haver um atraso para que 

a carga sofra com o tempo de acomodação em outro voo ou outro carregamento deixando-a 

vulnerável na pista do aeroporto exposta à temperatura ambiente.  

Para prevenir este tipo de ocorrência e diminuir as perdas associadas a falhas na cadeia de 

frio durante o transporte de medicamentos, a IATA criou em 2014 o Center of Excellence for 

Independent Validators (CEIV) Pharma Logistics Program, trata-se de um programa de 

certificação global sobre as melhores práticas para o transporte aéreo de medicamentos e de 

material farmacêutico e que promove a colaboração e a comunicação entre os diferentes 

stakeholders da cadeia de abastecimento. Num setor que é altamente regulado e em cada 

país define suas próprias normas, o CEIV surge assim como uma tentativa de harmonizar e 

definir padrões de qualidade globalmente aceites no handling e no transporte de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos. 

O tema da certificação, aliás, pode ser um driver para o futuro dos operadores do setor. Dada 

a importância e sensibilidade dos produtos fármacos, é crucial que as companhias aéreas e 

operadores logísticos responsáveis pelo transporte destes produtos garantam as melhores 

práticas e métodos nas suas operações 

Essa garantia pode ser dada através da obtenção do certificado GDP (Good Distribution 

Practices, ou em português, Boas Práticas de Distribuição) para o setor farmacêutico. Esta 

certificação é atribuída às empresas que cumprem com os princípios e normas definidas pelo 

regulamento de boas práticas de distribuição de medicamentos para uso humano, e são 

garantia de que a qualidade e a integridade dos medicamentos se mantêm durante toda a 

cadeia de abastecimento.    

A certificação é um passo para contribuir para a redução de perdas associadas aos desvios de 

temperaturas no transporte aéreo de medicamentos. Mas não é suficiente, cada vez mais, é 

essencial a aposta crescente em tecnologia que permita monitorar as condições dos 

medicamentos durante o seu transporte. Ao mesmo tempo, e tal como a pandemia o 
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demonstrou, é crucial uma cooperação mais estreita e alinhada entre todos os agentes da 

cadeia de abastecimento. 

 

4.5.3 A REALIDADE ATUAL NO SETOR RODOVIÁRIO 

 

Apesar da atual situação econômica do país, com relevantes aumentos em combustível e 

inflação em alta, o transporte de cargas em geral continua sendo um serviço relevante para 

sociedade, entretanto, possui desafios grandes com aumento dos custos, para ter um mínimo 

de lucratividade nesse setor. 

Em se tratando do Brasil, que historicamente desenvolveu sua matriz de transporte 

preferenciando o modal rodoviário, é um país muito extenso e tem em sua geografia uma 

grande diversidade de norte a sul, como mudanças de temperatura, altitudes, infraestrutura, 

economia e outros, por esses motivos, dificulta o desenvolvimento de uma integração com 

outros modais e que acaba sobrecarregando o modal rodoviário. 
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Figura 9 – Matriz de Transportes 2022 

 

 

Fonte: CNT 2022 

  

Essa dependência rodoviária acaba também impactando no valor dos produtos aos 

consumidores finais, pois continuam sofrendo em decorrência da falta de investimento em 

infraestrutura de qualidade e diversificação da matriz de transporte, aumentos consideráveis 

em combustíveis, além da falta de segurança nas vias. Isso se torna uma bola de neve, onde, 

pela baixa margem dos transportadores, os veículos ficam sucateados e assim, aumentando 

as perdas com avarias dos produtos, facilitando roubos de mercadorias, sem contar em tempo 

parado nas rodovias por manutenção, acidentes, trânsito e níveis de relevos versus excesso 

de peso. Nesse sentido, para se manterem sustentáveis, seus custos são repassados direto à 

empresa que o contratou e por fim alterando no preço ao consumidor final. 

O desafio se torna maior quando há certas particularidades no transporte, por exemplo, o 

transporte de medicamentos farmacêuticos, que dispõe de diversos cuidados regulamentados 
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na legislação aplicável. Segunda a ANVISA, todas as partes envolvidas nas etapas de produção, 

armazenagem, distribuição e transporte são responsáveis pela qualidade e pela segurança dos 

medicamentos, o que vem sendo reforçado na Resolução de Diretoria Colegiada No. 430 da 

ANVISA que dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de 

Medicamentos (RDC-430). 

Dentro do Brasil alguns grandes operadores logísticos vêm investindo para manter sua 

participação nesse setor. Em 2017, um grande operador logístico, referência no Brasil, 

consolida as capacidades, valores e talento de todas as suas operações, sob a mesma 

proposta: ser o provedor líder em soluções logísticas na América Latina.  

De 1998 até a data da publicação deste documento, algumas empresas de referência no 

transporte de cargas e armazenagem foram adquiridas por ela. Em 2019 adquiriu outra grande 

empresa referência no mercado com foco na armazenagem e transporte de produtos voltados 

à saúde, se tornando uma das maiores operadoras logístico 3PL da América Latina. 

Esse operador logístico, é uma integradora de soluções logísticas (3PL) que presta serviço para 

muitos clientes em sete países. Hoje conta com mais de 20.000 colaboradores que oferecem 

soluções personalizadas e integrais de transporte, armazenagem e outros serviços de valor 

agregado. 

A estrutura é composta por mais de 79 cross-docks, 23 mil colaboradores, mais de 800 mil 

metros quadrados de armazéns e possui responsáveis técnicos em todas suas unidades de 

negócio, esse último sendo uma das exigências para o atendimento desse perfil de cliente. 

Recentemente, os clientes, a mídia especializada e órgãos do setor têm reconhecido essa 

empresa nas áreas de transporte, logística e responsabilidade socioambiental. No setor 

farmacêutico, recentemente participou do Prêmio SINDUSFARMA, tendo ótimo destaque em 

3 categorias: Armazém e Distribuição de Medicamentos, Transporte de Medicamentos e 

Soluções Ativas para cadeia fria. 

Vem concorrendo e sendo reconhecida pelos fornecedores de indústria farmacêutica durante 

anos, mediante as empresas antes adquiridas e atualmente dispõe de equipes especializadas 

em projetos de adequação no transporte e armazenagem de cadeia fria. É participante ativo 
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juntos aos órgãos reguladores e está bem atualizado no que rege a nova RDC-430 desde o seu 

início, realizando vendas de soluções e consultoria aos clientes deste ramo através de 

protocolos técnicos de engenharia, fazendo diversos estudos de mapeamento de temperatura 

e umidades nas principais rotas do Brasil, obedecendo assim o artigo 89 da RDC-430 sobre 

transitoriedade. Também vem se investindo e se estruturando desde 2020, com centro de 

distribuição e veículos climatizados. 

No cenário atual, a volumetria que esse operador logístico atende, para os produtos 

farmacêuticos que necessitam de controle de temperatura de 15º à      30º C, é grande, o que 

faz com que esse projeto tenha alto investimento e planejamento. Aos produtos termolábeis 

que estão entre 2º à      8º      C     , o transporte é terceirizado via empresas que dispõem de 

equipamentos ou por modal aéreo, entretanto, essa volumetria é baixa, mas que tem alta 

rentabilidade. 

As empresas de transporte que prestam serviços às indústrias farmacêuticas, sempre 

passaram por auditorias de órgãos fiscalizadores e até das próprias indústrias, buscando 

validar se estão aderentes e atingem os requisitos mínimos do que dispõe das boas práticas 

de distribuição, armazenagem e de transporte de medicamentos, entretanto, com a aplicação 

da RDC-430 há uma cobrança para garantir o controle de temperatura em todos os processos 

da cadeia logística. 

No cenário 1, é considerado somente o monitoramento de temperatura, régua na qual esse 

operador está atualmente em sua maioria estruturada. 

Figura 10 – Cenário 1 

 

Fonte: Os autores (2022) 
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No cenário 2, é considerado o controle de temperatura nos armazéns de coleta e armazém na 

unidade de origem, mas parcialmente nas unidades de destino e nos veículos de transferência 

e de distribuição, onde este operador está se estruturando em 2021 e início de 2022.  

Figura 11 – Cenário 2 

 

Fonte: Os autores (2022) 

  

No cenário 3, é onde a operação se torna inviável por não ter uma prestação de serviço única 

e exclusiva para o atendimento 100% de controle térmico em todos os processos, o qual é o 

objetivo desta norma. 

 

Figura 12 – Cenário 3 

 

Fonte: Os autores (2022) 
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Para todo esse atendimento, diversos parceiros foram contatados e entrevistas realizadas, 

buscando ter um consenso das estruturas necessárias e definição de responsabilidades, essa 

qual onde está causando divergências de opiniões. Os fornecedores de caminhões 

refrigerados, buscando novas tecnologias para reduzirem o consumo e impactam menos no 

meio ambiente também estão sendo bastante acionados na questão de novas tecnologias. 

Exemplo disso, algumas empresas de transporte rodoviário adotaram caminhões elétricos e 

até com placa solar no teto, assim melhorando o consumo e sendo sustentável. 

No documento elaborado pela ANVISA e pela SINDUSFARMA contendo perguntas e respostas 

sobre as diretrizes sobre boas práticas de distribuição e armazenamento de medicamentos na 

RDC-430, os temas de monitoramento e controle de temperatura foram bastante abordados, 

o que esclareceu e enriqueceu o projeto desse operador no início dessa adequação. Também 

foram realizadas entrevistas com responsáveis técnicos de grandes indústrias farmacêuticas, 

buscando entender as questões de umidade e estabilidade do produto. Nesse contexto, ela 

participa de diversos fóruns e grupos de transportadores cujo tema de trabalho é adequação, 

compartilhar estudos realizados e busca de melhores práticas para estarem 100% aderentes. 

O alto investimento para o atendimento se torna um dos maiores ofensores para os 

operadores logísticos, uma vez que aquelas que atualmente realizam esse tipo de transporte 

hoje, estão no processo embrionário e ainda buscando entender o nível de exigência, os tipos 

de auditorias, qual o grau de exigências nas fiscalizações e multas.  Ainda há de se entender 

qual o papel e responsabilidade das indústrias farmacêuticas e dos operadores logísticos. 

Também importante ressaltar que além do alto custo e margem baixa das empresas de 

transporte de cargas, muito ligado às altas de combustíveis desses últimos tempos, altos 

custos de manutenção devido às más infraestruturas, principalmente no rodoviário, é de se 

contar que a legislação brasileira exige muitas licenças e taxas altas para prestação de serviço 

desse tipo de produto. 

Compreende-se que será necessário certa especialização nesse sentido, o alto grau de 

exigência nas boas práticas será de extrema importância, pois as auditorias de clientes e de 

fiscalizações dos órgãos competentes serão mais frequentes, isso para garantir que os 

processos sejam cumpridos e o produto esteja íntegro ao consumidor final. 
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4.5.4 SUSTENTABILIDADE NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS 

 

O Decreto nº 10.388 de 5 de junho (2020), institui o descarte de medicamentos domiciliares, 

de material biológico em desuso ou vencido, de uso humano, industrializado ou manipulado 

e principalmente de suas embalagens em processo de descarte pelos consumidores finais. 

Mas também a RDC-430, art. 34, cita que um medicamento pode ser reintegrado ao estoque 

e principalmente comercializável novamente, uma vez avaliado pela indústria, contudo, isso 

não impede que o referido produto deixe de ter sua temperatura e umidade controladas. 

No passado, todo medicamento se destinava à incineração e isso, claramente, contradizia 

qualquer medida ambiental correta. 

Ficou também a instituição de pontos de coleta destes materiais, conforme BRASIL (2020), 

assim como todo um novo processo de transporte, cujos cuidados estão dispostos na RDC-

430, art.34. 

Em síntese, é percebido um novo serviço de transporte que deverá ser redesenhado, a 

contento das indústrias, para que medicamentos não sofram excursão de sua temperatura, 

compreende-se na RDC-430. 

 

4.6 PESQUISA E LEVANTAMENTOS 

 

4.6.1 SETOR FARMACÊUTICO 

 

Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, mostram 

que em 2019 os gastos com produtos farmacêuticos de varejo (ou seja, excluindo aqueles 

usados durante o tratamento hospitalar) representaram um sexto dos gastos gerais com 

saúde nos países da OCDE. Representou o terceiro maior componente dos gastos com saúde 

após internação e atendimento ambulatorial. 

Nos países da OCDE, os governos e os esquemas de seguro obrigatório foram responsáveis 

pela maior parcela dos custos farmacêuticos de varejo, cobrindo 55% do gasto total (Figura 



 

68 
 

13). Em países como Alemanha e França, essa parcela foi ainda maior, com mais de 80% dos 

custos totais cobertos por esses esquemas. Em contraste, os regimes de seguro de saúde 

privados cobriam uma proporção relativamente pequena, com uma média de apenas cerca 

de 3%. Entre as exceções estavam a Eslovênia e o Canadá, onde quase um terço dos gastos 

farmacêuticos foi coberto por seguros privados. 

 

Figura 13 – Despesas com produtos farmacêuticos de varejo por tipo de financiamento 

 

Fonte: OCDE (2019) 

 

Segundo dados levantados pela INTERFARMA (Associação da Indústria Farmacêutica de 

Pesquisa), o gasto per capita com medicamentos no Brasil em 2019 foi de 123.97 US$, o que 

coloca o país em níveis muito abaixo, quando      comparado com os países da OCDE (Figura 

14).  A média per capita dos Países da OCDE é quase 5 vezes maior que o Brasil. Nos Estados 

Unidos este valor chega a ser quase 10 vezes maior que Brasil, chegando a 1,228.66 US$ per 

capita. 

Este baixo gasto pode ser explicado, porque segundo dados da própria INTERFARMA, 75% da 

população brasileira depende totalmente do Serviço Único de Saúde – SUS para ter acesso aos 

medicamentos, porém os gastos públicos de medicamentos em 2019 pelo Governo Brasileiro 
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representaram aproximadamente apenas 16% do total. Um fato relevante, mas que passa 

desapercebido nestas análises é que o Brasil ainda hoje é um dos poucos países do mundo 

que oferecem programas de saúde universais a todos os residentes, independentemente de 

raça, credo, nacionalidade etc.  

Figura 14 – Gasto per capita com medicamentos em 2019 OCDE x Brasil 

 

Fonte: INTERFARMA –2019 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que existe uma demanda reprimida por medicamentos no 

País, que pode chegar a 50%, segundo dados da INTERFARMA.  

Muitas doenças poderiam ser evitadas ou melhor controlada caso o acesso a medicamentos 

no Brasil fosse maior. Para que isso aconteça, muitas estratégias de políticas públicas podem 

ser adotadas, como programas específicos de combate a doenças mais prevalentes e redução 

da carga tributária, que hoje está entre as mais altas do mundo. O acesso a medicamentos por 

meio de planos de saúde também representa um ponto importante, que pode ser 
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aprimorado, especialmente se a cobertura mínima obrigatória, estipulada pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), for atualizada com mais frequência e mais opções 

terapêuticas forem incluídas. 

Segundo o Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico, elaborado pela Secretaria Executiva 

da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (SCMED), ligado a ANVISA com os 

dados contidos no Sistema de Acompanhamento do Mercado de Medicamentos–SAMMED, 

em 2019 o setor no Brasil cresceu 7,9% em relação a 2018, chegando a faturar 85,9 milhões 

de R$ (Figura 3) com 224 empresas comercializando 5.897 produtos, divididos entre produtos 

novos, biológicos, similares, genéricos, específicos e fototerápicos (Tabela  5). 

 

Tabela 4 – Faturamento x embalagens comercializadas 

 

Fonte: SCMED-ANVISA (2015-2019) 

 

                                             Tabela 5 – Comercialização de produtos em 2019 

 

Fonte: SCMED-ANVISA (2019) 
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Em 2019, segundo dados do SMED-ANVISA os Medicamentos Isentos de Prescrição Médica 

(MIPs), representaram 9,6% do faturamento, enquanto as tarjas preta e vermelha, 2% e 

88,4%, respectivamente (Tabela a seguir) 

                                           

Tabela 6 – Evolução do Faturamento 

 

Fonte: SCMED-ANVISA (2019) 

 

Quanto aos canais de distribuição, as Distribuidoras, continuam sendo o principal canal de 

distribuição de medicamentos farmacêuticos, representando 57% do faturamento e 71% das 

embalagens vendidas, seguida pelas Farmácias e Drogarias que representam 17,4% e 18,3% 

do faturamento e embalagens vendidas, respectivamente. (Tabela 8) 

                                                    

Tabela 7 – Canal de Distribuição 

 

Fonte: SCMED-ANVISA (2019) 

As empresas detentoras de registro de medicamentos com comercialização em 2019 estão 

distribuídas geograficamente em apenas 14 estados da Federação, com forte concentração 

das indústrias na região sudeste. Os Estados do SP, RJ, MG e ES juntas, representam 89,1% do 

faturamento e 74,5% de toda a quantidade comercializada no país (Tabela 9) 
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Tabela 8 – Quantidade Empresas, faturamento e Quantidade por Unidade Federativa 

Produzida 

 

Fonte: SCMED-ANVISA (2019) 

 

Outra questão importante é que o setor farmacêutico é formado majoritariamente por 

grandes grupos econômicos, com presença equilibrada entre companhias nacionais e 

estrangeiras (Tabela a seguir). 
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Tabela 9 – Evolução faturamento das 20 maiores empresas 

 

Fonte: INTERFARMA (2019) 

 

Quando se observa o ranking dos 20 princípios ativos e associações de medicamentos mais 

comercializados no país, verifica-se que o produto quantitativamente mais comercializado é 

o cloreto de sódio, seguido da losartana potássica. 

Quando a análise é realizada por volume de faturamento, o produto mais comercializado é a 

Toxina Botulínica A, seguida pela Trastuzumabe. 

Verifica-se também que no ranking dos 20 princípios ativos mais comercializados, em termos 

quantitativos são formados por 100% de medicamentos que precisam de controle de 

temperatura entre 15 à      30º C.  

Já analisando o ranking por valor de faturamento, há uma predominância maior de 

medicamentos que precisam de controle de temperatura e refrigeração entre 2°C a 8°     C 

(Tabela      a seguir) 
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Tabela 10- Ranking das 20 substâncias e princípios ativos mais comercializados e respectivo 

temperatura de armazenamento 

 

Fonte: SCMED-ANVISA (2019) 

 

4.6.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

O transporte e armazenamento de medicamentos farmacêuticos no Brasil exige uma série de 

cuidados e exigências, e são regulamentados por diversas leis, decretos e normativas.  Por 

tratar-se de um nicho especializado, a quantidade de prestadores de serviço de logística não 

é grande. 

Entre as principais legislações necessárias ao transporte e armazenamento de medicamentos 

farmacêuticos, podemos destacar as seguintes: 

✔ Resolução ANVISA RDC Nº 430, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020 - Dispõe sobre as Boas 

Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. 

✔ Resolução nº 433, de 26 de abril de 2005, do Conselho Federal de Farmácia, que regula 
a atuação do farmacêutico em empresas de transporte de medicamentos, 
farmoquímicos e produtos para saúde. 

✔ Resolução ANVISA - RDC Nº 319, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 - Dispõe sobre a fase 

de implementação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos 

https://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/433.pdf
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✔ Resolução ANVISA RDC Nº. 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 - Regulamenta as Boas 

Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. 

✔ Resolução ANVISA Nº 679, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019 - Dispõe sobre as atribuições 

do farmacêutico nas operações logísticas de importação/exportação, distribuição, 

fracionamento, armazenagem, courier, transporte nos modais terrestre, aéreo ou 

fluvial, e demais agentes da cadeia logística de medicamentos e insumos 

farmacêuticos, substâncias sujeitas a controle especial e outros produtos para a saúde, 

cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes, alimentos com 

propriedades funcionais ou finalidades especiais e produtos biológicos. 

✔ Resolução ANVISA RDC Nº 234, de 20 de junho de 2018 que dispõe sobre a 

terceirização de etapas de produção, de análises de controle de qualidade, de 

transporte e de armazenamento de medicamentos e produtos oncológicos, e dá 

outras providências. 

✔ Resolução ANVISA - RDC Nº 301, de 21 de agosto de 2019 que dispõe sobre as 

Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

✔ Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 que dispõe sobre a vigilância sanitária a que 

ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 

cosméticos, sane- antes e outros produtos, e dá outras providências. 

✔ Lei Nº 13.103, DE 2 DE MARÇO DE 2015 - Dispõe sobre o exercício da profissão de 

motorista 

✔ Lei nº 13.703/2018 - Institui a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte 

Rodoviário de Cargas. 

✔ Resolução ANTT nº 5.867/2020 - Estabelece as regras gerais, a metodologia e os 

coeficientes dos pisos mínimos, referentes ao quilômetro rodado na realização do 

serviço de transporte rodoviário remunerado de cargas, por eixo carregado, instituído 

pela Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas - PNPM-

TRC. 
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✔ Portaria SUROC nº 322/2021 - Publica os parâmetros de cálculo utilizados para a 

obtenção dos coeficientes dos pisos mínimos de que trata a Resolução ANTT nº 

5.867/2020, nos termos do ANEXO da Portaria. 

✔ Resolução ANTT nº 5.949/2021 - Altera o Anexo II da Resolução ANTT nº 5.867/20, em 

razão do disposto no      § 2º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018 

✔ Resolução - RDC Nº 433, de 5 de novembro de 2020 DE 2020, revoga a Resolução de 

Diretoria Colegiada - RDC nº 355, de 23 de março de 2020, e suas atualizações, e dispõe 

sobre o arquivamento temporário de petições de medicamentos e produtos 

biológicos, o uso de assinatura digital e a disponibilização de cópias de processos 

administrativos por meio eletrônico. 

 

4.6.3 EMBALAGENS 

      

Embalagem de medicamento é todo material que envolve o medicamento por um 

determinado período, conservando suas características. Ela obrigatoriamente deve: 

● proteger das intempéries do ambiente; 

● identificar e comunicar (através do rótulo de medicamento); 

● informar o consumidor sobre o conteúdo; e 

● conservar o medicamento. 

Existem três tipos de embalagens de medicamentos quando nos referimos aos produtos 

farmacêuticos: primária; secundária; e terciária. 

 

4.6.3.a EMBALAGENS PRIMÁRIAS 

 

As embalagens primárias são aquelas que mantêm contato com o produto, e faz o importante 

papel de isolar o medicamento com o meio externo. É muito comum alguns medicamentos 

serem vendidos somente nesse tipo de embalagem, reduzindo seu preço ao consumidor. 



 

77 
 

Exemplo de embalagens primárias: ampola; frasco; blíster; bisnaga; seringa; e bolsas. 

 

Figura 15 - Embalagens primárias 

 

Fonte: ANVISA (2022) 

Existem ainda as embalagens múltiplas que é uma “mistura” da embalagem primária com a 

embalagem secundária. Ela é usada para os Medicamentos Isentos de Prescrição (MIP), isto 

é, não precisam de receita para serem dispensados nas farmácias e drogarias. 

Outro ponto muito importante é o fracionamento de medicamentos. Como eles são 

fabricados em embalagens especiais é possível que o paciente compre a quantidade exata 

receitada pelo médico. Por exemplo: uma cartela que contém 12 comprimidos pode ser 

vendida por unidade, dessa forma o consumidor não precisa comprar a “caixa inteira”, 

somente o que precisar.   

Somente podem ser fracionados os medicamentos que contenham a seguinte advertência na 

embalagem: “embalagem fracionável”. 
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4.6.3.b EMBALAGENS SECUNDÁRIAS 

 

Trata-se de embalagens que abrigam uma ou mais embalagens primárias. É o caso das 

caixinhas dos medicamentos que são consideradas embalagens secundárias. Em alguns 

lugares é conhecida como cartucho. É por meio delas que os consumidores geralmente têm 

mais contato na farmácia. Elas acondicionam e envolvem a embalagem primária (vão dentro), 

conferindo proteção. 

 

Figura 16 - Embalagens secundárias 

 

 

Fonte: ANVISA (2022) 

 

4.6.3.c EMBALAGENS TERCIÁRIAS 

 

Por último, mas não menos importante,      as embalagens terciárias, que agrupam várias 

outras embalagens primárias e secundárias dentro dela, protegendo os medicamentos e as 
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embalagens internas durante o período de transporte e armazenamento.  A grande maioria 

das embalagens terciárias são fabricadas com material plástico. O motivo é o fato desse 

material apresentar excelentes propriedades como: resistência e leveza, versatilidade, fácil 

design e pode ser facilmente reciclado. O papel e o vidro vêm logo em seguida na preferência 

da indústria farmacêutica. 

 

Figura 17 - Embalagens terciárias 

 

Fonte:B2W ENTREGA (2018) 

 

As embalagens terciárias são as que têm maior impacto e requerem maior atenção das 

empresas de logística farmacêutica. São grandes caixas que abrigam os lotes de cargas de 

medicamentos, ou seja, trazem as embalagens secundárias dentro delas. 

É muito comum que as embalagens terciárias sejam caixas comuns de papelão reforçado em 

camadas e, dentro delas, há várias unidades do medicamento. A proposta das terciárias é 

justamente garantir o transporte adequado, dando a segurança física que os remédios 

precisam. 
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É também nas embalagens terciárias que as equipes de logística verificam as recomendações 

de manuseio das cargas. As empresas devem ter todo cuidado com essas caixas, respeitando 

as informações contidas nelas (Figuras a seguir). 

 

Figura 18 - Embalagens terciárias (caixa de papelão) 

 

Fonte: TECNOVIA (2022) 

 

Figura 19 - Embalagens terciárias (caixas térmicas) 

 

Fonte: ELOG (2017) 
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Em logística de transporte e armazenamento também existem as embalagens quaternárias 

(Figura 11) utilizadas para armazenar um alto volume de mercadoria, simplificando as 

operações logísticas de transporte, por exemplo, os paletes; e as embalagens de quinto nível 

(Figura 12 e 13), utilizadas, na maioria dos casos, em entregas com percursos longos, como os 

contêineres usados em transportes para o exterior. 

 

Figura 20 - Embalagens      quaternárias (pallets) 

 

Fonte: APC EMBALAGENS (2022) 
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Figura 21 - Embalagens de quinto nível aéreo (envirotainer / cooler) 

 

Fonte: EUROTAINER (2022) 

      

Figura 22 - Embalagens de quinto nível aquaviário (container reefer) 

 

Fonte: OMND (2022) 
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Por fim, cabe esclarecer que alguns fármacos se enquadram no Grupo B dos Resíduos de 

Serviço de Saúde (RSS), como resíduos químicos que apresentam risco à saúde ou ao meio 

ambiente. As embalagens primárias, por estar em contato com as substâncias químicas do 

medicamento, podem ser contaminadas. Neste caso, segundo o manual de gerenciamento de 

RSS da Anvisa, devem receber o mesmo tratamento das substâncias químicas que as 

contaminaram. 

As embalagens secundárias, terciárias, quaternárias, por não estarem em contato direto com 

o medicamento, e algumas embalagens primárias, por não interagirem com a embalagem, 

não são contaminadas e podem ser descartadas normalmente no lixo comum para reciclagem. 

Como elas são compostas principalmente de papel e plástico, a reciclagem é simples – o 

grande problema está nas embalagens laminadas, que não podem ser recicladas facilmente e 

necessitam de processos diferentes dos usuais. 

 

4.6.4 ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE  

  

A gestão da armazenagem, distribuição e transporte de fármacos gera uma série de cuidados 

e procedimentos obrigatórios que visam manter a integridade, qualidade, segurança e eficácia 

dos medicamentos até a chegada do consumidor final, a população.  

No Brasil, cabe à ANVISA instituir as regras básicas, tanto em caráter geral como em caráter 

específico. Tais normas vigoram em âmbito nacional, ou seja, elas devem ser aplicadas e 

fiscalizadas em todo o país, pelos órgãos e agências de todos os entes federados – União, 

Distrito Federal, Estados e Municípios. 

Empresas que realizem atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, 

exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, 

reembalagem, síntese, transformação e transporte de medicamentos e insumos 

farmacêuticos destinados a uso humanos, produtos para saúde, cosméticos, produtos de 

higiene pessoal, perfumes, saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais 
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obrigatoriamente precisam requerer a Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização 

Especial (AE) de Empresas 

Autorização de Funcionamento (AFE) é o ato de competência da Anvisa que permite o 

funcionamento de empresas ou estabelecimentos, instituições e órgãos, mediante o 

cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos constantes da RDC n° 16 / 2014. 

A empresa que não tiver a autorização de funcionamento do órgão sanitário competente 

comete infração sanitária e estará sujeita à pena de advertência, interdição, cancelamento de 

autorização e de licença e/ou multa, de acordo com os termos da Lei nº 6.437/1977. 

Autorização Especial de Empresa (AE) é o ato de competência da Anvisa que permite o 

exercício de atividades que envolvam insumos farmacêuticos, medicamentos e substâncias 

sujeitas a controle especial, bem como o plantio, cultivo e colheita de plantas das quais 

possam ser extraídas substâncias sujeitas a controle especial (Portaria SVS/MS nº 344/1998), 

mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos específicos constantes da 

Resolução RDC n° 16/2014. 

Conforme Capítulo II, artigo 4º da RDC 430, todas as partes envolvidas na produção, 

armazenagem, distribuição e transporte devem se responsabilizar pela qualidade e segurança 

dos medicamentos.  

Segundo especialista em fiscalização e inspeção de medicamentos da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), Felipe Augusto Gomes Sales disse, as farmacêuticas e 

transportadoras precisam investir mais recursos em tecnologia para garantir que os remédios 

cheguem a todo o território brasileiro sem perder a eficácia. 

“Hoje, isto não ocorre em todas as partes do país”, afirmou Sales durante um webinário sobre 

boas práticas de distribuição e armazenamento de medicamentos.  

“Para o inspetor sanitário, a Resolução de Diretoria Colegiada nº 

430 (RDC 430), em vigor, veio “preencher um vazio no marco 

regulatório” do setor, estabelecendo requisitos de boas práticas 

de transporte, distribuição e armazenagem de remédios, de 

maneira que estas etapas sejam tratadas com o mesmo rigor 

usado para fiscalizar a produção de medicamentos. 

http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/29184
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6437.htm


 

85 
 

“Trabalhei na área farmacêutica e inspecionei distribuidoras 

Brasil afora. A gente observa que, saindo dos grandes centros, 

há um relaxamento [quanto ao] controle de temperatura, das 

especificações de produtos”, acrescentou Sales ao garantir já ter 

se deparado com produtos prontos para o consumo 

armazenados de forma inadequada. 

“Já vi a armazenagem feita a 42°C, em condições inadequadas. 

Inclusive em grandes distribuidoras”, comentou o inspetor 

sanitário ao elencar três desafios para toda a cadeia logística. 

“É preciso qualificar o transporte de medicamentos. Mapear as 

rotas de transporte e controlar e monitorar a temperatura e a 

umidade durante todo o trajeto a fim de evitar que estes 

produtos sejam entregues ao consumidor fora de suas 

especificações”, disse Sales, destacando a questão do transporte 

aéreo. 

“Temos um problema sério com a questão do avião, que é muito 

usado, mas sobre o qual não há uma regulamentação específica. 

Há um altíssimo risco de perda da qualidade do produto quando 

ele é colocado em uma condição aberta, por muito tempo”, 

comentou Sales, admitindo a necessidade de uma 

regulamentação específica para o transporte de cargas de 

medicamentos. 

“Sabemos das dimensões do nosso país, da complexidade de se 

distribuir medicamentos ou qualquer produto, e cada elo [da 

cadeia logística] tem sua responsabilidade”, acrescentou o 

inspetor, assinalando que a observância das boas práticas é 

fundamental para a indústria farmacêutica. 

“Não adianta fabricar algo com alto padrão de qualidade, 

garantir que o insumo [matéria-prima] utilizado venha de 

fornecedores qualificados e, após esta etapa, perder o controle”, 

concluiu Sales. (EBC, 2021). 

 

Os operadores logísticos e ou transportadoras de medicamentos precisam contar com um 

responsável técnico farmacêutico para garantir o cumprimento de todas as normas 

relacionadas à segurança dos produtos. O farmacêutico é o profissional que melhor 
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compreende os estudos de estabilidade dos medicamentos, conhece as condições adequadas 

e os cuidados necessários para a sua conservação. É capacitado para avaliar ocorrências de 

não conformidades no processo que possam afetar a integridade do produto e realizar as 

ações preventivas e corretivas adequadas e necessárias.  Este profissional deve: 

● Estar inscrito no Conselho Regional de Farmácia do Estado no qual a empresa está 

localizada; 

● Estar regular perante o Conselho Regional de Farmácia; 

● Dirigir-se ao Conselho Regional de Farmácia e solicitar a Responsabilidade Técnica 

sobre a empresa de transporte, 

● Entregar o Termo de Compromisso assinado; 

● Receber o Certificado de Regularidade Técnica do Conselho Regional de Farmácia. 

Suas atividades estão relacionadas diretamente as boas práticas no transporte de 

fármacos (BPA, BPDA e BPT), elaborando rotinas e fiscalizando processos, como: 

● Recebimento, transbordo e guarda temporários dos produtos farmacêuticos; 

● Coleta no cliente e entrega no destinatário; 

● Separação, roteirização e carregamento da carga no veículo; 

● Monitoramento da temperatura da carga; 

● Abordar tratativas referentes a avaria, extravio, devolução e outras ocorrências; 

● Notificar às autoridades sanitárias qualquer suspeita de alteração, adulteração, 

fraude, falsificação ou roubo dos produtos; 

● Garantir a limpeza e o controle de pragas nos veículos e armazéns; 

● Impedir o transporte de cargas incompatíveis num mesmo veículo; e 

● Supervisionar a manutenção da frota para o transporte de carga farmacêutica, dentre 

outras. 

Dentre os principais desafios do Armazenamento, Transporte e Distribuição de produtos 

farmacêuticos, pode-se citar: 

● Que o Armazenamento, Transporte e Distribuição sejam tratados com os mesmos 

cuidados na Fabricação; 
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● Quebra de paradigma no Brasil, e entendimento de que os medicamentos de carga 

seca (entre 15 e 30ª C), são também sensíveis a temperatura; 

● Aderência as melhores práticas internacionais, com os devidos investimentos em 

tecnologia; 

● Garantir a entrega de medicamentos em plena condição de qualidade ao consumidor; 

 

4.7.2 MONITORAMENTO & TECNOLOGIA APLICADA  

 

Conforme ANVISA, 2020), o operador logístico ou transportadora são obrigados a monitorar      

as condições de transporte relacionadas às especificações de temperatura, 

acondicionamento, armazenagem e umidade do medicamento utilizando instrumentos 

qualificados de acordo com o guia da citada Agência. 

O monitoramento da temperatura e umidade garante a integridade das cargas, da origem até 

o destino, considerando todos as intempéries climáticas no transporte, e o tempo de cada 

etapa. A flutuação de temperatura influencia diretamente na qualidade e nos princípios ativos 

dos produtos fármacos. 

Através do monitoramento das rotas, é possível conhecer o cenário atual da cadeia de 

distribuição, entender as variações térmicas do modal utilizado no transporte e propor 

soluções para controlar a temperatura. Neste controle podemos utilizar o sistema ativo 

(figuras 23 a 25), que são equipamentos ligados a energia e que tem a capacidade de se 

autoajustar, ou um sistema passivo (figuras 26 a 28), que são equipamentos refrigerantes, que 

não tem a capacidade de se autoajustar. Normalmente é utilizado o sistema de controle 

passivo em rotas com estudos prévios e com pequenas variações de temperatura. 
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Figura 23 - Contêiner Marítimo/Terrestre, tipo Reefer de 20 pés 

 

Fonte: Miranda Contêiner (2022) 

 

Figura 24 - Câmara frigorífica para medicamentos 

 

Fonte: Super Frios (2022) 
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Figura 25 - Caminhão refrigerado para medicamentos 

 

Fonte: Refrigeração e Ar (2022) 

 

  

Figura 26 - Gelo espuma Ice Foam 

 

Fonte: Grupo Polar (2022) 
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Figura 27 - Manta térmica ice foam 

 

Fonte: Grupo Polar (2022) 

 

 

Figura 28 - Gelo gel 

 

Fonte: Grupo Polar (2022) 

 

Monitorar é fundamental para um transporte eficiente. Por isso, é necessário utilizar as 

tecnologias disponíveis na gestão dos processos de armazenamento, distribuição e 
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transporte. No mercado encontramos diversos produtos com diferentes possibilidades de 

monitoramento e rastreamento. 

Os mais comuns são os Dataloggers (figura 29 que são equipamentos utilizados para registrar 

temperaturas e capazes de coletar informações durante o transporte e ou armazenagem dos 

produtos.  

  

Figura 29 - equipamentos de monitoramento temperatura datalogger 

 

Fonte: Grupo Polar (2022) 

 

Equipamentos de simples visualização (figura 30), indicados para freezers, caixas de vacina e 

ambientes climatizados. 

Com o avanço das tecnologias e exigências do setor, as empresas estão buscando se 

especializar em sistemas de monitoramento on-line, relatórios e acessos customizáveis e que 

estejam em conformidade com a ANVISA. 
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Figura 30 -   Termômetros digitais 

 

Fonte: Grupo Polar (2022) 

 

No setor de distribuição de medicamentos farmacêuticos, há importantes iniciativas do uso 

de tecnologia aplicada. Uma destas iniciativas, ainda realizada de forma experimental, mas 

com grande potencial de crescimento, é o uso de drones para a distribuição de medicamentos 

farmacêuticos. 

Em 2019 o Laboratório Farmacêutico Novartis em parceria com a Rede de Drogarias Raia 

Brasil, simulou em São Paulo uma entrega de medicamento com drone (Figura a seguir).  O 

drone percorreu uma distância de cerca de 2 km, a uma velocidade de 30 km/h em cerca de      

5 minutos, tendo seu trajeto monitorado em tempo real, com alterações de rotas ou 

cancelamento da operação sendo possíveis de serem realizadas a qualquer momento, 

assegurando assim a segurança do teste. 
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Figura 31- Drone simulando transporte medicamentos 

 

Fonte: Mundo Logística (2019) 

 

O teste, foi bem-sucedido e um grupo de trabalho formado por profissionais da área jurídica 

e de supply da Novartis e por demais profissionais de empresas parceiras foi criado, com a 

missão de avaliar e propor possíveis ações que assegurem a viabilidade deste tipo de iniciativa 

em larga escala. O teste realizado comprova a possibilidade e provoca os players e a sociedade 

brasileira a ter um debate mais profundo sobre as oportunidades e os desafios das entregas 

com veículos não-tripulados, os chamados drones. 

Mais recentemente, no início de 2022, a empresa iFood, em parceria com a empresa 

Speedbird Aéreo, foi a primeira empresa das Américas, autorizada a realizar entregas usando 

drones, ou RPAs (Aeronave Remotamente Pilotada), em todo o território brasileiro. (Figura 

32) 
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Figura 32 - 1º drone autorizado pela ANAC para distribuição de cargas 

 

Fonte: IFood (2022) 

 

Essa autorização, concedida pela Anac para uso diário comercial, é inédita no mercado e no 

continente. Com ela, os drones estão liberados para realizar entregas com cargas de até 2,5 

quilos em um raio de 3 quilômetros, inclusive em ambientes urbanos, mantendo margens de 

segurança estabelecidas no projeto.  

Este fato mostra mais um importante passo do mercado para viabilizar o uso de Tecnologia 

Aplicada com Drones, para a Distribuição de Medicamentos Farmacêuticos no Brasil, abrindo 

grandes possibilidades logísticas na cadeia de supply chain, em especial nas entregas da 

“última milha”. 

5.  DESENVOLVIMENTO 

 

Com base nos estudos desenvolvidos nos capítulos anteriores, verifica se que a cadeia de 

abastecimento de fármacos no Brasil, é caracterizada por grande complexidade, decorrente 

das grandes extensões logísticas, falta de infraestrutura, regiões com peculiaridades 

socioeconômicas, culturais e climáticas diferentes, tudo isto, aliado ao alto grau de regulação 

e intervenção do Governo, com a finalidade de promover a proteção da saúde, abastecimento, 

mobilidade e transporte da população. 
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Dentro deste cenário complexo, foi elaborado pela Equipe de Projeto análise SWOT dos 

principais achados da cadeia de abastecimento de fármacos no Brasil, conforme abaixo. 

 

Figura 33 – Análise SWOT      
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5.1 MAPEANDO E PRIORIZANDO TEMAS 

 

Em complemento a análise SWOT, e objetivando identificar os temas mais relevantes para a 

cadeia de abastecimento de fármacos, a Equipe de Projeto fez amplo análise e debate dos 

estudos desenvolvidos, e identificou 11 temas potenciais.  

Estes temas foram dispostos e classificados numa Matriz de Probabilidade x Impacto, 

conforme matriz abaixo, onde foram identificados e priorizados 05 temas considerados 

altamente importantes, que são: 

✔ Variação de temperatura dos medicamentos nas rotas de transporte 

✔ Excesso de regulação e mudanças constantes na legislação   

✔ Mapeamento e monitoramento do nível de serviço 

✔ Tecnologia de embalagens 

✔ Desenvolvimento de pessoas para atender a demanda na cadeia logística de fármaco 
      

Figura 34 – Matriz de Probabilidade x Impacto 
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                                                     Fonte: Autores (2022) 

      

5.2 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

5.2.1 VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DOS MEDICAMENTOS NAS ROTAS DE TRANSPORTE 

 

O estudo de comportamento da variação de temperatura de medicamentos durante o trajeto 

no transporte visa levantar informações com o propósito de referenciar, verificar e 

documentar as condições e instalação dos equipamentos utilizados para realizar as entregas 

dos produtos desde a saída até a entrega ao consumidor final. 

Os equipamentos em questão podem ser veículos como vans, caminhões, freezer, câmaras 

frias, embalagens e todo componente que armazena ou é utilizado para transportar os 

produtos farmacêuticos. 

Os resultados do estudo fornecem respaldo para guiar a elaboração de uma qualificação de 

processos que atendam os requisitos de qualidade na operacionalização no transporte de 

fármacos em toda a cadeia logística. 

Dessa forma, será sugerida uma metodologia que poderá ser aplicada, para que as empresas 

da cadeia possam seguir como base para obter uma qualificação satisfatória, a fim de oferecer 
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o serviço em seus portfólios de produtos atendendo a Indústria farmacêutica em 

cumprimento com os requisitos técnicos das normas da Nº47, boas práticas de fabricação, 

atividades de qualificação e validação. 

De acordo com o artigo da ACC metrologia, a temperatura informada em um perfil de rota de 

transporte pode ser utilizada para elaborar perfis de temperatura representativos para 

específicas faixas, modos e durações de transporte. Elaborar o perfil de rota de transporte é 

um pré-requisito para a execução da qualificação de operação ou qualificação de performance 

envolvendo veículos refrigerados e/ou caixas de transporte. 

Para mapeamento de rota foi desenhado um fluxo recomendado para obtenção dos dados 

que serão utilizados para definir o melhor modelo no transporte, nesse caso serão 

apresentados estudos de casos para os modais aéreos e rodoviários. 

 

Figura 35 – Fluxo Mapeamento de Rotas      

 

 

Fonte: Discussão soluções térmicas Supply Chain RDC430 (2022) 

 

Conforme apontado na figura AB o mapeamento e estudo de determinadas rotas são 

definidas pelo requerente do processo, geralmente são os detentores dos produtos de 

comercialização, como indústrias, distribuidores farmacêuticos e importadores. A contratação 

do serviço é negociada entre usuário e o prestador de serviço, as rotas são definidas levando 

em consideração volume de movimentação dos produtos, rotas críticas e/ou valor de 

faturamento.  
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Segundo o artigo ACC metrologia para elaboração de um ERU são necessários informações 

como a      origem e os destinos e/ou os principais nós logísticos. É necessário também verificar 

as condições ambientais para diferentes períodos e estações do ano. No caso, os mais críticos 

seriam verão e inverno. Além das condições ambientais     , a definição do pior caso também 

deve levar em conta outras variáveis da rota como a duração e distância. Uma vez que temos 

os tempos, distâncias das rotas e temperaturas máximas e mínimas estimadas, para os 

diferentes períodos do ano, podemos definir o perfil de temperatura. A seguir uma tabela 

exemplo de uma caracterização de rota para a      Especificação de Requerimento de Usuário 

(ERU). 

Para demonstrar o funcionamento desse processo, utilizamos um estudo de caso real, cujo 

nome real da empresa será mantido sob confidencialidade, usaremos nomes fictícios com 

dados reais. 

Tabela 11 – Especificações do teste 

ESPECIFICAÇÕES DO TESTE 

CLIENTE MEDICAMENTOS PARA TODOS 

PRODUTO MEDICAMENTO PARA DOENÇA RARA 

RANGE DE TEMPERATURA PRODUTO 15°C a 30°C 

ESTAÇÃO ANO VERÃO 

CIDADE/ESTADO ORIGEM VINHEDO-SÃO PAULO 

CIDADE/ESTADO DESTINO BELÉM - PARÁ 

EQUIPAMENTOS QUALIFICADOS EMBALAGENS 

DATA DOS TESTES 19/11/2020 a 12/04/2021 

FONTE:  ADAPTAÇÃO AUTORES (2022) 
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Neste relatório, foram expostos os resultados obtidos na qualificação de performance de 

volumes utilizando kits isotérmicos compostos por: caixas, mantas térmicas e elementos 

refrigerantes do tipo foam do fornecedor Grupo Polar, e produtos termo sensíveis (     +15°C 

a +30°C) do cliente medicamentos para todos. 

Os documentos para referência normativa utilizados no processo foram: 

➢ ASTM 3103 – Standard Test Method for Thermal Insulation Performance of Distribution      

Packages. 

➢ Guia para a Qualificação de Transporte dos Produtos Biológicos – abril de 2017. 

➢ RDC 301/2019 – Resolução da Diretoria Colegiada n° 301, publicada pela ANVISA e 

21/08/2019, 

que dispõe sobre Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos; 

➢ RDC no 430 – Resolução da Diretoria Colegiada n° 430, de 8 de outubro de 2020, que dispõe 

sobre 

as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. 

A matriz abaixo visa estabelecer, de forma simples, as responsabilidades vinculadas a cada 

processo do relatório. 
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                              Tabela 12 – Matriz de Processos e Responsabilidades 

ITEM PROCESSO MEDICAMENTOS PARA TODOS PRESTADOR SERVIÇO ABC 

1 
DEFINIR MATERIAL DE 

EMBALAGEM 
X X 

2 
DISPONIBILIZAR PLACEBOS OU 

PRODUTOS 
 X 

3 FORMATAR VOLUMES  X 

4 EMITIR ANÁLISE DE RISCO  X 

5 
REVISAR E APROVAR ANÁLISE 

DE RISCO 
X  

6 

EMITIR PROTOCOLO DE 

QUALIFICAÇÃO DE 

PERFORMANCE 

 X 

7 

REVISAR E APROVAR 

PROTOCOLO DE 

QUALIFICAÇÃO DE 

PERFORMANCE 

X  

8 
MONTAR VOLUMES 

CONFORME PROTOCOLO 
 X 

9 
INSTALAR DATALOGGER DE 

MONITORAMENTO 
 X 

10 
GARANTIR A CALIBRAÇÃO DOS 

DATALOGGERS 
 X 

11 

GARANTIR TREINAMENTO DOS 

COLABORADORES 

ENVOLVIDOS NA MONTAGEM 

DOS VOLUMES 

 X 

12 

EXECUTAR PROTOCOLO DE 

QUALIFICAÇÃO DE 

PERFORMANCE 

 X 

13 

EMITIR RELATÓRIOS E 

GRÁFICOS CONCLUSIVO-

RELATÓRIO FINAL DE 

QUALIFICAÇÃO DE 

PERFORMANCE 

 X 

14 

APROVAR RELATÓRIO FINAL DE 

QUAL     IFICAÇÃO DE 

PERFORMANCE 

X  

15 

ESPECIFICAR O CICLO DE 

CONGELAMENTO E A 

PERFORMANCE DOS 

ELEMENTOS REFRIGERANTES 

DEFINIDOS PELO FORNECEDOR 

 X 

Fonte: Relatório de qualificação prestador serviço ABC (2021) 
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Foram submetidos a testes os seguintes materiais:  

 

1. caixas de isopor de 46 litros com parede tripla, do fornecedor grupo polar com as 

especificações a seguir: 

 

Tabela 13 – Especificações da caixa de isopor 

 

PM LITROS MEDIDAS EXTERNAS 

(MM) 

MEDIDAS INTERNAS 

(MM) 

1008 46 500X407X460 400X307X359 

FONTE: GRUPO POLAR (2021) 

 

 

Figura 36 – Embalagem EPS      

 

FONTE: GRUPO POLAR (2021) 
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2. Mantas Térmicas Ice Foam® do fornecedor Grupo Polar, as quais foram 

desenvolvidas para serem colocadas entre o gelo e o produto transportado. Sua 

função é evitar picos de temperatura abaixo da especificação, aumentando a 

estabilidade e performance térmica da embalagem 

 

 

Figura 37 – Manta Térmica  

    

                        

                                                             FONTE: Grupo Polar (2021) 

 

 

3. Foram utilizados placebos condizentes aos produtos termo sensíveis do cliente 

medicamentos para todos, quais foram disponibilizados exclusivamente para a 

realização dos testes. Estes placebos são frascos preenchidos com água, envoltos 

por uma caixa de papelão (dimensões: 12cm x 5cm x 5cm). Para cada um dos 

produtos do cliente PTC foi utilizada uma quantidade do prestador de serviços ABC 

condizente as suas respectivas densidades, como demonstra as imagens abaixo. 

Além disso, tais amostras foram acondicionadas em temperatura de +15°C a +25°C, 

por, minimamente, 24 horas antes de cada teste. 
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Tabela 14 – Especificações do Produto 

 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO A SER TESTADO 

Temperatura: 15°C a 30°C 

Dimensões: 13,6 x 7,0 x 8,5 cm 

Volume: 809,2 cm³ 

Peso líquido: 278,0 gr. 

Fonte: Medicamentos para todos (2021) 

 

5.2.1.1 METODOLOGIA 

 

Os testes foram conduzidos em uma rota      determinada como crítica, as quais definidas 

anteriormente pela      ERU e na Qualificação de Performance de Embalagem em Transporte, 

conforme aprovação do cliente medicamentos para todos, baseando-se no perfil térmico de 

temperatura usual do cliente, isto é, que abrangem maior demanda de expedição. 
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Tabela 15 – Baterias de Teste 

 

EXPEDIÇÃO DE TESTES EM ROTA 

BATERIA 01 

RODOVIÁRIO:MACRORREGI

ÃO QUENTE 

AÉREO:MACROREGIÃO 

QUENTE 

ORIGEM ORIGEM 

VINHEDO-SP VINHEDO-SP 

DATA DE EXPEDIÇÃO 19/11/2020 25/09/2020 

BATERIA 02 

RODOVIÁRIO:MACRORREGI

ÃO QUENTE 

AÉREO:MACROREGIÃO 

QUENTE 

ORIGEM ORIGEM 

VINHEDO-SP VINHEDO-SP 

DATA DE EXPEDIÇÃO 05/01/2021 21/20/2020 

BATERIA 03 

RODOVIÁRIO:MACRORREGI

ÃO QUENTE 

AÉREO:MACROREGIÃO 

QUENTE 

ORIGEM ORIGEM 

VINHEDO-SP VINHEDO-SP 

DATA DE EXPEDIÇÃO 13/01/2021 25/11/2020 

FONTE: ADAPTADO AUTORES (2022) 

 

Os testes também foram realizados com todos os volumes propostos em mesmo momento, 

sendo considerado perfil proposto com acondicionamento de carga mínima e carga máxima. 

Foram efetuadas três baterias de testes para cada volume de caixa, a fim de que seja possível 

comprovar a repetibilidade dos resultados obtidos. 
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A metodologia de teste foi baseada no registro dos valores das temperaturas encontradas 

durante o período de incubação, com incerteza de medição de 0,5°C. Os dados obtidos foram 

descarregados através de software específico, impressos e, posteriormente, serão anexados 

a este Relatório Final, juntamente com a conclusão do estudo. 

 

5.2.1.2 Configuração das embalagens 

 

As embalagens foram configuradas, considerando ajuste físico de mantas térmicas, elementos 

frios e placebos, conforme descrição a seguir: 

 

Cenário configurado na caixa de 46 Litros Parede Tripla 

 

Carga mínima 

➢ 2 unidades de elemento frio Ice Foam modelo TC 1050; 

➢ 2 unidades de manta térmica MT – 04; 

➢ 2 unidades de placebo (equivalentes a 1 unidade do medicamento) 

 

Carga máxima 

➢ 2 unidades de elemento frio Ice Foam modelo TC 1050; 

➢ 2 unidades de manta térmica MT – 04; 

➢ 80 unidades de placebo (equivalentes a 40 unidades do medicamento). 
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Diagrama de montagem: 

1. Acomodar os produtos no interior da caixa; 

2. Inserir duas mantas MT – 04 de 2 cm sobre os produtos; 

3. Inserir duas peças de Ice Foam modelo TC 1050 sobre as mantas. 

4. Fechar e lacrar a caixa com fita aderente. 

 

5.2.1.3 RESULTADOS DAS ROTAS RODOVIÁRIA E AÉREA  

 

Tabela 16 – Resultados do desempenho Térmico da caixa de 46 Litros parede Tripla 

 

 

FONTE: PRESTADOR SERVIÇO ABC (2021) 
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Tabela 17 – Resultados da duração das caixas de 46 Litros parede Tripla 

 

 

FONTE:PRESTADOR SERVIÇO ABC (2021) 

 

Tabela 18 – Resultados do desempenho Térmico da caixa de 46 Litros parede Tripla 

 

FONTE: PRESTADOR SERVIÇO ABC (2021) 
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Tabela 19 – Resultados da duração das caixas de 46 Litros parede Tripla 

 

FONTE: PRESTADOR SERVIÇO ABC (2021) 

 

Tabela 20 – Performance das embalagens testadas 

 

 

FONTE:PRESTADOR DE SERVIÇO (2021) 

 

5.2.1.4 CALIBRAÇÃO 

 

O prestador de serviços ABC disponibilizou e configurou dataloggers para monitoramento de 

temperatura, os quais estiveram devidamente calibrados, através de laboratório credenciado 

à RBC – Rede Brasileira de Calibração ou Rastreável RBC. 

A distribuição dos dataloggers nas caixas seguiu um racional geométrico, de modo que os 

resultados obtidos nas leituras do equipamento aproximaram-se o máximo possível das 

condições térmicas em que os produtos foram submetidos. 
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Antes do posicionamento de sensores, os certificados de calibração dos instrumentos a serem 

utilizados no estudo também foram verificados. 

Os sensores foram calibrados considerando a faixa de temperatura do processo com ao menos 

um ponto de calibração dentro do range de processo e erro máximo permitido de 0,5°C. 

      

5.2.1.5 POSICIONAMENTO DOS SENSORES 

 

Este teste documenta o posicionamento dos sensores utilizados durante o monitoramento 

térmico da caixa isotérmica. 

Cada embalagem será monitorada por 2 sensores, a saber: 1 datalogger posicionado no 

interior da embalagem de cada configuração de caixa isotérmica, sendo este sensor no meio 

da caixa (P01 – Central), junto ao produto; e 1 datalogger também posicionado no interior da 

embalagem de cada configuração de caixa isotérmica, a fim de registrar a temperatura 

ambiente interna. 

Exclusivamente para os testes que compõem a Qualificação de Performance, foi avaliado 

apenas o cenário do datalogger no interior da caixa (ponto central). Este ponto central foi 

considerado o ponto mais crítico, uma vez que se baseia na aproximação, ao máximo possível, 

das condições térmicas em que os produtos serão 

submetidos com maiores extremos de temperatura, para a análise dos resultados e 

qualificação da caixa. 

 

5.2.1.6 MONITORAMENTO TÉRMICO 

 

Foram submetidos a teste, pelo período mínimo de 48 horas, cada configuração proposta 

neste documento. 
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Os sensores posicionados foram configurados para registro de dados no intervalo de 5 

minutos. 

Equipamentos Utilizados para Armazenamento de Produtos e Insumos: 

 

➢ Área Climatizada (+15°C a +25°C). 

 

Instrumentos Utilizados para Execução dos Testes: 

➢ Dataloggers – Sensores de monitoramento de temperatura e umidade. 

 

5.2.1.7 CONCLUSÃO TESTES 

 

Segundo o critério de aceitação, produtos climatizados (+15°C a +30°C) devem permanecer na 

faixa de +15°C a +30°C. O tempo considerado como qualificado foi aquele de menor 

rendimento dentre as embalagens testadas em cada configuração. 

De acordo com a análise de dados referentes aos testes de Qualificação de Performance de 

Embalagem em Transporte estabelecidos para os kits isotérmicos e produtos termo sensíveis 

do cliente medicamentos para todos, pode-se concluir que, durante o monitoramento mínimo 

de 48 horas: 

Kits isotérmicos do Fornecedor Grupo Polar 

• As soluções propostas pelo fornecedor Grupo Polar para produtos termo sensíveis (+15°C a 

+30°C) atendem ao critério de aceitação estabelecido pelo cliente. 
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5.2.2 EXCESSO DE REGULAÇÃO E MUDANÇAS CONSTANTES NA LEGISLAÇÃO 

 

O Brasil é um dos países mais difíceis no quesito ambiente de negócio nas empresas, e isto 

ainda é mais complexo em setores altamente regulados, como é o caso de farmacêuticos, 

transporte e armazenagem. 

Segundo dados do Banco Mundial, através do Doing Business Subnacional Brasil 2020 que 

analisa o impacto de regulamentos e burocracia do ambiente de negócio, o Brasil figura na 

124ª posição no ranking do Banco Mundial sobre ambiente de negócios em 190 países do 

mundo, ficando atrás de todos os países do Mercosul e do Brics. 

Os gráficos abaixo mostram a variação em relação a outros países da América do Sul e do 

BRICS, o que torna o Brasil um local de alta complexidade para fazer e manter negócios. 

 

Figura 38 – Ranking Países América do Sul x Ambiente de Negócios 

 

Fonte: Secretária Geral da Presidência da República – Projeto Doing Business, 2021 
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Figura 39 – Ranking BRICS x Ambiente de Negócios 

 

 

Fonte: Secretária Geral da Presidência da República – Projeto Doing Business, 2021 

 

Além disto, segundo dados do RegBR, plataforma online inovadora da Escola Nacional de 

Administração Pública (Enap) com dados de 1950 a 2020 e que auxiliará realização de Análise 

de Impacto Regulatório (AIR) e tomada de decisão do Poder Público, o Brasil criou mais de 94 

mil normas, ou seja, foram publicados uma média de 4 normativos novos a cada dia.  

Chama a atenção que praticamente quase metade das normas, mais de 46 mil, são do setor 

de Transporte e Armazenamento. 
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Figura 40 – Quantidade de Normas Regulatórias desde 1950 

 

 

Fonte: ENAP – Plataforma RegBR, 2021 

 

O RegBR mostra também que houve um expressivo crescimento da publicação de normas 

regulatórias, especialmente a partir dos anos 2000, com a criação das agências reguladoras. 

A publicação de normas infralegais (como portarias) quintuplicou nos últimos anos. “Após a 

Constituição de 1988, vemos um salto na publicação de leis, que depois se estabiliza. A partir 

de então, verificamos uma explosão de normas infralegais”, explica Diana Coutinho, diretora 

de Altos Estudos da Enap. Os dados apontam que o setor de transporte (como é o caso da 

área de aviação) é fortemente regulado no Brasil: Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) lideram a criação de normativos infralegais 

no período.(Fonte: ENAP, 2021).      
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Figura 41 – Quantidade de Normas Regulatórias por ano 

 

 

Fonte: ENAP – Plataforma RegBR, 2021 – Evolução das normas por Agência Reguladora 

 

Além da excessiva quantidade de normativos, também há uma quantidade substancialmente 

grande de alterações na mesma normativa, o que torna o ambiente ainda mais complexo e 

dinâmico.  

Isto pode ser evidenciado, tomando como exemplos 2 normativos bem conhecidos do setor, 

conforme linha de tempo abaixo: A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte 

Rodoviário de Cargas (PNPM-TRC) que estabelece o Tabelamento de Fretes; e a RDC 430 da 

ANVISA que regulamenta as boas práticas de distribuição, armazenagem e de transporte de 

medicamentos farmacêuticos. 
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Figura 42 – Linha do Tempo Política Piso Mínimo de Frete 

 

 

Fonte: Governo Federal (2022) 
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Figura 43 – Linha do Tempo RDC 430 

 

 

Fonte: ANVISA (2022) 

 

Se por um lado o excesso de normativos e suas alterações, geram uma série de riscos ao 

ambiente de negócio das empresas, por outro lado, aquelas empresas que se propõem de 

forma estruturada, organizada e ética, a participar ativamente com o Governo na formulação 

de políticas públicas da cadeia de abastecimento de fármacos, poderão capturar 

oportunidades e vantagens competitivas de mercado. 

Segundo LAWTON, DOH e RAJWANI (2014, pág.5): “A influência do Governo, um subconjunto 

do contexto de não mercado, é muitas vezes uma variável não explicada e indeterminada 

dentro do processo de tomada de decisão estratégica das empresas. Embora existam 
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pesquisas sobre as relações entre o Estado e as empresas, menos trabalho tem sido 

desenvolvido sobre como as equipes de alta gerência consideram o ambiente político externo 

em suas decisões estratégicas e ações” 

Segundo NAVARRO e RODRIGO (2020, pág. 66). “Essa é, portanto, muitas vezes a mais 

poderosa das forças de não-mercado, traduzida na prática por regulamentos e aspectos legais 

(dentre outros), e desempenha papel tão fundamental na composição e influência de cada 

uma das outras cinco forças definidas por Porter que merece o status de ser tratada como uma 

sexta força competitiva. A Figura abaixo ilustra o modelo dessa forma complementado: 

 

Figura 44 – Modelo das 6 forças 

 

 

Fonte: FGV MBA em Relações Governamentais (2018) 

 

Assim, a influência governamental, representada pelo Governo (ou Governos, se levarmos em 

conta que além do Poder Executivo temos os Estados e Municípios legislando também), pode, 

dependendo da indústria, aumentar ou diminuir o poder de barganha de compradores e 
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fornecedores; facilitar ou dificultar a entrada de novos competidores; promover a criação ou 

eliminação de produtos ou serviços substitutos; e intensificar ou moderar a rivalidade dos 

competidores existentes. 

A sexta força, portanto, pode alterar a intensidade de qualquer das demais forças, tendo como 

determinantes principais de sua maior ou menor influência o grau de controle e 

regulamentação do setor em questão, e a necessidade ou não de concessões governamentais 

para operar (Navarro, Dias e Valle, 2013).” 

Neste contexto, a proposta de solução tem como objetivo propor ações para que as empresas 

da cadeia de abastecimento de fármacos, possam exercer influência positiva, legítima e ética 

no Governo, alinhada com os interesses empresariais, mitigando riscos e gerando 

oportunidades, com objetivo de buscar eficácia e eficiência na cadeia de abastecimento de 

fármacos. 

Estas ações seguem no modelo 5W2H, com um cardápio variado de ações que poderão ser 

aplicadas de forma diferenciada para cada porte e tipo de empresa do setor. No caso 

específico consideramos como premissa a estruturação de Plano de Ação 5W2H de uma 

empresa de grande porte com faturamento anual maior que R$300 milhões e que emprega 

100 pessoas ou mais no setor de serviços, de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006. 
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Figura 45 – Plano de Ação 5W2H 

 

Fonte: Autores (2022) 

A implementação deste Plano de Ação totaliza R$ 1,45 milhões      por ano de despesas no 

custo fixo da empresa. Isto representa menos de 0,5% do faturamento de uma empresa de 

grande porte. 

 

5.2.2.1 LEVANTAMENTO PRELIMINAR STAKEHOLDERS 

 

Complementarmente e com base nos Estudos elaborados, também foram identificados os 

principais Stakeholders (tomadores de decisão ou influenciadores), que impactam no 

desenvolvimento de Políticas Públicas da cadeia de abastecimento de fármacos no Brasil. 

Data da criação do plano: 19/05/2022 Responsável: Objetivo:

Exercer influência positiva, legítima e 

ética no Governo, alinhada com os 

interesses empresariais.

Data da revisão do plano: 19/05/2022 Responsável: Indicador:

Prioridade Início Fim

Elaboração código conduta 

corporativo (sob demanda)
MÉDIA

Objetivo estabelecer politica interna 

com as melhores práticas de integridade 

e transparência 

Sede da empresa 01/07/2022 31/12/2022

Utilização da área juridica 

da empresa, e contratação 

de consultoria juridica 

externa, caso necessário

Departamento Jurídico  R$     30.000,00 

Contratação de Gerente de 

Relações Institucionais e 

Governamentais

ALTA
Estruturar área de relações institucionais 

e governamentais
Sede da empresa 01/07/2022 30/09/2022 Contratação de headhunter Departamento de Recursos Humanos  R$   517.619,28 

Contratação de 1 Analista de 

Relações Institucionais e 

Governamentais

MÉDIA
Estruturar área de relações institucionais 

e governamentais
Sede da empresa 01/07/2022 30/09/2022

Divulgação de vagas no 

mercado
Departamento de Recursos Humanos  R$   169.200,00 

Filiação em entidade de 

classe do setor de transporte
ALTA

Defender os interesses do setor junto ao 

Poder Publico Municipal, Estadual e 

Federal

Brasilia 01/10/2022 31/12/2022
Coalizão com outras 

entidades

Gerente de Relações Institucionais e 

Governamentais
60.000,00R$      

Filiação em entidade de 

classe do setor farmaceutico
ALTA

Defender os interesses do setor junto ao 

Poder Publico Municipal, Estadual e 

Federal

Brasilia 01/10/2022 31/12/2022
Coalizão com outras 

entidades

Gerente de Relações Institucionais e 

Governamentais
 R$     60.000,00 

Estabelecer as pautas/temas 

de defesa de interesse com 

riscos e oportunidades

ALTA
Para subsidiar a elaboração de plano de 

ação e prioridades
Sede da empresa 01/10/2022 31/12/2022

Reuniões internas das áreas 

e reuniões dentro do setor

Gerente de Relações Institucionais e 

Governamentais
 R$                  -   

Executar o plano de ação 

com base nas pautas/temas 

de interesse

ALTA
Execução do Plano de Ação de defesa de 

interesse
Sede da empresa 01/01/2023 31/12/2024

Participação nas Entidades 

de Classe, Audiencias 

Públicas e reuniões com 

Tomadores de decisão

Gerente de Relações Institucionais e 

Governamentais
 R$                  -   

Contratação de plataforma 

monitoramento legislativo e 

stakeholders

MÉDIA

Monitoramento das pautas legislativas 

de interesse, e monitoramento de 

stakeholders

Sede da empresa 01/01/2023 31/12/2024
Estudo de benchmarking de 

mercado

Gerente de Relações Institucionais e 

Governamentais
60.000,00R$      

Aprovação de orçamento 

para Despesas com viagens e 

Estadias

ALTA
Viagens regulares para Brasilia 1 x por 

semana
Brasilia 01/01/2023 31/12/2023

Viagem Aérea e estadia em 

hotel de Brasilia

Gerente de Relações Institucionais e 

Governamentais
120.000,00R$    

Contratação de consultoria 

de relações institucionais e 

governamentais

ALTA
Dar suporte na área de relações 

institucionais e governamentais
Brasilia 01/01/2023 31/12/2024

Estudo de benchmarking de 

mercado

Gerente de Relações Institucionais e 

Governamentais
 R$   300.000,00 

Contratação de parecer 

juridico sob demanda
ALTA Dar suporte as materias legislativas Brasilia 01/01/2023 31/12/2023

Contratação de escritório 

especializado por tema 

especifico

Gerente de Relações Institucionais e 

Governamentais
50.000,00R$      

Contratação de parecer 

técnico sob demanda
ALTA Dar suporte as materias legislativas Brasilia 01/01/2023 31/12/2023

Contratação de escritório 

especializado por tema 

especifico

Gerente de Relações Institucionais e 

Governamentais
50.000,00R$      

Treinamento os gestores em 

melhores práticas de 

Relações Institucionais e 

Governamentais

ALTA

Qualificar liderança para prepara los 

para representação de interesse junto ao 

poder publico

Sede da empresa 01/01/2023 31/12/2024 Contratação de consultoria
Gerente de Relações Institucionais e 

Governamentais
35.000,00R$      

O que Por que Onde

CEO Empresa

Quanto (R$/ano)QuemComo
Quando

Plano de Ação 5W2H
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Este levantamento inicial, contribuirá para a implementação do plano de ação 5W2H 

mencionado anteriormente, e está descrito na matriz e tabela abaixo. 

                                                           Figura 46 – Matriz Stakeholder 

 

 

Fonte: Autores (2022) 
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5.2.2.2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

E finalizando, apresentamos abaixo as principais etapas e atividades do projeto de defesa de 

interesse legislativa junto ao Governo, com objetivo de buscar eficácia e eficiência na cadeia 

de abastecimento de fármacos. 

Figura 47 – Cronograma de Implementação 

 

 

Fonte: Autores (2022) 

 

5.2.3 MAPEAMENTO E MONITORAMENTO DO NÍVEL DE SERVIÇO 

 

Para esse processo, é importante utilizar ferramentas que monitoram a temperatura desde 

freezers, câmaras frias, caixas térmicas e ambientes climatizados para produtos de interesse 

à saúde, de forma que estabeleça um alerta aos envolvidos neste processo sempre que houver 

algum desvio que demande atenção, evitando desta forma a perda de materiais armazenados 

por variação de temperatura. O monitoramento e o controle térmico são reforços para reduzir 
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riscos aos pacientes e clientes, dar segurança e credibilidade à organização e garantir a 

integridade dos medicamentos de todas as suas formas de classificação, seja um 

hemoderivado, um produto de classificação perigosa (a exemplo um rádio fármaco), uma 

vacina ou até mesmo um padrão de referência. Se a qualidade dos produtos farmacêuticos é 

comprometida, o risco é maior do que somente a perda da carga, pois pode comprometer a 

saúde pública e o bem-estar dos consumidores finais. O mapeamento térmico é um item 

fundamental, quando se fala em boas práticas de armazenagem para depósitos climatizados 

e não climatizados. No entanto, há algumas perguntas recorrentes sobre o tema: Qual a 

periodicidade para a aplicação dos testes? Por quanto tempo devem-se realizar as medições? 

Como definir a quantidade de sensores? Onde localizar esses sensores? Quais instrumentos 

utilizar? Qual a frequência de aquisição dos dados?      

      

5.2.3.1 VIABILIDADE TÉCNICA 

 

Para a realização do mapeamento, faz-se necessário      passar por alguns itens fundamentais 

para execução dos trabalhos, como planejamento, documentação, execução, análise dos 

resultados e relatório final e a manutenção do status de validado.  

O planejamento é um dos itens fundamentais para execução do trabalho de mapeamento 

térmico. Ele pode ser dividido nas seguintes etapas: 

1. Pré-requisitos; 

2. Análise de riscos; 

3. Seleção da tecnologia adequada para mapeamento; 

4. Quantidade de sensores. 
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5.2.3.1.a      PRÉ-REQUISITOS 

 

Antes de iniciar as etapas do mapeamento, devem-se verificar alguns pré-requisitos que são 

entendidos como: 

- Conclusão da qualificação de instalação e operação do sistema de (HVAC), que em português 

foi traduzida para: Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado  (AVAC), refere-se a funções 

básicas e primordiais dos sistemas de climatização do almoxarifado (para almoxarifados 

climatizados); 

- Se a área está acabada e com todos os seus componentes (porta paletes, portas, luminárias 

etc.); 

- Se todos os desenhos estão atualizados. Este item auxilia na documentação para descrever 

as localizações dos pontos. 

 

5.2.3.1.b ANÁLISE DE RISCOS 

 

Deve ser feita uma avaliação de riscos para verificar os itens relacionados ao almoxarifado. A 

ferramenta a ser utilizada é de livre escolha do responsável pelos testes, e podem ser, por 

exemplo, árvore de falhas, espinha de peixe      etc. 

Na avaliação de riscos devem ser considerados os seguintes itens: 

- Sazonalidade dos testes - Definir em qual ou em quais estações devem ser feitos os testes 

(verão, inverno, outono ou primavera). É recomendável fazer no inverno e verão; 

- Frequência e tempo de medição - definir de quanto em quanto tempo devem ser realizadas 

as medições do estudo (como referência, para depósitos onde não há uma mudança brusca 
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de temperatura e umidade, o tempo de 15 minutos é aceitável). O estudo deve ser feito por 

um período de sete dias (uma semana), seja com carga ou sem carga. Os estudos devem ser 

realizados no inverno e verão por no mínimo 7 dias.  

- Identificação de áreas de risco – As áreas de risco devem ser levadas em consideração 

avaliando os seguintes aspectos: 

✔ Volume do espaço: um grande armazém ou depósito tem encargos de controle 

diferentes do que uma área de armazenamento pequena. 

✔ Capacidade Interna: a capacidade dos difusores ou ventiladores para circular o ar 

adequadamente; 

✔ Diferenças de temperaturas: gradientes de temperatura entre o piso mais frio e o ar 

mais quente perto do teto. 

✔ Fontes externas: fontes de energia independentes, tais como aquecedores de espaço, 

ar-condicionado e ventiladores, que criam bolsões quentes ou frios; 

✔ Montagem dos racks: layout de racks, prateleiras e pallets que obstruem o fluxo de ar; 

✔ Posicionamento dos sensores: localização de sensores de controle. Por exemplo, um 

termostato localizado perto de uma fonte de calor ou frio pode fazer com que a 

temperatura do espaço flutue excessivamente. Locais críticos: locais próximos de 

fontes de calor ou frio, como telhado e paredes exteriores, janelas e docas de 

carregamento; 

✔ Locais de tráfego intenso: áreas de tráfego intenso, onde o produto ou equipamento 

é movido; 

✔ Definição das variáveis: é preciso definir quais variáveis deverão ser medidas 

(temperatura somente ou temperatura e umidade). Esta definição deve tomar como 

base a criticidade dos produtos armazenados. 

5.2.3.1.c      SELEÇÃO DA TECNOLOGIA ADEQUADA PARA MAPEAMENTO 

 

Atualmente existem vários tipos de tecnologias para a realização do mapeamento térmico, 

como dataloggers e validadores. Para o mapeamento térmico, devido à facilidade de custo, 
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normalmente é utilizado o datalogger, que consiste na programação de loggers de interface 

entre o computador, por meio de um software. 

Independentemente da marca ou modelo do logger a ser utilizado, deve sempre se atentar se 

ele está calibrado e validado, conforme o guia da validação de sistemas computadorizados da 

Anvisa ou de acordo com a norma 21 CFR Part 11 do FDA. 

 

 5.2.3.1.d      QUANTIDADE DE SENSORES 

 

Não existe uma quantidade correta de sensores mínimos e máximos para o mapeamento 

térmico. O importante é se todos os pontos críticos definidos na análise de riscos foram 

considerados. 

Outra forma de abranger o depósito é avaliá-lo em, pelo menos, três níveis, sendo o primeiro 

na altura da posição de palete mais baixo, o segundo na metade e o terceiro na posição de 

pallet mais alto. 

Já no sentido longitudinal, pode-se adotar, por exemplo, uma distância padrão (+/- 7 metros) 

e avaliar os três níveis. Deve-se lembrar de que esta distância varia de depósito a depósito. 

É aconselhável inserir sensores do lado externo do prédio para verificar temperatura e 

umidade ambientes, e próximos às portas de entrada e de saída do depósito. 

 

5.2.3.2 VIABILIDADE ESTRATÉGICA 

 

Após a etapa de planejamento, o próximo passo é colocar no papel todas as rotinas de testes: 

● Posicionamento e quantidade de sensores (se possível inserir desenhos, layouts etc.); 

● Quantos sensores podem falhar durante o teste (normalmente se considera 10%); 

● Critérios de aceitação para as variáveis selecionadas (temperatura e umidade); 
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● Cálculos estatísticos: máximo, mínimo, média; 

● Em quais cargas estão sendo realizados os testes. 

Vale lembrar que, para a qualificação inicial, devem-se fazer dois testes, um com carga vazia 

e outra com carga cheia do depósito. Para revalidações, é preciso fazer os testes com a carga 

habitual do depósito. Durante os testes, ele deve ser utilizado normalmente. 

O nome desse documento é protocolo de qualificação de desempenho, mas em algumas 

empresas esse nome pode mudar para protocolo de mapeamento térmico e protocolo de 

revalidação térmica de depósito, entre outros. 

Independentemente dos nomes adotados, deve haver um roteiro de testes para a execução 

dos trabalhos. 

 

5.2.3.3 VIABILIDADE OPERACIONAL 

 

Com o protocolo ou roteiro de testes na mão, a execução consiste em programar os loggers e 

distribuí-los nos locais determinados na análise de riscos e protocolo de qualificação. 

Um ponto muito importante é colocar os loggers sempre em locais seguros, longe de impactos 

com as empilhadeiras e contato direto com água (para sensores de ambientes externos). 

 

5.2.3.3.a ANÁLISE DOS RESULTADOS E RELATÓRIO FINAL 

 

Após o estudo já realizado, é preciso analisar os dados e elaborar o relatório final. A análise 

dos dados consiste em verificar os seguintes fatores: 

● Identificação dos pontos mais quentes e mais frios; 

● Caso algum ponto saia de especificação, verificar por quanto tempo ele ficou fora; 

● Verificar a média de cada ponto de medição; 
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Com os resultados, podemos definir qual região é mais perigosa e realocar os materiais menos 

críticos para esse local. Se for o caso, a região deve ser interditada até que o problema seja 

solucionado. Deve-se anexar ao relatório final e ao protocolo de qualificação o certificado de 

calibração de todos os loggers ou sensores utilizados nos testes. 

 

5.2.3.3.b MANUTENÇÃO DO STATUS VALIDADO 

 

Os testes devem ser realizados sempre de forma periódica. A periodicidade é definida por 

cada empresa. É aconselhável que ela seja feita de forma anual. Caso existam sensores 

monitorando os pontos mais críticos, é aceitável espaçar os testes para cada dois anos. 

É fundamental considerar que essa definição deve ser escrita em análise de riscos e deve ser 

justificada qualquer mudança de periodicidade. Seguem abaixo as ferramentas que são 

fundamentais para manter o sistema validado: 

● Controle de mudanças; 

● Formulário de desvios; 

● Plano de calibração dos sensores; 

● Plano de manutenção preventiva do sistema HVAC do depósito; 

● Protocolo de qualificação periódica ou revalidação. 

 

5.3.2.4 VIABILIDADE FINANCEIRA 

 

Em um País com realidades diversas, poucos recursos em infraestrutura logística (em especial 

em portos, aeroportos e fronteiras), além de ampla extensão continental, como o Brasil, o 

armazenamento de produtos com temperatura controlada ou até mesmo que não exigem 

climatização é um grande desafio para os laboratórios, operadores logísticos, transportadoras, 

distribuidoras e, principalmente, para o profissional designado pelo acompanhamento e 

qualificação desse processo para toda a cadeia farmacêutica. Cabem melhorias para a falta de 
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padronização por parte dos Estados e Órgãos Anuentes e para o não cumprimento de 

exigências legais por parte dos prestadores de serviço e a falta de fiscalização por parte das 

autoridades, uma vez que são fatores complicadores desse cenário. 

A indústria consegue garantir os requisitos técnicos só até certo ponto da cadeia e, a partir 

dessa fronteira, não é mais possível o controle direto efetivo, já que há a dependência de 

outros players da cadeia executarem tal missão      – cerceada pela responsabilidade solidária, 

ou seja, cada integrante do elo é responsável pela sua parte. 

Em especial, a respeito das inovações técnicas, existe um desenvolvimento tecnológico e 

científico dinâmico dos materiais, embalagens e instrumentos utilizados no controle e na 

manutenção da temperatura desse ramo de negócios, trazendo uma evolução interessante 

para esse segmento. Porém, em contrapartida, há desnível de qualificação de mão de obra; 

falta de armazéns e terminais com as adequações exigidas pela cadeia farmacêutica, podendo 

sofrer variações de temperatura muito superiores às permitidas; contaminações cruzadas e 

base deficitária de infraestrutura. Pensando em abrangência nacional, isso maximiza o custo 

e denota complexidade desse controle, inclusive no transporte farmacêutico que, de certa 

forma, é um armazenamento temporário e deve ser meticulosamente considerado, por isso, 

importante rever investimentos, em todos os níveis nesse processo para garantir a qualidade 

dos produtos fármaco para o cliente final. 

                                                                            

5.2.4 TECNOLOGIA DE EMBALAGENS 

 

Na tendência de deixar os processos mais robustos, buscando garantir a integridade de 

produtos, as normas e legislações para o transporte de produtos relacionados à saúde se 

tornam mais rigorosos, fazendo com que as empresas busquem novos processos e 

tecnologias. É o caso das embalagens para produtos que são menos resistentes às 

temperaturas, que, sem a adequação correta, acabam prejudicando a eficiência do produto, 

deixando-o descartável. 
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A proposta de solução é sobre opções de embalagens que suporte as temperaturas dentro 

dos meios de transporte, mostrando as opções de material e os processos que garantam que 

o produto se mantenha íntegro e atenda as novas exigências dos órgãos reguladores. 

Através desse estudo, pode-se ter base em como operacionalizar e utilizar as embalagens para 

cada temperatura, produto e operação, mas que como um todo, seja eficiente para manter a 

temperatura sem que haja grandes oscilações durante os trajetos. 

De acordo com artigo da intelipost, o investimento em embalagem na logística tem como 

principal objetivo garantir a integridade física dos produtos, de forma que eles cheguem até 

os clientes em perfeito estado. Em apenas uma operação, vários tipos, formatos e tamanhos 

podem ser utilizados, de acordo com a necessidade. 

 

5.2.4.1 VIABILIDADE TÉCNICA 

 

Os tipos de embalagens são desde primárias até o quinto nível, já mencionado no tópico 6.6.3. 

Os materiais normalmente são de papelão, isopor, plásticos, madeira e ligas metálicas, mas 

empresas especializadas estão investindo em tecnologias fazendo um mix desses materiais 

para buscarem reduzir o impacto da temperatura. 

De acordo com as pesquisas desse trabalho, sabe-se que o volume de cargas que necessitam 

de garantias e maiores exigências, são normalmente abaixo de 15 graus, pois interfere 

diretamente no princípio ativo do produto, como por exemplo as vacinas. Os materiais, cuja 

descrição e por definição não podem exceder os 30 graus, atualmente são armazenados e 

transportados como mercadoria seca, tornando assim o processo menos rigoroso. Com as 

novas normas no qual apresentamos nesse trabalho, essa exigência se faz necessária para 

esses tipos de produtos e qualquer excursão de temperatura será apontada e poderá ser 

fiscalizada. Mediante esse contexto e para essa proposta de solução, as embalagens para cada 

produto deverão ser revisadas e readequadas. 
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Diversas embalagens para o transporte desse tipo de produto já existem e muitas empresas 

disponibilizam no mercado, além de qualificá-las, assim estarem aptas para serem utilizadas 

de acordo com sua especificação.  Também há empresas que customizam a embalagem de 

acordo com a necessidade do cliente. 

Também a quantidade de transportadores e operadores logísticos que possuem licença para 

trabalhar com esses produtos aumenta cada vez mais, tornando o mercado bastante 

concorrido e cada vez mais exigente. 

No gráfico abaixo mostra a evolução da operação logística na indústria de fármacos que 

confirma que as empresas desse ramo vêm se estruturando e atendendo as demandas. 

 

Figura 48 – Evolução do Operação Logística na Industria de Fármaco 

 

Fonte: NTC & LOGÍSTICA (2016) 
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5.2.4.2 VIABILIDADE OPERACIONAL 

 

Sabe-se que as embalagens têm como objetivo melhorar o armazenamento, como por 

exemplo, um melhor empilhamento, mas também no manuseio e movimentação para evitar 

avarias, além do transporte, esse último a fim de proteger os produtos durante o percurso, 

como no aproveitamento do espaço quanto na qualidade da embalagem. 

Como foi exposto neste trabalho no tópico 4.6.1, as novas normas serão mais rigorosas para 

os produtos acima de 15 graus até 30 graus, faixa onde a maioria dos produtos relacionados 

a saúde estão presentes, os produtos abaixo dessa faixa, já possuem uma operação e 

embalagens adequadas para transporte e sua operação já é realizada por diversas empresas 

especializadas. 

De qualquer forma, para transporte de produtos abaixo de 15 graus, normalmente a operação 

já é robusta, bem estruturada. Utiliza-se veículos refrigerados desde o início da operação, 

conforme figura 12 no tópico 4.5.3, e possui total estrutura para manutenção da temperatura. 

Em resumo, sai do CD da fábrica climatizado, o veículo que coleta também é refrigerado, passa 

ao armazém de transporte que também é climatizado, a transferência de um CD ao outro é 

por veículos climatizados e/ou refrigerados, da mesma maneira no momento da distribuição 

aos distribuidores e farmácias. Para esse tipo de carga se utiliza bastante o modal aéreo, 

devido a velocidade do transporte e estar preparada para tal operação. Quanto às 

embalagens, normalmente possuem isolantes térmicos e que possuem materiais refrigerados 

ou congelados para manter ou estender o tempo de temperatura adequado àqueles tipos de 

produto. 

Para auxiliar no entendimento dessa proposta de solução, a tabela abaixo foi elaborada e 

dividida por faixa de temperatura, buscando mostrar onde haverá maior impacto com as 

novas normas. 
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Tabela 21. Particularidades Operacionais x range de temperatura 

 

Realidade Atual 

Temperatura 

Volum

etria 

Particularid

ades 

Valor 

Mercadoria 

Investime

nto Risco 

< 15 graus Baixa Alta Alto Alto Alto 

De 15 a 30 graus Alta Baixo Baixo/Médio Baixo Baixo 

 

Previsto nas novas normas     

Temperatura 

Volum

etria 

Particularid

ades 

Valor 

Mercadoria 

Investime

nto Risco 

< 15 graus Baixa Alta Alto Alto Alto 

De 15 a 30 graus Alta Alta Baixo/Médio Alto Alto 

Fonte: Autores (2022) 

Volumetria: Quantidade de mercadoria 

Particularidades: Requer licenças, procedimentos específicos,  

Valor de Mercadoria: Valor de carga por volume transportado 

Investimento: Em infraestrutura, recursos, tecnologia, treinamento etc. 

Risco: Fiscalizações, integridade do produto, operacionalização 

 

Algumas embalagens utilizadas na faixa menor que 15 graus são: 

• Envelope térmicos e caixas térmicas                  
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• Caixas de papelão de alta espessura com auxiliares de manutenção de temperatura.   

• Caixas de isopor com isolamento seguindo pelo modal aéreo 

 

Para o transporte aéreo, possui o envirotainer. Container super isolando para transporte de 

produtos de baixa temperatura, sistema ativo. 

Figura 49 – Envirotainer 

 

Fonte: Eurotainer (2022) 

 

Quando se entra na faixa acima de 15 graus, existe a necessidade da garantia do controle de 

temperatura, sendo assim haverá muitas modificações na operação de transporte. 

O uso de carreta baú climatizada, por exemplo, vem sendo adotado pela maioria dos 

operadores logísticos a fim de reduzir o impacto de temperatura. 

Uso de caixas palete, para otimizar o espaço do veículo, entretanto a transferência dos 

produtos para dentro dessas caixas poderão deixar a operação mais demorada, além de ser 

necessário uma operação de equipe treinada, para refazer o trabalho na montagem dos kits. 

O uso de mantas térmicas sobre os pallets também é utilizado para reduzir o impacto da 

temperatura externa no produto, porém não por longos períodos, sendo necessário utilizar 

outros meios, como os citados acima, para maximizar a eficácia. Será de extrema importância 
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a necessidade de ter um controle de uso e maior cuidado para não ocasionar avarias e ser útil 

por grandes períodos. 

 

Outra opção é o isolamento do baú internamente com lonas térmicas, buscando também 

reduzir o impacto da temperatura externa. Essa lona na operação, deverá ter um tempo de 

uso baixo, pois o contato com as mercadorias será constante e as avarias serão frequentes, 

deixando o produto inutilizável. 

 

5.2.4.3 VIABILIDADE ESTRATÉGICA 

 

Em relação às mudanças nas legislações para o transporte de produtos relacionados à saúde, 

muitos operadores precisarão se adequar às novas normas, mas que, conforme NTC & 

Logística (2016), acreditam que há ainda muito espaço para crescimento no setor de 

transporte de medicamentos. Existem fatores estruturais que ainda tornam o mercado muito 

atraente. Além dos medicamentos possuírem uma sazonalidade baixa por serem produtos de 

alta necessidade e constituírem uma carga de alto valor agregado, a expectativa de vida da 

população brasileira é crescente, o que deve aumentar o consumo de medicamentos no 

médio-longo prazo. 

Diante desse cenário, essas empresas já vêm se estruturando e avaliando diversas opções de 

embalagens, além de buscarem diversos fornecedores fazendo projetos diferenciados e 

qualificação do produto. Percebe-se que não haverá volta para que haja alteração e que esse 

é o futuro do transporte de medicamento, diante disso, haverá a necessidade do uso de 

embalagens térmicas para grandes volumes de carga que antes era considerada como “carga 

seca” e em breve deverá ser controlada a temperatura. 
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5.2.4.4 VIABILIDADE FINANCEIRA 

Para o cenário que está por vir, está clara      a necessidade de altos investimentos em 

estrutura, veículos e sistema para controle de temperatura. No caso das embalagens, não é 

diferente, também será adaptado para essas novas regras e as empresas necessitarão buscar 

fornecedores que auxiliem em projetos para redução de custos com esse material, pois a 

necessidade será muito maior. 

Uso de caixas, lonas e materiais térmicos serão muito maiores do que o normal, os 

investimentos em baús climatizados, além das estruturas físicas são os balizadores para obter 

uma noção de investimento que atualmente não há como calcular, mas que sim, será alto e 

que é esperado essa transferência de valores para os consumidores finais. 

De acordo com NTC & Logística (2016), a      situação econômica atual das empresas de 

transporte de medicamentos é pautada por dois fatores: a tendência crescente dos custos de 

operação, a necessidade de investimentos e a consequente tendência decrescente da 

rentabilidade da carga farmacêutica. De fato, o custo fixo do transporte de medicamentos é 

elevado, pelas exigências legais e operacionais. Adicionalmente, considerando que o preço 

dos medicamentos é controlado pelo governo e o frete é, também, função do valor 

transportado, os transportadores enfrentam dificuldades no repasse do aumento de seus 

custos. Portanto, para alguns transportadores, o curto e médio prazo vão ser desafiadores, 

porque o valor do frete não deve aumentar o suficiente para compensar os investimentos 

realizados, nem para permitir novos investimentos 

 

5.2.5 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS PARA ATENDER A DEMANDA NA CADEIA LOGÍSTICA 

DE FÁRMACOS  

 

A necessidade de profissionalizar a cadeia é uma realidade para quem está envolvido no elo 

logístico. A profissionalização se dará por meio do desenvolvimento de profissionais capazes 
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de conhecer suas rotas, conhecer onde poderá ocorrer a excursão, entender como um 

medicamento poderá perder sua eficácia, compartilhar com o cliente e interessados que o 

fármaco está sendo cuidado, saber argumentar com o embarcador qual melhor equipamento 

incluir no transporte e na armazenagem, nesta nova fase conhecer, entender e garantir que o 

medicamento não tenha seu princípio ativo comprometido ou que impacte na validade do 

remédio esperado garante a eficácia da cadeia. Para tanto, desenvolver pessoas além dos 

responsáveis técnicos, dos farmacêuticos envolvidos é fundamental para o sucesso da sinergia 

entre: indústria, transportador, operador logístico, farmácias e consumidor final. Por fim, 

desenvolver essas habilidades de cada um terá como consequência o desenvolvimento da 

própria empresa ligada a cadeia, conclui a SETCESP (2022). 

Vale ressaltar que a RDC 653 (2022) prevê que todo medicamento deve ser acessado 

estritamente por pessoal autorizado e treinado além de todos os elos da cadeia do fármaco 

ter mapeado a temperatura em suas operações, portanto, os envolvidos deverão estar 

capacitados para conhecer em detalhes suas rotas e disseminar o conhecimento. 

 

5.2.5.1 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 

A viabilidade está condicionada a meios de comunicação, de informação e treinamento e 

muito pouco da verba direta, para tanto os pontos a seguir definem a viabilidade desta 

solução: 

● Análise preliminar do mercado: 

Em referência ao mercado americano, a NCBI (2018), mostra-nos que a 

profissionalização, o avanço em pesquisas terapêutica, tecnologias e a própria logística 

estão apoiando progresso contínuo na cadeia de suprimentos farmacêutica e que, 

além de grandes avanços em inovações, melhorias de envio e transportes, programas 

educacionais e treinamentos, são ações que os EUA engajam para aprimorarem 

vantagens competitivas, encerra a NCBI (2018). 
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● Projeção de renda: 

Apesar de ainda não haver um modelo eficaz efetivo da cadeia de fármaco, que 

cumpra todas as obrigações das regulamentações brasileiras, seguindo a linha de 

tendência da pesquisa realizada pela INTERFARMA (2019) onde foi demonstrado a 

evolução do faturamento das 20 maiores empresas da indústria farmacêutica no Brasil, 

associado também à pesquisa realizada pela SCMED-ANVISA (2019), onde cruzam o 

faturamento X embalagens comercializadas no período de 2015 a 2019, estima-se que 

a receita prevista está intimamente ligada à disponibilidade de estrutura para 

atendimento do transporte nas mais variadas rotas  brasileiras, portanto, quanto mais 

bem estruturado o elo, mais bem será o fluxo de medicamentos movimentados e 

como consequência mais serviços realizados por transportadores e operadores 

logísticos. Neste sentido, a capacitação dos atores envolvidos, a homogeneização do 

conhecimento da operação de fármaco é imprescindível. 

 

5.2.5.2 VIABILIDADE OPERACIONAL 

 

Dado a necessidade de profissionalizar a cadeia, de tornar a experiência de operar com 

fármaco cada vez mais viva, mais concreta que abstrata, é chegado momento do agrupamento 

de informações geradas através da experiência vivenciadas pelos operacionais, comerciais, 

pela logística, pela produção, de forma que serão transformados em recursos valiosos para 

aplicação prática em treinamentos táticos, cujo aprendizado trará a inteligência de, por 

exemplo, selecionar veículo ou equipamento condizente à tecnicidade indicada pela indústria 

para realização do transporte, da armazenagem, da movimentação do fármaco, como 

descreve a RDC 653 (2022), assim como controlar ou não a temperatura do medicamento, 

implementa a mesma RDC. 

A área de Recursos Humanos juntamente com áreas de suporte, como a de Processos e 

Tecnologia de Informação, terão papéis fundamentais nessa empreitada, onde insights 

deverão ser transformados em procedimentos operacionais que devem ser utilizados para 
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operacionalização do fármaco em todo ambiente da cadeia, e mesmo serem transformados 

em indicadores que poderão ser utilizados numa tomada de decisão. 

 

5.2.5.3 VIABILIDADE FINANCEIRA 

Devido realização da operacionalização de fármaco afetar diretamente a principal estratégia 

da empresa, da cadeia em si, a realização do treinamento corporativo precisará sem dúvida 

nenhuma ser medido ao ponto de conhecer se os investimentos tidos sobre esta capacitação, 

está trazendo o resultado esperado pelos acionistas ou se mesmo está conectado ao principal 

objetivo da cadeia: tornar eficiente o transporte intermodal de fármaco.  

Portanto, algumas empresas especializadas em treinamento, como a LUDOSPRO (2022), 

indica o ROI (Retorno sobre o Investimento), uma ferramenta capaz de apresentar números 

reais para enxergar se toda verba empregada está trazendo o resultado esperado. 

A justificativa desta medição é clara quando a princípio analisamos algumas situações 

negativas citadas a seguir, cuja inexperiência poderá condenar completamente o negócio e 

corromper o elo: 

✔ A seleção errônea de um modal; 

✔ A escolha incorreta de um implemento rodoviário que pode trazer maiores custos 

operacionais; 

✔ A opção de usar um sistema de controle de temperatura para um fármaco, cuja 

excursão da temperatura não deve acontecer numa determinada rota, segundo 

mapeamento de rotas alinhavado os estudos de estabilidade;  

✔ De armazenar sem saber interpretar o mapeamento e monitoramento do nível de 

serviço instalado; 

✔ Oferecer serviço desconhecendo locais mais quentes e mais frios; 

✔ De desconhecer a periodicidade da calibração de equipamentos de controle de 

temperatura; 
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✔ Da realização de um transporte de um medicamento numa rota crítica onde a 

temperatura pode ocorrer excursão utilizando veículos comuns ou não utilizar 

equipamentos específicos de suporte ao controle de temperatura. 

Assim, controlar o ROI significa, segundo a LUDOSPRO (2022), ajudar o Recursos Humanos a 

comprovar se o uso de uma referida metodologia de treinamento está efetivamente trazendo 

os resultados esperados ou se há necessidade de mudar ou fortalecer a estratégia para 

alcançar os objetivos     . 

Por fim, importante notar que o ROI sobre Treinamento precisa ser interpretado como 

Investimento e não mais como Despesas, afirma VIDDIA, Educação Online (2019). 

A LUDOSPRO (2022) apresenta a fórmula para geração do indicador do resultado e VIDDIA 

(2019), reforça que a estratégia pode ser realizada em médio a longo prazo, observando 

sempre o mercado, de forma que quaisquer que sejam as depressões sejam ponderadas e 

assim não vicie o resultado. 

✔ ROI = Resultado da ação – Custos do Treinamento 
                          Custos do Treinamento   
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Verifica-se que o setor de movimentação da cadeia de fármacos no Brasil, é caracterizado por 

mercado altamente regulado com forte intervenção do Governo.  

O acesso a medicamentos pela população é considerado muito baixo, com gasto per capita de 

apenas 123.97 US$, e 75% da população totalmente dependente do Serviços Único de Saúde 

– SUS. Como referência, este número é 5 vezes menor que a média per capita dos países da 

OCDE. 

As indústrias farmacêuticas estão fortemente concentradas na região sudeste. Os Estados do 

SP, RJ, MG e ES juntos, representam 89,1% do faturamento e 74,5% de toda a quantidade 

comercializada no país. Esta concentração industrial, aliada a característica de um país com 

dimensões continentais, com peculiaridades regionais de clima e infraestrutura totalmente 

diferentes, impõem desafios adicionais a cadeia de abastecimento de fármacos no Brasil. 

A pandemia do COVID19 impôs uma severa restrição à operação do setor de transporte de 

fármacos no Brasil, obrigando as empresas adequarem e reinventarem processo para atender 

a distribuição de vacina para toda população brasileira com qualidade e segurança. Trata-se 

de valiosa lista de “lições aprendidas no Brasil”, que o setor pode e deve utilizar como 

aprendizado para outras atividades correlatas.  

Conforme exposto ao longo de todo o estudo, o controle e monitoramento de qualidade dos 

medicamentos ao longo de todo a cadeia de fármacos é um desafio constante, principalmente 

no requisito temperatura e umidade. Questões ligadas a estabilidade e excursão de 

temperatura são pontos de atenção, visando garantir o mesmo princípio ativo e qualidade do 

medicamento na indústria, até o consumidor final. 

O setor de transporte de fármacos no Brasil, apesar de ser relevante e impactar positivamente 

na economia brasileira, gerando diversos empregos e investimentos para o setor, encontra 

bastante dificuldade em atender as regulamentações, contratar mão de obra qualificada e 

infraestrutura adequada para o transporte.  
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Como apresentado, houve dificuldades na contratação de mão de obra, principalmente 

devido à carência de qualificação, como também por causa dos elevados encargos sociais e da 

escassez de cursos específicos. 

Com base nos achados e proposta de soluções, recomenda-se que: 

✓ O estudo, mapeamento e monitoramento de rotas seja uma importante iniciativa para 

melhorar a qualidade dos medicamentos transportados; 

 

✓ A elaboração de políticas públicas para fomentar o aumento da acessibilidade de 

medicamentos pela população brasileira com qualidade, seja pauta contínua do setor de 

fármacos no Brasil;  

 

✓ A participação ativa na elaboração e revisão de políticas públicas junto ao poder público, 

é um elemento fundamental para que as empresas do setor possam competir de forma 

eficiente neste mercado;  

 

✓ Entende-se que o case da LATAM na distribuição de vacina foi relevante e que pode ser 

um modelo a ser seguido no desenvolvimento de ações similares, envolvendo itens 

sensíveis. A justificativa para este entendimento pauta-se no mérito e nas lições 

aprendidas do projeto LATAM: 

• Foi realizado com sucesso o transporte de vacinas de diferentes laboratórios para 6 

diferentes países da América do Sul, uma entrega impecável dos serviços demandados 

(ativo e passivo), para diferentes ranges de temperatura. 

• Canais de comunicação pré-estabelecidos com diferentes players essenciais da cadeia 

de suprimentos foi um fator chave para compartilhar a melhor informação disponível 

em todos os dias, de forma a entregar a melhor solução para cada embarque. 

• Representou de 2020 até o dia 27/09/2021 o transporte de 131.796.428 doses de 

Vacinas Covid-19 em todo o mundo, o que totaliza cerca 872 toneladas transportadas, 

cerca de 17,45 aeronaves cargueiras. No Brasil, esse número é de 119.295.673 doses, 

o suficiente para vacinar com a primeira dose cerca de 53% de toda a população – 

tornando-se a companhia aérea que mais transportou vacinas no país. 
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Como evidenciado, a profissionalização e qualificação de pessoas foi extremamente 

importante e deve ser uma constante para garantir eficiência na cadeia de fármacos no Brasil, 

por tratar se de um mercado especializado, complexo e dinâmico; 

Outro ponto que se mostrou relevante foi a importância no desenvolvimento de novas 

embalagens, fundamental para garantir qualidade na cadeia de fármacos, e com foco em 

sustentabilidade, redução de lixo e reciclagem; 

A tecnologia aplicada de meios passivos e ativos se mostraram da mesma forma, fatores 

críticos de sucesso, para garantir qualidade dos medicamentos e monitoramento do nível do 

serviço durante o transporte.  

Sugere-se o aprofundamento de estudos sobre a viabilidade no uso de meios de transporte 

alternativos como Vtols e Drones que se mostraram como soluções a serem consideradas, em 

especial para transporte e distribuição de última milha; 

No que se refere ao roubo de carga e a logística reversa, são temas sensíveis e que também 

demanda aprofundamento e a necessidade de estudos futuros, dada sua relevância para o 

setor de fármacos. 
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