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ORGANIZAÇÃO

APRESENTAÇÃO

A diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Pará, no intuito de zelar 
constantemente pela profissão no estado e indo além do seu papel fiscaliza-
dor, preza pela capacitação e qualificação dos profissionais. Dessa forma, 
apresentamos a Cartilha de Logística Farmacêutica: Primeiros Passos, 
desenvolvida pelos membros da Comissão Técnica de Logística Farmacêutica 
do CRF-PA. Esta cartilha visa auxiliar os profissionais e estudantes acerca das 
etapas, atribuições, áreas de atuação do farmacêutico, bem como legislações 
e gestão de qualidade na Logística.
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A Cadeia de Suprimentos 
representa um conjunto de 
atividades que contempla as 
operações de compra, armazena-
mento, embalagem, transporte 
interno e externo, distribuição e todo 
o suporte necessário para que tudo 
possa acontecer de forma integrada 
em um canal de distribuição do 
fornecedor até o usuário final.

Para manter a qualidade dos 
produtos farmacêuticos, todas as 
etapas da cadeia de distribuição 
devem cumprir com as legislações e 
regulamentações de acordo com os 
princípios das Boas Práticas de 
Fabricação, Armazenagem, 
Distribuição e Transporte.

Assim, esta cartilha visa 
proporcionar ao farmacêutico da 
área informações fundamentais de 
fácil e rápido acesso sobre as 
principais demandas e atribuições 
para um bom desempenho 
profissional.

Na cadeia de serviços de saúde, a 
assistência farmacêutica é um 
instrumento estratégico e deve 
ocorrer por meio de ações que 
tenham como alvos principais o 
acesso, a qualidade e o uso racional, 
garantindo a sustentabilidade do 
sistema. A atividade do farmacêuti-
co em logística, inserida nesse 
contexto, está regulamentada pela 
Resolução/CFF Nº 679, de 21 de 
novembro de 2019.

PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO 
FARMACÊUTICA NA CADEIA DE SUPRIMENTOS

PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO 
FARMACÊUTICA NA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Para o funcionamento de qualquer empresa na cadeia farmacêu-
tica, é fundamental a comprovação da capacidade técnica, operacio-
nal e regulatória, garantindo a manutenção das condições de eficácia, 
segurança e qualidade dos medicamentos para os quais haja 
qualquer atividade estabelecida pela Lei 6360/1976.

DICA DO FARMACÊUTICODICA DO FARMACÊUTICO
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PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES APLICADAS A LOGÍSTICAPRINCIPAIS LEGISLAÇÕES APLICADAS A LOGÍSTICA

TIPO DE 
DOCUMENTO

LEI 5991 17/12/1973

12/05/1998

02/10/2001

29/06/2004

26/04/2005

14/11/2006

25/07/2013

15/08/2013

17/04/2018

21/06/2018

21/11/2019

08/10/2020

30/03/2022

30/03/2022

344

365

415

433

204

577

8.077

42

234

679

430

625

665

RESOLUÇÃO CFF

RDC - MS

RDC - MS

RDC - MS

RDC - MS

RDC - MS

PORTARIA – MS

RESOLUÇÃO CFF

RESOLUÇÃO CFF

RESOLUÇÃO CFF

RESOLUÇÃO CFF

DECRETO - 

CASA CIVIL

NT - ANVISA

Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, 

Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências.

Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos 

a controle especial.

Dispõe sobre a assistência técnica farmacêutica em distribuidoras, 

representantes, importadoras e exportadoras de medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos.

Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no Gerenciamento dos 

Resíduos dos Serviços de Saúde.

Regula a atuação do farmacêutico em empresa de transporte terrestre, 

aéreo, ferroviário ou fluvial, de produtos farmacêuticos, farmoquímicos e 

produtos para saúde.

Determinar a todos os estabelecimentos que exerçam as atividades de 

importar, exportar, distribuir, expedir, armazenar, fracionar e embalar 

insumos farmacêuticos o cumprimento das diretrizes estabelecidas no 

Regulamento Técnico de Boas Práticas de Distribuição e Fracionamento de 

Insumos Farmacêuticos, conforme Anexo da presente Resolução. 

Dispõe sobre a direção técnica ou responsabilidade técnica de empresas ou 

estabelecimentos que dispensam, comercializam, forneçam e distribuam 

produtos farmacêuticos, cosméticos e produtos para a saúde.

Regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao 

licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito 

da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 23 de 

setembro de 1976, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a necessidade de AFE para as transportadoras presentes nos 

ambientes alfandegários, portuários e aeroportuários.

Dispõe sobre terceirização de etapas de produção, análises de controle de 

qualidade, transporte e armazenagem de medicamentos e produtos 

biológicos.

Dispõe sobre 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.

Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de 

Transporte de Medicamentos.

Dispõe sobre os requisitos mínimos relativos à obrigatoriedade, por parte 

das empresas detentoras de registros (fabricantes ou importadores), de 

comunicação às autoridades sanitárias competentes e aos consumidores e 

de implementação da ação de recolhimento de medicamentos.

Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de 

Transporte de produtos médicos e produtos para Diagnóstico de Uso In 

Vitro.

Nº DATA ASSUNTO
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ATRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO 
QUE ATUA NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
ATRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO 
QUE ATUA NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

• Qualificar fornecedores (Produtos e 
Serviços), agentes de cargas e clientes;

• Elaborar e atualizar o Manual de Boas 
Práticas e Procedimentos Operacionais, 
padrões exigidos por legislação;

• Controlar documentos externos, como: 
Autorizações de Funcionamento (ANVISA) 
e Licenças (Vigilâncias Sanitárias estaduais 
e municipais), controle de pragas, 
habite-se, Certificações, etc;

• Realizar capacitação periódica para os 
profissionais envolvidos;

• Acompanhar Auditorias Externas e 
Inspeções Sanitárias, bem como a 
realização de Auditora Interna semestral 
ou anual;

• Controlar a higienização/limpeza do 
local e dos veículos;

• Controlar a temperatura e umidade da 
área de armazenamento e veículos.

11

EVENTO DE INÍCIO – INDICA ONDE UM 
PROCESSO COMEÇARÁ. EM TERMOS DE 
FLUXOS DE SEQUENCIA, O EVENTO DE INÍCIO 
COMEÇA NO FLUXO DO PROCESSO. 

INDICA UMA TAREFA - É UMA ATIVIDADE 
ATÔMICA QUE ESTÁ INCLUÍDA DENTRO
DE UM PROCESSO. 

GATEWAY (DECISÕES) –  SÃO LOCAIS DENTRO DE 
UM PROCESSO DE NEGÓCIOS, ONDE O FLUXO DE 
SEQUÊNCIA PODE TOMAR DOIS OU MAIS 
CAMINHOS ALTERNATIVOS. 

EVENTO FIM – O EVENTO FIM INDICA 
ONDE UM PROCESSO TERMINARÁ.

NÃO CONFORMIDADE

FIGURA DESCRIÇÃO FIGURA DESCRIÇÃO

NC

Fonte: Comissão de logística do CRF-PA, 2022.

Cadastro

M
A

C
R

O
 

P
R

O
C

E
S

S
O

S

Q
U

A
L

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 D
E

 F
O

R
N

E
C

E
D

O
R

E
S

R
E

C
E

B
IM

E
N

T
O

A
R

M
A

Z
E

N
A

M
E

N
T

O
E

X
P

E
D

IÇ
Ã

O
T

R
A

N
S

P
O

R
T

E

Agendamento 
da entrega

Recebimento 
fiscal

Informar o motivo

Executar cadastro

Não Habilitado

Habilitado

Classificação
 e análise de 

documentação 
regulatória

Conferência e 
endereçamento

Identificação 
dos itensArmazenamento

Roterização de 
entregas

Mapeamento
romaneio

Fluxo de 
entregas

Conferência 
da carga

Análise de 
documentação

Separação das 
mercadorias Acondicionamento Carregamento

Formação 
da carga

Verificação 
de NC

Cadastro no 
estoqueConferência

66



DICA DO FARMACÊUTICO

DESAFIOS DO RAMO DA LOGÍSTICADESAFIOS DO RAMO DA LOGÍSTICA

QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDORQUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

• Instituir conceitos, entendimentos e 
diretrizes capazes de integrar e reforçar o 
papel dos atores da Cadeia de Suprimentos 
na logística farmacêutica enquanto estabele-
cimentos pertencentes ao Ciclo Logístico do 
Medicamento;

• Adequar/Qualificar a empresa às normas 
sanitárias;

• Evitar a interrupção sistemática no abasteci-
mento de medicamentos e de outras 
tecnologias em saúde, resultando no impedi-
mento ao acesso da população a serviços e 
produtos;

• Educação permanente e ampliação 
da qualificação dos profissionais 
atuantes na Assistência Farmacêutica 
na área de logística;

• Diminuição e Controle de custos 
operacionais;

• Monitoramento e Controle de 
temperatura durante todo o armazena-
mento e transporte do medicamento.

Esse segmento visa estabelecer as condições e meios 
para a avaliação e designação de aptidão para cada 
fornecedor de serviços e produtos.  É uma operação 
documentada de acordo com um plano de testes 
pré-determinados e critérios de aceitação definidos, 
garantindo que fornecedores e prestadores de serviços 
atendam aos requisitos especificados.

Os fornecedores devem seguir os padrões de qualidade 
estabelecidos pelo cliente e/ou pela legislação vigente, a 
fim de garantir o fornecimento de produto ou serviço, 
seguro e de qualidade.

22

https://bit.ly/3gs9qWg

EXEMPLO DE CADASTRO E  AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

As empresas distribuidoras devem fornecer medicamentos 
somente às empresas licenciadas e autorizadas pela autoridade 
sanitária competente para as atividades de distribuição ou 
dispensação de medicamentos.

33

77



RECEBIMENTO RECEBIMENTO 

RECOLHIMENTORECOLHIMENTO

DEVOLUÇÕESDEVOLUÇÕES

44

55

66

É conjunto de atividades relacionadas à chegada da 
carga, conferência de documentação, de condições de 
transporte e quantidade de volumes e internalização dos 
produtos em estoque. Essas atividades têm como 
princípio assegurar que o produto esteja em conformida-
de com as especificações do fabricante.

As cargas que não cumpram com os requisitos do 
recebimento ou que apresentem suspeitas de desvios de 
qualidade devem ser devolvidas no ato do recebimento 
ou devem ser postas em quarentena enquanto 
aguardam a definição pela garantia da qualidade.

É a atividade que deve ser coordenada pelo detentor 
do registro do produto, cabendo às distribuidoras, 
armazenadoras ou aos operadores logísticos participar 
desta atividade, de acordo com a contribuição dentro do 
mapa de distribuição.

Deve atender às disposições legais presentes nas 
RDCs nº430/2020 e 665/2022.

Sempre que o produto comercializado não puder 
garantir a manutenção do padrão estabelecido pelo 
laboratório fabricante e/ou pelas Boas Práticas, este 
produto deverá ser avaliado pelo sistema de Gestão da 
Qualidade para poder ser reintegrado ou não ao estoque. 
O mesmo cabe aos produtos e objetos provenientes de 
furto, roubo ou outras apropriações indevidas.

88



• Os paletes devem ser de material que 
permita a limpeza e não constitua de 
fonte e contaminação, tais como 
madeira tratada, alumínio ou materiais 
plásticos.

• As áreas de estocagem devem possuir 
equipamentos e instrumentos 
calibrados, necessários ao controle e ao 
monitoramento da temperatura e 
umidade requeridas. Este monitora-
mento deve ser registrado e os registros 
devem ser mantidos, por, pelo menos, 
dois anos após sua geração;

• As condições de armazenagem devem 
seguir as especificações do detentor do 
registro e obedecer à condição de carga 
determinada para o medicamento, 
entre outras orientações.

• A estocagem nunca deve ser efetuada 
diretamente em contato com o piso, 
encostado na parede, muito próximos 
ao teto e nem em lugar que receba luz 
solar direta, assim como deve obedecer 
aos empilhamentos para facilitar a 
circulação de ar e em temperatura 
ambiente (15 a 30ºC). Os medicamentos 
e insumos farmacêuticos que não 
exigem condições especiais de 
conservação, não devem mantidos a 
temperaturas superiores a 25ºC para 
garantir o conforto térmico.

• Estocar os medicamentos e produtos 
para saúde isolados de outros 
materiais, principalmente os de 
limpeza, perfumaria, cosméticos e 
gêneros alimentícios.

• Os estoques devem ser inventariados 
periodicamente e qualquer 
discrepância observada deve ser 
devidamente esclarecida. Devem ser 
observados o controle de validade e os 
riscos de possível degradação no 
estabelecimento.

• Medicamentos e produtos para saúde 
com prazos de validade vencidos ou 
sem condições de uso devem ser 
imediatamente segregados em área 
separada e identificada.

ARMAZENAMENTOARMAZENAMENTO77

O armazenamento é uma etapa da 
cadeia logística que engloba desde o 
estabelecimento das características 
necessárias das instalações de armaze-
nagem, layout, bem como cuidados no 
recebimento, métodos de localização 
dos itens e tipos de distribuição. Estas 
atividades fazem parte da assistência 
farmacêutica e visam assegurar a 
qualidade dos produtos por meio de 
condições adequadas de armazena-
mento e de um controle de estoque 
eficaz. 

Constitui-se como um conjunto de 
procedimentos que envolve o 
recebimento, a estocagem/guarda, a 
segurança contra danos físicos, furtos 
ou roubos, a conservação, o controle de 
estoque e a entrega. Veja os principais 
exemplos:

99



• No ato de recebimento de medicamen-
tos termolábeis deve ser verificada a 
temperatura interna da caixa térmica 
transportadora utilizando instrumentos 
calibrados (termômetros do tipo espeto 
ou infravermelho);

• Manter em áreas específicas, em 
condições adequadas de refrigeração, 
dentro de um sistema de rede de frios 
supervisionado que controle e monitore 
a temperatura, de acordo com as 
especificações do fabricante: 

- Refrigerada (2ºC a 8ºC) – Câmaras 
frigoríficas, refrigerados ou geladeiras 
destinadas a estocagem e conservação 
de produtos farmacêuticos;

- Congelada (-20 a -10ºC) – Câmaras 
frigoríficas ou freezers.  

• O local de manuseio, embalagem e 
transporte deve manter uma temperatu-
ra supervisionada e monitorada, 
preferencialmente, por meio de sistema 
informatizado;

O monitoramento significa a verificação dos dados, valores de 
temperatura e umidade ao longo do transporte. É realizado através de 
dispositivos eletrônicos (exemplo: dataloggers) em um intervalo de tempo 
pré-definido, que vão confirmar se o controle aplicado é funcional ou não.

O controle de temperatura diz respeito a implementação de sistemas 
ativos ou passivos, capazes de manter um sistema na faixa de temperatura 
especificada. Todos esses devem ser devidamente qualificados.

7.17.1
A RDC nº 430/2020, define o medicamento termolábil como “medicamento 

cuja especificação de temperatura seja igual ou inferior a 8ºC”.
E devem ser observados os seguintes critérios: 

ARMAZENAMENTO DE PRODUTO TERMOLÁBILARMAZENAMENTO DE PRODUTO TERMOLÁBIL

• Caso o produto esteja fora da faixa de 
temperatura estabelecida, deve ser 
aberto um Registro de Não Conformida-
de para tratamento e análise crítica da 
ocorrência;

• Deverão existir sistemas de alerta 
sonoro ou visual que possibilite detectar 
defeitos nos equipamentos da rede de 
frios para reparação imediata;

• Deve ser utilizado gerador automático 
para os equipamentos, cujo funciona-
mento não pode ser interrompido;

• Ficam proibidos: alimentos e bebidas 
dentro do refrigerador destinado aos 
medicamentos termolábeis;

• No transporte, tais medicamentos 
devem ser acondicionados de tal forma 
que não fique em contato direto com o 
gelo reciclável ou outro conservante de 
temperatura.

DICA DO FARMACÊUTICO
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7.27.2

88

• Dada as características desses medicamentos, sua área 
de estocagem deve ser considerada de segurança 
máxima. Em área trancada e isolada das demais, 
somente podendo ter acesso a ela o pessoal autorizado 
pelo farmacêutico responsável do almoxarifado;

• Os registros de entrada e de saída desses medicamen-
tos devem ser realizados de acordo com a legislação 
sanitária específica, sem prejuízo daquelas que foram 
determinadas pela própria administração do almoxarifa-
do;

• O processo de comercialização destas substâncias 
encontra-se no site https://www.gov.br/anvisa/pt-br 

O manuseio inadequado dos produtos pode afetar a 
sua estabilidade. Por isso, não se deve arremessar caixas, 
arrastar ou colocar peso sobre elas. Todos os funcionários, 
incluindo motoristas e auxiliares, devem ser sensibilizados 
e treinados quanto ao seu manuseio. 

• Do planejamento – É necessário determinar o melhor 
método, do ponto de vista econômico, para a movimenta-
ção e fluxo de materiais, considerando-se as condições 
particulares de cada operação;
 
• Do sistema integrado – Deve-se planejar um sistema 
que integre o maior número de atividades de movimenta-
ção, coordenando todo o conjunto de operação;
 
• Da simplificação – Deve-se procurar sempre reduzir, 
combinar ou eliminar movimentação e/ou equipamentos 
desnecessários;
 
• Da manutenção – Planejar a manutenção preventiva e 
corretiva de todos os equipamentos de movimentação; 

ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A 
CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA Nº 344/98 DA ANVISA)
ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A 
CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA Nº 344/98 DA ANVISA)

MANUSEIO DE PRODUTOSMANUSEIO DE PRODUTOS

1111



• Controle de qualidade através da análise dos laudos emitidos pelos fornecedores;

• Qualificação de fornecedores, clientes, ambientes, embalagens, instrumentos e 
terceirização de serviços;

• Controle de não-conformidades, ações corretivas e preventivas;

• Sistema de rastreabilidade de produtos;

• Sistema de gerenciamento das reclamações, que devem ser registradas e investigadas;

• Autoinspeções e auditorias internas;

• Elaboração, padronização e atualização de manuais e procedimentos operacionais;

O processo de gestão da qualidade é ferramenta primordial para a manutenção das 
características ideais dos produtos comercializados em toda a cadeia logística, evitando 
que ocorram alterações que levariam a inutilidade ou até mesmo a serem nocivos à 
saúde. O foco principal do sistema de qualidade é a adequação do estoque às normas de 
Boas Práticas, tais como: 

GESTÃO DA QUALIDADE1010

A expedição logística é a área responsável por todas as 
etapas relacionadas ao envio de uma mercadoria para 
algum destino, incluindo o transporte e o planejamento do 
transporte, requerendo eficiência e segurança dos 
processos a serem seguidos. Também tem como caracte-
rística a organização do veículo de transporte para armaze-
namento temporário e deslocamento até o destino.

Ainda sobre a distribuição, as RDC’s nº 430/2020 e nº 665/2022, relatam que “cada 
fabricante deverá manter registros de distribuição que incluam ou que façam referência 
ao: nome e endereço do consignatário; identificação e quantidade de produtos 
expedidos, com data de expedição; qualquer controle numérico utilizado para rastreabi-
lidade”.

Os distribuidores e operadores logísticos devem garantir que o transporte dos 
produtos farmacêuticos seja realizado conforme o que determina as Boas Práticas de 
Fabricação e Transporte de Produtos Farmacêuticos, bem como as indicações especifi-
cadas pelo fabricante. 

99 EXPEDIÇÃO E TRANSPORTEEXPEDIÇÃO E TRANSPORTE
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• Controle de processos de:

Os processos de Validação e Qualificação de equipamentos e sistemas informatiza-
dos passam a ser solicitados pela RDC nº 430/2020 e complementados pela RDC nº 
665/2022 que consideram a obrigatoriedade de estabelecer e documentar evidências 
objetivas de que o processo/projeto produzirá consistentemente um resultado que 
satisfaça as especificações predeterminadas.

As áreas de armazenagem de medicamentos devem ser dotadas de equipamentos 
e instrumentos necessários ao controle e monitoramento da temperatura e umidade 
requeridas e, este monitoramento, deve ser realizado por instrumentos posicionados 
estrategicamente de acordo com o estudo de qualificação térmica da área. 

A qualificação térmica é definida como: verificação documentada de que o equipa-
mento ou a área de temperatura controlada garantem homogeneidade térmica em 
seu interior, assim, esta qualificação deverá ocorrer sempre que houver mudança das 
características da qualificação inicial dos equipamentos essenciais para controle e 
manutenção da temperatura.

Os processos de Validação e Qualificação Térmica são constituídos de etapas da 
criação dos protocolos que envolvem: a Qualificação da Instalação (QI), Qualificação de 
Operação (QO), Qualificação de Desempenho (QD), e o relatório final de validação.

Os laboratórios fabricantes (detentores de registros de medicamentos) devem 
orientar sobre a disposição e a montagem das cargas para transporte de medicamen-
tos termolábeis. Esta orientação deverá ser fundamentada em estudos de qualificação 
de cadeia de frios.

VALIDAÇÃO E QUALIFICAÇÃOVALIDAÇÃO E QUALIFICAÇÃO1111

Com isso, a implementação do sistema de qualidade, adequado à realidade de cada 
empresa, seguindo como base as normas de Boas Práticas e a realização de 
treinamentos para toda a equipe, tende a manter os procedimentos eficazes e contínu-
os para que atendam aos dispositivos legais previstos na legislação sanitária vigente. 

Limpeza e Sanitização

Saúde e higiene pessoal

Controle ambiental

Instalações
Gestão de Riscos

Logística Reversa

Produtos falsificados
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