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RESUMO 

 

O transporte de medicamentos por meio da rede postal é uma realidade no Brasil, assim como 

em diversos países. São reconhecidas estratégias de operacionalização de distribuição de 

medicamentos remotamente à população, como suporte a políticas públicas para ampliação da 

acessibilidade a medicamentos, e ainda a entrega de medicamentos vendidos por meio do 

comércio eletrônico. Sobretudo em países de clima tropical, a distribuição de medicamentos a 

sem proteção térmica adequada pode permitir que sejam expostos a temperaturas extremas, o 

que pode comprometer sua estabilidade e, consequentemente, sua eficácia e segurança. É 

exigido que medicamentos sejam mantidos sob condições controladas de temperatura, dentro 

de faixas de segurança determinadas pelo fabricante através de ensaios específicos. Neste 

sentido, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária impõe como requisito técnico para os 

operadores logísticos de produtos farmacêuticos que as operações ocorram sob condições de 

temperatura conhecidas e controladas, sendo para tanto monitoradas. A partir do método de 

mapeamento térmico de rotas, este estudo pioneiro investigou as condições de temperatura no 

interior de remessas postais expressas em trânsito em todas as regiões do território brasileiro 

durante as estações primavera e verão, no intuito de identificar condições desfavoráveis que 

ofereçam risco potencial sobre a qualidade de produtos farmacêuticos que devem ser mantidos 

à temperatura ambiente no Brasil (entre 15ºC e 30ºC). As médias de temperatura registradas 

durante o estudo foram 27,3 ºC na primavera e 27,1 ºC no verão, com máximas de 51ºC e 38,8ºC 

e mínimas de 0,5ºC e 15,9ºC, respectivamente. O intervalo de confiança adotado na pesquisa 

foi de 99,7%, o que corresponde a limites temperaturas entre 18,9 ºC e 35,8 ºC na primavera e 

entre 19,4 ºC e 34,8 ºC no verão, portanto, temperaturas inferiores a 15ºC não tiveram relevância 

estatística. Sendo assim, a faixa de temperatura crítica para a estabilidade de medicamentos 

durante a primavera foi entre 30ºC e 35,8ºC e no verão entre 30ºC e 34,8ºC. Observou-se que 

na primavera 15,32% dos registros realizados ocorreram dentro da faixa de temperatura crítica, 

e no verão 10,47% dos registros ocorreram nessa faixa de temperatura.  Este estudo cumpriu 

seu objetivo de investigar e mapear as condições de temperatura em postagens rotineiras de 

encomendas expressas no território brasileiro nas estações da primavera e no verão. Verificou-

se que encomendas expressas enviadas a todas as regiões do país tiveram exposição a 

temperaturas acima de 30ºC, o que impõe risco à qualidade de produtos farmacêuticos enviados 

pelos Correios, entretanto, as excursões de temperaturas relevantes não ultrapassaram 6ºC. Os 

resultados demonstram que encomendas postadas na primavera tiveram exposição maior do 



 

 

que as postadas no verão. Diante do exposto, conclui-se que a utilização dos Correios para 

distribuição de medicamentos não se configura uma alternativa segura para a preservação se 

sua estabilidade e, portanto, para sua eficácia e segurança. Para que se configure como uma 

alternativa viável à distribuição de medicamentos, deverão ser tomadas medidas capazes de 

mitigar o risco imposto por temperaturas extremas. Recomenda-se que seja realizado o 

mapeamento térmico de rotas com frequência para qualificação da operação, bem como 

manutenção dos dados atualizados. Também é recomendado que o estudo seja ampliado ao 

período de um ano, a fim de contemplar todas as estações, e a disponibilização dos dados aos 

usuários, para que busquem alternativas de proteção térmica ao conteúdo, como embalagens 

adequadas ao fluxo postal. Ficou evidente que a realização de estudos de mapeamento térmico 

de rotas é fundamental para que as medidas de mitigação de risco sobre a qualidade de produtos 

farmacêuticos em fluxos de distribuição sejam efetivas. 

 

 

Palavras-chave: Produtos farmacêuticos; Medicamentos; Estabilidade; Temperatura; 

Correios; Logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Delivery of pharmaceutical products through mail is a reality in Brazil, as well in several 

countries. Strategies to perform drugs delivery directly to population are used to support public 

policies designed to expand accessibility to medicines, likewise the delivery of medicines sold 

through electronic commerce. Pharmaceutical products are sensitive to prolonged exposure to 

extreme temperatures, a condition that can affect their stability, essential for their effectiveness 

and safety. It is required that medicines be kept under controlled temperature, within safety 

ranges determined by the manufacturer through stability tests. Thus, the Brazilian Surveillance 

Agency imposes as technical requirement for drugs logistics providers that operations take 

place under known and controlled temperature conditions, being continuously monitored. 

Using the temperature mapping method recommended by the World Health Organization, this 

pioneering study investigated the temperature conditions inside postal parcels delivered to all 

Brazilian regions. This research was performed throughout spring and summer seasons, in order 

to identify unfavorable conditions that offer potential hazard to quality of pharmaceutical 

products, especially those ones which must be kept at room temperature (between 15ºC and 

30ºC). The temperature averages found were 27.3 ºC in spring and 27.1 ºC in summer. The 

maximum and minimum temperatures registered were 51ºC and 38.8ºC in spring and 0.5ºC and 

15.9ºC in summer. The confidence interval adopted in the survey was 99.7%, which 

corresponds to temperatures between 18.9 ºC and 35.8 ºC in spring and between 19.4 ºC and 

34.8 ºC in summer. There was no statistical relevance to temperatures below 15ºC. Therefore, 

this study indicates that critical temperature range found out in the spring was between 30ºC 

and 35.8ºC, which represents 15.32% of the data recorded. In the summer the critical 

temperature range was between 30ºC and 34.8ºC, which represents 10.47% of the data logged. 

This study fulfilled its objective of investigating and mapping temperature conditions in 

expressing parcels delivery in Brazilian territory, throughout spring and summer. It was found 

that packages sent to all country regions were exposed to temperatures above 30ºC, which 

suggests a risk to quality of pharmaceutical products sent by mail. However, relevant excursions 

of temperatures did not exceed 6ºC. The results demonstrate that orders sent in spring had 

greater exposure than those in summer. Thus, the use of mail service is not a safe alternative to 

preserve drugs stability, and so its safety and efficacy. To be a viable alternative, some measures 

must be taken to protect medicines from heat exposure. It is highly recommended that 

temperature mapping studies to be carried out frequently so that the data must be kept up to 



 

 

date. Besides, it is important to extend it to one-year cycle, in order to contemplate all seasons. 

The data must be made available to all users, in order to identify alternatives for content's 

thermal protection, such as packages suitable for mail and fully able to mitigate risks. It was 

evident that performing temperature mapping studies is essential to risk assessment and to carry 

out mitigation measures, avoiding damages to the quality of drugs. 

 

 

Keywords: Drugs; Pharmaceutical products; Stability; Temperature; Mail; Logistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, diversas estratégias de suporte a políticas públicas do Sistema Único de Saúde 

– (SUS) objetivando a ampliação do acesso a medicamentos essenciais já foram implementadas. 

Dentre tantas, em especial podem ser citados os programas “Medicamento em Casa”, os quais 

tem como objetivo distribuir medicamentos remotamente à população, tendo para isso 

participação dos Correios (SIMÕES e MONTEIRO, 2006, p. 290).  

Fora do âmbito do SUS, observa-se o aumento no volume de produtos de interesse à 

saúde negociados por meio do comércio eletrônico, o que se pode constatar com o surgimento 

de farmácias virtuais, às quais inclusive utilizam os Correios para efetuar suas entregas 

(GONDIM e FALCÃO, 2007, p. 298). Pelo longo alcance do serviço postal a área de 

abrangência das lojas digitais se ampliou consideravelmente, com a possibilidade de atingir 

brasileiros em todos os municípios do país. 

Gondim e Falcão (2007, p. 299) observam que, embora os Correios estejam 

credenciados para o transporte de produtos farmacêuticos, não é possível garantir que cada rota 

atenda todas as exigências técnicas e sanitárias requeridas pela legislação. O que se pode 

afirmar é que a distribuição nacional de encomendas postais envolve processos logísticos 

diversos e ocorre por múltiplos modais de transporte. Passa por várias unidades de tratamento, 

manuais e automatizadas, até chegarem às unidades de distribuição espalhadas pelo país, onde 

os pacotes podem inclusive ser entregues por percorridas feitas a pé pelo carteiro. Desse modo, 

é razoável supor que encomendas que contenham medicamentos possam ficar sujeitas a 

temperaturas extremas. 

É consenso que produtos farmacêuticos são sensíveis à exposição prolongada a 

temperaturas extremas, condição que pode afetar sua estabilidade (MEHTA; BHAYANI; 2017, 

p. 114). Uma vez que a estabilidade de um produto farmacêutico é fundamental para que possam 

ser asseguradas sua eficácia e segurança, a literatura sustenta que este deverá ser mantido sob 

condições controladas de temperatura. A faixa ideal de temperatura é determinada por meio de 

ensaios específicos realizados por seu fabricante (SOCARRAS; MAGARI, 2009, p. 221; 

TAYLOR, 2001, p. 128). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define no Relatório Técnico 961 (WHO, 

2011b, p. 332) que Produto Farmacêutico Tempo-Temperatura Sensível é qualquer produto 

farmacêutico que, quando não armazenado ou transportado dentro de condições ambientais pré-

definidas e/ou dentro do limite de tempo pré-definido, degrada-se, perdendo a função para qual 
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foi originalmente produzido. Segundo a United States Pharmacopeia (USP) Nº 44, os 

fabricantes são os responsáveis por definir as condições de temperatura ideais nas quais 

produtos farmacêuticos devem ser mantidos para que sejam estáveis e seguros. A USP define 

excursão de temperatura um evento em que produtos farmacêuticos são expostos a temperaturas 

fora das faixas definidas para transporte e armazenagem (USP 44, 2018). 

Como condição técnica, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

determina por meio da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 16/2014 que a logística 

envolvendo produtos farmacêuticos ocorra em um ambiente capaz de garantir as “condições de 

higiene, armazenamento e operação adequadas às necessidades do produto, de forma a reduzir 

o risco de contaminação ou alteração de suas características” (BRASIL, 2014). Importante se 

salientar que mais de uma década antes, a Portaria 802/1998 do Ministério da Saúde já teria 

determinado que todos os envolvidos na produção, distribuição, transporte e armazenagem de 

medicamentos responderiam solidariamente pela identidade, eficácia, qualidade e segurança 

dos produtos farmacêuticos (BRASIL, 1998). 

As Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos publicadas por meio da RDC 

301/2019 ratificam que a armazenagem e o transporte de medicamentos devem adequados 

(BRASIL, 2019d). 

Bishara e O’Donnel (2007, p. 39) afirmam que fatores como clima e estação do ano são 

considerados críticos, quando se transportam produtos farmacêuticos. Por essa razão, no Brasil, 

com sua grande diversidade climática e dimensões continentais, espera-se que o trânsito de 

encomendas esteja sujeito a variações extremas de temperatura (BOTT E OLIVEIRA, 2007). 

Não foram encontrados estudos na literatura que demonstrem as condições de temperatura na 

logística de encomendas pelo serviço postal.  

A proposta desse trabalho é mapear temperatura e tempo de exposição de encomendas 

expressas do correio brasileiro nas cinco as regiões do país, em razão da falta de dados sobre 

tais condições. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A ESTABILIDADE DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

Kommanaboyina e Rhodes (1999, p. 858) afirmam que estabilidade pode ser definida 

como a capacidade de uma formulação particular em um contêiner ou um sistema fechado reter 

suas especificações física, química, microbiológica, terapêutica, toxicológica, protetora e 

informacional. 

Estabilidade é definida na USP como a extensão em que uma preparação retém, dentro 

dos limites especificados, as mesmas propriedades e características que possuía quando foi 

concebida, e pelo período que for necessário estocá-la até o seu uso (USP 41, 2014). No Quadro 

1 estão apresentados os cinco tipos de estabilidade reconhecidos pela USP. 

Quadro 1 - Tipos de estabilidade de medicamentos 

Estabilidade Condições mantidas durante a vida de prateleira 

Química 
Cada ingrediente ativo preserva sua integridade química e potência de 

rótulo, dentro dos limites especificados. 

Física 
As propriedades físicas originais, incluindo aparência, palatabilidade, 

uniformidade, dissolução e suspendabilidade são mantidas. 

Microbiológica 

Esterilidade ou resistência ao crescimento microbiológico é mantido de 

acordo com os requerimentos especificados. Agentes antimicrobianos 

possivelmente presentes preservam sua efetividade nos limites 

especificados. 

Terapêutica 
 

O efeito terapêutico esperado se mantém inalterado. 

Toxicológica 
 

Não se observa aumento significante na toxicidade. 

Fonte: USP, Nº 35, capítulo 1191, p 840  

Mehta e Bhayani afirmam que para garantir a eficácia, segurança e estabilidade dos 

produtos farmacêuticos e, em última análise, seus benefícios para os pacientes, é necessário o 

gerenciamento adequado das condições ambientais de toda a cadeia de fornecimento (MEHTA 

E BHAYANI, 2017, p. 114). De acordo com a literatura, fatores extrínsecos podem afetar a 

estabilidade de medicamentos, como exposição ao ar, luminosidade, temperatura e umidade 

(BISHARA e O’DONNELL, 2007, p. 38). 
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Para Mehta e Bhayani (2017), há duas dimensões prioritárias quando se analisa a 

estabilidade de produtos farmacêuticos: química e física. No entanto, também é importante 

considerar os aspectos de contaminação microbiológica. 

Taylor (2001, p.128) ratifica a necessidade de que produtos para fins medicinais, bem 

como os insumos utilizados na sua produção, sejam estocados e transportados sob condições 

que assegurem que sua qualidade seja mantida, condições essas estabelecidas pelo fabricante. 

É possível, inclusive, que toda uma infraestrutura especializada seja necessária para que a 

temperatura ideal de estocagem e transporte desses produtos seja respeitada. 

O tempo de vida de prateleira (shelf-life) é definido como o intervalo de tempo em que 

um insumo ou produto farmacêutico acabado mantém as especificações determinadas nos testes 

de estabilidade para aquele lote, ou seja, seu tempo de vida útil (WHO, 2010a, p. 339). Através 

de estudos controlados, os formuladores de produtos farmacêuticos avaliam e determinam as 

faixas aceitáveis de temperatura, umidade, luminosidade, ar, pH, presença de metais, e 

excipientes e solventes comumente usados, a fim de que sua estabilidade seja mantida pelo 

tempo de vida determinado para tais formulações. 

O manual de Boas Práticas de Distribuição de Produtos Farmacêuticos da Organização 

Mundial de Saúde – OMS estabelece que “onde condições especiais de estocagem sejam 

requeridas durante o trânsito, essas deverão ser providenciadas, checadas, monitoradas e 

registradas”, referindo-se, por exemplo, às condições de temperatura (WHO, 2010b). Uma 

forma de garantir que tais condições sejam respeitadas é a existência de um aparato regulatório 

nacional que crie a obrigatoriedade de controle do ambiente e uma fiscalização intensa e 

permanente. 

2.2 NORMAS ASSOCIADAS À LOGÍSTICA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

No Brasil, conforme previsão legal, os produtos e serviços relacionados à saúde são 

regulados, regulamentados, controlados e fiscalizados pela ANVISA, pelas suas seccionais nos 

estados e municípios e instituições da Administração Pública Direta e Indireta (BRASIL, 1999). 

Tal determinação não é recente, pois a Lei 6.360, publicada em 1976, já determinava que para 

realização de serviços logísticos de transporte e distribuição de medicamentos, cosméticos, 

produtos de higiene, saneantes domissanitários e produtos de saúde seria necessária autorização 

expressa do Ministério da Saúde (BRASIL, 1976). 

A Portaria 802, de 06 de outubro de 1998, inovou à época trazendo como anexo as Boas 

Práticas de Distribuição de Produtos Farmacêuticos. Segundo a Norma, todos os atores dos 
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segmentos de produção, armazenagem, distribuição e transporte de produtos farmacêuticos são 

solidariamente responsáveis pela identidade, qualidade e segurança dos mesmos, dentro de suas 

atividades específicas, portanto devem cumprir todas as exigências legais vigentes, inclusive as 

Boas Práticas constantes na mesma (BRASIL, 1998). 

Segundo o Manual de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, do Departamento 

de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos, a distribuição de medicamentos é uma atividade que faz parte do ciclo 

da Assistência Farmacêutica (Figura 1), e a define como “o suprimento de medicamentos às 

unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno... e deve garantir rapidez e 

segurança na entrega, eficiência no controle e informação” (BRASIL, 2006). 

Figura 1: Ciclo da Assistência Farmacêutica 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A RDC 44/2009 estabelece os critérios e condições mínimas para o cumprimento das 

Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da 

comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogaria. 

A norma concede permissão às farmácias e drogarias para que seja feita a entrega de 

medicamentos por via postal, desde que sejam atendidas as condições sanitárias para assegurar 

a integridade e a qualidade dos produtos (BRASIL, 2009). É a abertura para a utilização dos 

serviços de correios para a distribuição de produtos farmacêuticos. 
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Diante da necessidade de se aumentar a integridade, qualidade e segurança de produtos 

farmacêuticos durante a realização de atividades que os envolva, a ANVISA teve a iniciativa 

de revisar os critérios relativos à concessão, renovação, alteração, e outros procedimentos para 

concessão de Autorização de Funcionamento – AFE e Autorização Especial – AE de empresa, 

publicando a RDC 16/2014 (BRASIL, 2014). Conforme a referida norma, AFE/AE são 

autorizações concedidas pela ANVISA, mediante peticionamento, exigidas a cada empresa que 

pretenda realizar atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, 

exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, 

reembalagem, síntese, transformação e transporte de medicamentos, ou medicamentos de 

controle especial, e insumos farmacêuticos destinados a uso humano, cosméticos, produtos de 

higiene pessoal, perfumes saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais (BRASIL, 

2014). 

  Em seu texto, a RDC 16/2014 define AFE como: 

“Ato de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, contendo 

autorização para o funcionamento de empresas ou estabelecimentos, instituições e órgãos, 

concedido mediante o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos (...)”.  

e AE como: 

“Ato de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que autoriza o 

exercício de atividades que envolvem insumos farmacêuticos, medicamentos e substâncias 

sujeitas a controle especial, bem como o cultivo de plantas que possam originar substâncias 

sujeitas a controle especial, mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos 

específicos, constantes desta Resolução” (BRASIL, 2014). 

A partir de 2015, a ANVISA passou a fazer parte, inicialmente como entidade 

observadora, do International Council for Harmonisation of Technical Requirements for 

Pharmaceuticals for Human Use – ICH ou Conselho Internacional para Harmonização de 

Requerimentos Técnicos para Produtos Farmacêuticos de Uso Humano. O ICH é uma entidade 

sem fins lucrativos que tem por missão alcançar a harmonização mundial entre autoridades 

regulatórias globais e a indústria farmacêutica, a fim de assegurar que medicamentos seguros, 

efetivos e de alta qualidade sejam desenvolvidos e registrados da forma mais sustentável 

possível (ICH, 2020a). Ou seja, o comitê estabelece as diretrizes de estabilidade farmacêutica, 

determinando quais condições e testes de estabilidade devem ser seguidos para que seja 
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garantida a qualidade (Quality Guidelines), segurança (Safety Guidelines) e eficácia (Efficacy 

Guidelines) do produto. 

Inicialmente, o ICH foi uma iniciativa pioneira do continente europeu que, em seguida, 

diante do sucesso obtido, considerou a possibilidade de harmonização entre a Europa, o Japão 

e os Estados Unidos. Após três décadas de existência, a entidade passou a dirigir sua atenção 

para além das regiões originárias, buscando alcançar a harmonização global (ICH, 2020b).  

Em novembro de 2016, a ANVISA adquiriu o status de membro regulador da entidade, 

diante do compromisso de implementar cinco guias da entidade no Brasil. Tratam-se se dos 

guias E2A: Gestão de Dados de Segurança Clínica: definições e padrões; E2B: Elementos de 

Dados para Transmissão de Relatórios de Casos Individuais de Segurança; E2D: 

Gerenciamento de Dados de Segurança Pós-Aprovação: definições e padrões para relatórios 

expedidos; M4: Documentos Técnicos Comuns para o Registro de Medicamentos de Uso 

Humano; M1 MedDRA: vocábulo de termos diretamente relacionados à farmacovigilância, 

com descrições de eventos adversos (BRASIL, 2020a). 

A fim de cumprir este compromisso, em 14 de agosto de 2019, a ANVISA publicou o 

Guia de Organização do Documento Técnico Comum para o Registro de Medicamentos para 

Uso Humano, um instrumento de caráter recomendatório. O documento aborda a organização 

da informação a ser apresentada em requisições de registro e pós-registro de medicamentos 

novos, inovadores, biológicos, genéricos, similares, radiofármacos, específicos e fitoterápicos 

(BRASIL, 2019c). 

 Segundo o ICH, o Guia M4 corresponde ao Common Technical Documents 

(Documentos Técnicos Comuns) – CTD, um formato padronizado pela entidade para a 

solicitação de registro de medicamentos às autoridades sanitárias. Nele se reúnem todas as 

especificações de Qualidade, Segurança e Eficácia do produto. Segundo o ICH, o acordo para 

reunir todas essas informações em um formato comum revolucionou os processos de revisão 

regulatória, possibilitando um envio eletrônico harmonizado que, por sua vez, permitiu a 

implementação de boas práticas de revisão (ICH, 2020c). 

O CTD é composto por cinco módulos. O módulo 1 corresponde a regiões específicas, 

enquanto os demais devem ser comuns a todas as regiões, conforme pode ser observado na 

figura 2. 
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Figura 2 - Triângulo CTD 

 
Fonte: ICH, 2020c 

*Adaptado pelo autor 

Importante se observar que cada país possui um clima típico característico e, em razão 

disso, de acordo tanto com as diretrizes da OMS quanto com os Guias do ICH, os estudos de 

estabilidade de produtos farmacêuticos devem ser feitos de acordo com as condições climáticas 

de cada um deles (WHO, 2010a, p. 324). As entidades citadas adotam a classificação mundial 

do clima em cinco zonas diferentes elencadas no Quadro 2. 

Quadro 2 - Zonas Climáticas Globais 

Zona climática Tipo de clima Países/Regiões 

I Temperado EUA, Europa (Norte), UK, Rússia  

II Mediterrâneo / Subtropical Japão, Europa (Sul) 

III Quente e seco Iraque, Índia 

IVa Tropical Iran, Egito 

IVb Quente / Alta umidade Brasil, Singapura 

Fonte: POKHARANA et al, 2018 

As orientações sobre testes de estabilidade para insumos farmacêuticos ativos e produtos 

farmacêuticos acabados foi publicado em 2009 no Anexo 2 do Relatório Técnico OMS nº 953, 

a qual vem sendo atualizada desde então (WHO, 2010a). 

A ANVISA, por meio da RDC 318/2019, define o termo Condições de Armazenamento 

(de insumos farmacêuticos ativou ou medicamentos) como as “circunstâncias nas quais o 

produto deve ser mantido, compreendendo cuidados de conservação e qualquer outra 
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recomendação específica para seu armazenamento (...)” (BRASIL, 2019b). Na mesma norma a 

Agência estabelece os padrões para armazenamento e estudos de estabilidade, os quais 

encontram-se descritos no Quadro 3. 

Quadro 3 - Condições de armazenamento e realização de estudo de estabilidade de 

longa duração e de acompanhamento para medicamentos de temperatura ambiente 

Condição de 

Armazenamento 

Estudo de Longa Duração ou 

de Acompanhamento 

Estudo de Estabilidade 

Acelerado 

Temperatura ambiente 

(entre 15ºC e 30ºC) - 

produtos de base aquosa 

30ºC±2ºC/35%UR*±5%UR 40ºC±2ºC/25%UR±5%UR 

Temperatura ambiente 

(entre 15ºC e 30ºC) - 

demais produtos 

30ºC±2ºC/75%UR±5%UR 40ºC±2ºC/75%UR±5%UR 

Nota: *UR – Umidade relativa do ar. 

Fonte: Extraído de RDC ANVISA 318/2019 

A cadeia de suprimentos envolve uma série de atividades em operações complexas e 

com a participação de diversos prestadores de serviço, o que pode favorecer o descontrole e a 

manutenção de operações irregulares. Diante desse cenário, a ANVISA publicou a RDC 

234/2018 em 2018 que, dentre outras matérias, dispõe sobre a terceirização de etapas de 

transporte e de armazenamento de medicamentos e produtos biológicos. A norma surgiu com o 

intuito de definir as responsabilidades e as atribuições específicas das Empresas Contratante e 

Contratada, com especial ênfase àquelas relativas às Boas Práticas. (BRASIL, 2018). 

Não obstante, desde a publicação da Portaria 802/1998, a qual instituiu o Sistema de 

Controle e Fiscalização da cadeia dos produtos farmacêuticos, muitos foram os avanços 

tecnológicos que impactaram nas operações logísticas. Com o passar do tempo a norma se 

demonstrou obsoleta diante dos desafios que o seguimento tem experimentado em plena era da 

informação. Assim, em 12 de maio de 2017, a ANVISA lançou a Consulta Pública 343, para 

publicação de um novo marco regulatório para o setor (BRASIL, 2017b). Do processo 

desencadeado pela Consulta Pública surgiram diversos eventos como o Cold Chain Day, onde 

ocorrem debates sobre o tema com a participação de instituições do seguimento, representantes 

de conselhos de classe e especialistas na matéria (NEWSLAB, 2018). 

Como resultado da consulta foi publicada, em 17 de setembro de 2019 a RDC 304/2019, 

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

Medicamentos. Seu lançamento, além de propor aumento do controle da cadeia logística, com 
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a implantação de Sistema de Gestão da Qualidade; rastreabilidade dos dados do transportador, 

do destinatário e do medicamento e; monitoramento e controle da temperatura e umidade.  

O Art. 64 da RDC 304 cria para o transportador de medicamentos a obrigação de 

“monitorar as condições de transporte relacionadas às especificações de temperatura, 

acondicionamento, armazenagem e umidade do medicamento utilizando instrumentos 

calibrados” (BRASIL, 2019a). No texto a utilização de embalagens qualificadas surge como 

uma alternativa para garantia da qualidade de produtos durante as etapas de transporte e 

armazenagem em trânsito. 

A norma visa também harmonizar os requisitos sanitários estabelecidos pela ANVISA 

às Boas Práticas de Distribuição para Produtos Farmacêuticos da OMS (BRASIL, 2019a; 

WHO, 2010b). Finalmente o monitoramento de temperatura em operações de transporte e 

distribuição estavam regulamentados no Brasil. 

Recentemente, a convalidação normativa do conceito de que medicamentos, bem como 

seus insumos, devem ser armazenados, transportados e distribuídos de acordo com as instruções 

do fabricante veio à luz por meio da RDC ANVISA 318/2019. A Resolução determina que 

todas as recomendações quanto às Condições de Armazenamento de Medicamentos e Insumos, 

baseadas em estudos de estabilidade e fotoestabilidade, devem constar em suas bulas e rótulos 

(BRASIL, 2019b). 

A publicação da norma supracitada busca garantir aos armazenadores, transportadores 

e distribuidores, alcance às informações sobre condições apropriadas ao transporte e 

armazenamento de medicamentos e insumos, com o objetivo de assegurar sua qualidade e, 

consequentemente, eficácia e segurança do paciente. 

Nesse aspecto, o parâmetro temperatura adequada é um fator decisivo. O Guia ANVISA 

para Qualificação de Transporte de Produtos Biológicos dá orientações sobre como condições 

apropriadas ao transporte de medicamentos podem ser alcançadas. Conforme o texto, produtos 

sensíveis a variações de temperatura podem ser transportados por dois tipos de sistemas: ativos 

ou passivos (BRASIL, 2017a, p.11). Sistemas ativos são sistemas isolados onde há controle 

termostático ativo, possuindo uma fonte de energia externa. Sistemas passivos por sua vez não 

possuem uma fonte de energia externa que alimente equipamentos capazes de realizar controle 

ativo da temperatura, efetuando os devidos ajustes mediante eventuais variações no ambiente. 

São sistemas fechados cuja temperatura é mantida com isolamento térmico e/ou a ação de 

material refrigerante. 
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O Guia recomenda ainda que o monitoramento e o registro sejam feitos por meio de 

monitores de temperatura, equipamentos desenvolvidos para realizar registros de temperatura 

de maneira contínua com intervalos ajustáveis. Esses dados deverão ser armazenados por 

longos períodos e possibilitar a emissão de relatórios confiáveis. O próprio Guia (BRASIL, 

2017a, p.8-9) descreve que existem diversos tipos de monitores de temperatura, sendo os 

monitores eletrônicos, também conhecidos como Registradores Eletrônicos de Temperatura ou 

data loggers os mais recomendados, graças às suas características, conforme apresentado no 

Quadro 4. 

 Quadro 4 - Tipos de monitores de temperatura 

Tipos de Monitores Benefícios Riscos/Desvantagens 

Monitores com 

registros gráficos 

(fitas de papel) 

Registro gráfico em tira de papel 

como documento para arquivo. 

Baixa precisão; 

Risco de perda do registro; 

Sensível a vibrações; 

Difícil interpretação; 

Registro apenas em tiras de 

papel, não eletrônico. 

Monitores químicos 

Aparelho pequeno; 

Menor custo; 

Fácil manuseio. 

Não permite registro contínuo, 

sem informação sobre a duração 

e a ocorrência de excursão de 

temperatura; 

Não permite coleta de dados; 

Interpretação subjetiva; 

Sem ID (identidade) única; 

Não permite reutilização. 

Monitores 

eletrônicos 

Registro de dados precisos; 

Documentação com ID única; 

Dispositivos de uso único ou 

múltiplo; 

Permite a coleta de dados e 

registro contínuo; 

Permite análise de dados por 

meios de software; 

Interpretação objetiva; 

Diversidade de aplicações e 

tamanhos. 

Pode precisar de equipamento de 

TI dedicado; 

Maior complexidade no 

manuseio; 

Maior custo. 

Fonte: Extraído do Guia ANVISA para Qualificação de Transporte de Produtos Biológicos, 2017 

* Adaptado pelo autor 

2.3 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O ACESSO A MEDICAMENTOS 

O SUS foi criado e teve seus fundamentos lançados pela Constituição Federal de 1988 

– CF/88. O artigo 196 da CF/88 afirma que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
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garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação” (Brasil, 1988). 

Com a publicação das Leis N.º 8.080/1990 e N.º 8.142/1990, o texto constitucional foi 

então regulamentado. Particularmente, o artigo 6º da Lei 8.080/1990 inova ao incluir a 

Assistência Terapêutica Integral e a Assistência Farmacêutica como partes integrantes do 

campo de atuação do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 1990). Oliveira e colaboradores (2010, 

p. 3562) afirmam que a distribuição de medicamentos na Atenção Básica em Saúde se configura 

como uma das atividades da Assistência Farmacêutica, sendo parte do processo de cura, 

reabilitação e prevenção de doenças.  

Simões e Monteiro (2006, p. 289) observam que, embora o Sistema tenha por princípios 

a universalidade, a igualdade e a equidade, o que se observa de fato é uma imensa dificuldade 

em se garantir que a população tenha acesso a ele, conforme direito assegurado na Carta Magna 

e dentro das diretrizes das Leis que o regulamentam.  

Se atualmente o conceito de acesso é bem compreendido, até dado momento não havia 

sequer consenso sobre o significado e a extensão do termo. Para Penchansky e Thomas (1981), 

o termo acesso deve ser visto como um conceito geral que engloba uma série de dimensões, às 

quais uma vez satisfeitas em conjunto representarão o grau de serventia, ajuste ou encaixe entre 

clientes e um sistema. As dimensões são: disponibilidade (availability), acessibilidade 

(accessibility), acomodação (accommodation), capacidade de aquisição (affordability) e 

aceitabilidade (acceptabilyti). Bigdeli e colaboradores (2012, p. 694) recorda que o trabalho de 

Penchansky e Thomas foi o alicerce para que a OMS criasse, no ano 2000, o primeiro 

documento que estrutura o Acesso a Medicamentos, conhecido como WHO-MSH 2000. Para 

a Organização das Nações Unidas (ONU), o acesso a medicamentos essenciais é um dos cinco 

indicadores para se aferir o progresso quanto aos avanços na garantia ao direito à saúde 

(BOING, 2013, p. 692). 

Em relação ao acesso a medicamentos essenciais, observa-se que, ainda que avanços 

significativos tenham sido verificados no Brasil desde 1990, com a implantação de políticas 

públicas como a Política Nacional de Medicamentos (PMN), a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica (PNAF) e o Programa Farmácia Popular, ainda é um desafio se garantir que 

estejam ampla e continuamente acessíveis à população (BOING, 2013, p. 692). 
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Para fins desse estudo, onde se aborda a disponibilidade efetiva do medicamento, das 

cinco dimensões de acesso originais citadas em 1981 por Penchansky e Thomas, ou mesmo de 

suas variantes posteriores, interessam duas, uma relacionada à proximidade física com o usuário 

e outra relacionada ao suprimento adequado de suas demandas. 

2.4 O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Para Albertini (2010 apud DA SILVEIRA COELHO, 2013, p. 65), quando uma empresa 

usa um meio de tecnologia de comunicação e informação para realizar a negociação de compra, 

venda, pagamentos, serviços ou informações ela atua no que se conhece como e-commerce. 

Adicionalmente, se a atuação de uma empresa nessas plataformas vai além de operações 

comerciais e abrange todos os seus procedimentos e processos, ela atua no e-business, conforme 

aponta Limeira (2003, apud DA SILVEIRA COELHO, 2013, p. 66). 

Conforme Gondim e Falcão (2007, p. 298), o comércio eletrônico de produtos de 

interesse à saúde é uma realidade, perceptível pelo número de farmácias que sugiram na 

Internet. Os autores afirmam ainda que muitas delas utilizam os Correios para entregar os 

produtos. Segundo Shah, (2004, apud ROSSETTI et. al, 2011, p. 602), não é de hoje que os 

canais tradicionais de comercialização de produtos farmacêuticos estão sofrendo com a 

competição de modernos canais de varejo que têm na Internet a plataforma de negociação e e-

commerce, como as farmácias online. Já em 2003 a literatura relatou que a indústria de 

farmácias online é um mercado com potencial de crescimento (CRAWFORD, 2003). 

Evidentemente que, para que ocorra o escoamento dos produtos negociados através do 

comércio eletrônico, são necessários meios físicos de distribuição. Diante disso, observa-se que 

os serviços de correios se apresentam como uma alternativa para a distribuição de 

medicamentos, graças à sua estrutura ampla e consolidada, no que pese a legislação restritiva e 

a falta de conhecimento sobre as condições sanitárias das operações postais. 

2.5 O SERVIÇO POSTAL BRASILEIRO 

Os Correios sempre estiveram entre as opções de escolha quando se trata do envio de 

mercadorias. Inclusive, no segmento de remessas expressas existem no portfólio da empresa os 

produtos da linha SEDEX, líderes de mercado e seu carro-chefe.  

Ao se contratar um serviço dos Correios, objetos como cartas, impressos, malotes e 

encomendas são postados em agências espalhadas por cada um dos 5.570 municípios do país, 

ou são coletados em locais determinados pelo contratante do serviço. 
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Teixeira (2011) afirma que a operação postal se fundamenta em princípios sistêmicos e 

mecanicistas que em muito se assemelham com uma linha de produção industrial, embora a 

operação seja distinta de uma linha de montagem tradicional. Conceitos como racionalização 

de rotinas operacionais, controle de perdas, padronização de procedimentos e processos, assim 

como indicadores do tipo produtividade, prazo, eficiência dos processos são valorizados e 

amplamente divulgados. O Quadro 5 descreve de forma simplificada os processos operacionais 

dos Correios. 

Quadro 5 - Descrição dos Processos Operacionais dos Correios 

Processos Postais Descrição 

Atendimento 

Prestam atendimento aos clientes em todos os segmentos em que 

atuam (captação de objetos, vendas de produtos e serviços, 

realização de consultorias, atendimento a reclamações) 

Tratamento 
Realizam a triagem dos objetos recebidos dos clientes de acordo 

com o segmento de produtos e serviços e por região geográfica. 

Encaminhamento 

Responsáveis pela administração e manutenção da frota e realização 

da coleta e entrega de objetos aos clientes e locais de transbordo 

para outra etapa de encaminhamento. 

Distribuição Realizam entrega dos objetos aos destinatários. 

Fonte: CRUZ, 2007, p. 59 

Como pode ser visto na Figura 3, o macroprocesso da prestação de serviços postais 

envolve etapas independentes, que iniciam na contratação do serviço, com entrada dos objetos 

postais no fluxo operacional por meio da rede de atendimento (agências). Na sequência os 

objetos são enviados pelas Linhas de Transporte Urbano (LTU) para os Centros de Tratamento 

locais, que separam os objetos postais de acordo com os Códigos de Endereçamento Postal 

(CEP) (TEIXEIRA, 2011). Uma vez separada, a carga é novamente consolidada e então 

encaminhada pelo meio de transporte apropriado para a unidade de tratamento que opera como 

uma centralizadora próxima ao destino. Na unidade de tratamento sofrerá uma nova separação 

pelo CEP e em seguida encaminhada para os centros de distribuição da localidade mais próxima 

de seu destinatário. 
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Figura 3 - Fluxo operacional dos Correios* 

 

Fonte: CRUZ, 2007, p. 58  

Notas: 

Legenda 

Linha Descrição Modal 

LTN Linha de Transporte Nacional Rodoviário 

LTR Linha de Transporte Regional Rodoviário 

RPN Rede Postal Noturna (aérea) Aéreo 

CTCE – Centro de Tratamento de Cargas e Encomendas 

CDD – Centro de Distribuição Domiciliária 

*Adaptado pelo autor 

 

Importante salientar que os objetos postais (cartas e encomendas) são transportados 

consolidados. Segundo Panitz (1996), consolidação é o processo que ocorre em um terminal de 

transbordo onde se concentra o volume de carga demandado a determinado destino, a fim de 

que o transporte possa ser realizado em um fluxo único para outro terminal. Nesse último, a 

carga será desmembrada e classificada para posterior distribuição aos seus destinos. Ou seja, 

no caso dos Correios consiste no agrupamento de cartas e encomendas em um CTCE próximo 

à sua origem para ser levada para outro CTCE mais próximo ao destino. O autor acrescenta que 

a consolidação tem como vantagens a redução da ociosidade de veículos e a possibilidade de 

aumentar a frequência de viagens, aumentando a eficiência do sistema (PANITZ, 1996). 

2.6 EVOLUÇÃO RECENTE DOS CORREIOS 

Mudanças ocorridas no mundo, a partir dos anos 1980, decorrentes da ascensão do 

neoliberalismo, fizeram com que agências internacionais como o Banco Mundial, a União 

Postal Universal (UPU), a Organização para Cooperação para o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) avaliassem o serviço de correios, 

constatassem a necessidade de mudanças profundas e traçassem as diretrizes para sua 
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reestruturação no mundo inteiro, a fim de que se tornassem mais eficientes e autossustentáveis 

(TEIXEIRA, 2014). Mostrou-se necessária a criação de produtos ou serviços capazes de atender 

aos requisitos específicos de determinados clientes, quando demandado, dando amplitude e 

sustentabilidade ao negócio. 

O Coucil of Logistics Management (CLM) definiu logística como o processo de 

planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das 

informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de 

atender às exigências dos clientes (BALLOU, 2009). Entretanto, existiam dúvidas se o serviço 

postal de fato se tratava de uma operação logística. 

O Manual da Convenção Postal Universal (2018), revisado pelo Congresso Postal 

Universal, pacificou o entendimento quando definiu logística postal integrada. Este foi descrito 

como um serviço que responde totalmente aos requisitos logísticos dos clientes e inclui as fases 

antes e depois da transmissão física de mercadorias e documentos. É um serviço prestado sob 

um contrato estabelecido entre operadores, podendo incluir a coleta, recepção, processamento, 

armazenamento, manuseio, expedição, transporte e entrega física de documentos ou bens 

separados ou combinados (UPU, 2018). Seria o surgimento dos serviços de logística postal 

integrada. Diferentemente dos serviços postais tradicionais, para a realização de operações 

logísticas e satisfazer as necessidades do consumidor desses serviços, é possível se alocar 

recursos específicos de mão de obra, insumos, equipamentos, transportes e adaptações de 

infraestrutura que se façam necessárias (DE ALMEIDA RODRIGUES; NAGANO, 2015). 

O que se observou com o passar dos anos é que, ainda que as tendências apontassem 

para o crescimento dos serviços de logística integrada, os Correios permaneciam realizando 

apenas a atividade postal para qual fora criado. A evidência de que a empresa não exercia a 

atividade de logística integrada podia ser observada no fato de que em seu portfólio de serviços 

não havia um no qual o cliente estabelecesse requisitos específicos para a operação, conforme 

preconizara a UPU. 

A razão para isso era que não havia previsão legal e tampouco os Correios estavam 

prontos para operar nesse nicho de mercado. O primeiro passo foi dado em 16 de setembro de 

2011, quando foi sancionada a Lei 12.490/11 ampliando as atividades dos Correios, autorizando 

a empresa a oferecer serviços postais de logística integrada, além de serviços financeiros e 

eletrônicos. A empresa também passou a poder firmar parcerias comerciais, atuar no exterior, 

constituir subsidiárias e adquirir o controle ou participação acionária em outras empresas 

(BRASIL, 2011). 
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Em 17 de maio de 2013, a então presidente Dilma Rousseff assinou o Decreto 8.016, 

que aprovou novo estatuto da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a fim de que esse 

se adequasse à Lei de 2011 (BRASIL, 2013). Entretanto, novas mudanças estavam em curso e 

foram sancionadas através da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto 

jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, conhecida 

como Lei das Estatais (BRASIL, 2016a) e o Decreto 8.945 de 27 de dezembro de 2016 

(BRASIL, 2016b). Com essas normativas, as empresas públicas foram obrigadas a realizar 

mudanças em suas estruturas, com o objetivo de aprimorar sua governança corporativa, ampliar 

a transparência das informações e advogar por uma gestão mais técnica e mais eficiente. Para 

atender o disposto na Lei das Estatais, os Correios precisaram ajustar sua estrutura promovendo 

mudanças em seu estatuto social, o que ocorreu em 30/01/2018, na 11ª Assembleia Geral 

Extraordinária, realizada na sede dos Correios em Brasília (CORREIOS, 2017). 

A partir dessas alterações, além de exercer a função de ente integrador nacional por meio 

do serviço postal, os Correios tornaram-se uma empresa pública capaz de oferecer soluções 

logísticas ao cidadão, às empresas e ao governo (CORREIOS, 2018a). Inclusive, a atuação da 

empresa no segmento de logística farmacêutica vem sendo revisada desde 2015. A Tabela 1 

relaciona os principais números divulgados pela empresa no ano de 2018 

Tabela 1 - Principais números do Correios 

Números Gerais 

Empregados 117.405 

Frota (motocicletas, veículos leves e pesados) 25.035 

Linhas aéreas da Rede Postal Noturna 11 

Objetos distribuídos/dia 25,1 milhões 

Carga distribuída em 2017 6,2 bilhões 

Rede de Atendimento 

Agências próprias 6.470 

Agências comerciais (permissionárias) 139 

Agências franqueadas 1.002 

Agências comunitárias 4.485 

Rede de Tratamento/Distribuição 

Centros de Tratamento de Cartas e Encomendas 25 

Centros de Tratamento de Cartas 9 

Centros de Tratamento de Encomendas 9 

Centros de Distribuição Domiciliária 947 

Centros de Entrega de Encomendas 117 

Centros de Logística Integrada 45 

Centros de Tratamento Internacional 3 

Terminais de Carga 6 
Fonte: Website dos Correios 

* Disponível em  http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/a-empresa/quem-somos/principais-

numeros, acessado em 01 jul. 2018 
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Segundo Carvalho Júnior e Borges (2017, p. 17), é recente a evolução do ramo de 

logística farmacêutica no Brasil, e seu crescimento foi favorecido pelas atualizações 

regulatórias promovidas pela ANVISA e o surgimento dos primeiros operadores logísticos 

nacionais (CARVALHO JUNIOR; BORGES, 2017, p. 17). 

Assim, em princípio para atender ao Governo em demandas oriundas do Sistema Único 

de Saúde, os Correios se estruturaram para oferecer de maneira mais abrangente soluções 

logísticas que envolvessem insumos e produtos farmacêuticos, mercadorias e equipamentos de 

interesse para a saúde regulados pela ANVISA, a exemplo do que já se faz ao atender a 

Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (CORREIOS, 2018, p. 10; 2019a; 2019c). 

Com a entrada dos Correios no mercado de operadores logísticos, a empresa demonstra 

que pretende se posicionar entre os concorrentes do setor, oferecendo-se como alternativa 

competitiva para prestar serviços que demandem elevado grau de exigência e customização 

(CORREIOS, 2019c). 

Venceslau (2017, p. 194) observou que, na década entre 2001 e 2011, houve um intenso 

crescimento no uso dos serviços dos Correios. Nesse período as operações dos Correios 

atingiram a marca de nove bilhões de objetos postados, números impulsionados pelo 

crescimento das compras realizadas pela Internet (Gráfico 1)  

Gráfico 1 - Volume de objetos postais no Brasil 

 

Fonte: Venceslau (2017, p.195) 

*Adaptado pelo autor 

As diretrizes nacionais de universalização dos serviços postais (BRASIL, 2018f) é uma 

garantia de que suas operações não sejam interrompidas em decorrência de conjunturas 
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econômicas desfavoráveis ou outras situações impeditivas. Dois fatos distinguem os Correios 

dos demais prestadores de serviços de logística que operam no Brasil: ser o operador postal 

oficial do Brasil e Empresa Pública. O serviço postal está disponível a todos e para entrega de 

todas as espécies de mercadorias, desde que sua postagem não seja expressamente vedada, 

conforme informado no website dos Correios (CORREIOS, 2018c). Na listagem 

disponibilizada pela empresa pode-se verificar que não é permitida a postagem de 

medicamentos, líquidos alimentícios, suplementos e material biológico sem um contrato 

comercial específico (CORREIOS, 2019b). Ratifica-se que, quem armazena e transporta 

produtos dessa natureza precisará fornecer as condições de temperatura descritas pelos seus 

fabricantes, conforme exigência legal da ANVISA, agência que regula o setor (BRASIL, 2014). 

2.7 OS SERVIÇOS DE CORREIO EM APOIO A POLÍTICAS DE SAÚDE 

Para que fosse atingido o objetivo de prover aos usuários acesso a medicamentos no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, diversas estratégias de apoio a políticas públicas de saúde 

já foram implementadas. Dentre essas estratégias, uma experiência utilizando o serviço postal 

para distribuição de medicamentos na cidade do Rio de Janeiro – o Programa Remédio em Casa 

- mostrou-se particularmente inovadora, pelo impacto na gestão de programas de saúde e por 

permitir a adesão ao tratamento e a inclusão social.  

De acordo com Simões e Monteiro (2006), em linhas gerais, o público-alvo do programa 

correspondia a 400 mil pacientes portadores de diabetes e hipertensão em tratamento regular na 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ). Esses pacientes foram cadastrados 

para receber, através dos Correios, diretamente em suas residências, os medicamentos dos 

programas dos quais faziam parte, desde que satisfizessem aos critérios predefinidos. As autoras 

concluíram que o programa logrou êxito e possui alta replicabilidade em outros contextos, 

independentemente do tamanho, estrutura e complexidade encontradas na saúde municipal.  

Em estratégia semelhante, o governo de Rondônia promove desde 2017 a entrega 

domiciliar de medicamentos pelos Correios a pacientes portadores de doenças crônicas, muitos 

dos quais possuem dificuldades de locomoção (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE 

RONDÔNIA, 2018). Outros entes já tiveram programas semelhantes, como o município de São 

Paulo – SP (SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2009) Em outros 

municípios como como Uberlândia – MG, São Caetano do Sul – SP, Paulista – PE, outros 

operadores realizaram operações semelhantes.    
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Após a sua participação no programa, os Correios incluíram o Remédio em Casa 

permanentemente em seu portfólio de produtos, como possibilidade de solução logística para a 

distribuição de medicamentos pelo Governo para a população, conforme se poderá verificar no 

website da companhia (CORREIOS, 2018d). 

De Barros Neto (2004, p. 16) afirma que a utilização do correio para consumação de 

políticas de saúde pública é comum em países em desenvolvimento. No Brasil, os Correios já 

foram contratados por Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde para realizar a logística da 

distribuição de medicamentos de forma dedicada para Unidades de Saúde e até por laboratórios 

oficiais, para também de forma dedicada distribuir medicamentos às Unidades da Federação 

(CORREIOS, 2019a).  

O uso da estrutura postal pode inclusive ir além da distribuição de medicamentos, como 

se pode observar no estudo Postal Service “Call & Check Visits” for Isolated, Frail Elderly in 

the Community: A Case Study for US Health Care Delivery System Innovation, feito pelo 

Institute for Healthcare Improvement dos Estados Unidos da América, em 2017. Naquele 

estudo, trabalhadores dos correios (Jersey Post/UK) realizaram regularmente, durante o período 

de três anos, uma checagem em seus clientes em idade avançada, buscando identificar 

potenciais problemas ou condições de vida que pudessem levá-los a comprometer sua condição 

de saúde (HINDMARSH, 2017, p. 5). 

A participação do serviço postal na execução de políticas públicas de saúde não é uma 

temática nova, ainda que se careça de dados e material publicado a respeito no Brasil.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Este estudo se propôs a investigar as condições de temperatura no interior de remessas 

postais expressas em trânsito no território brasileiro, no intuito de identificar condições 

desfavoráveis que ofereçam risco potencial à qualidade de produtos farmacêuticos. 

3.2  ESPECÍFICOS 

a) Identificar as rotas em que ocorreram condições extremas de temperatura (menores que 

15ºC ou maiores que 30ºC) capazes de impactar a qualidade de produtos farmacêuticos; 

b) Identificar o tempo de exposição relativo nas faixas de temperatura abaixo de 15ºC, 

entre 15º e 30ºC e acima de 30ºC; 

c) Propor aos Correios medidas de mitigação de riscos à qualidade de medicamentos, 

decorrentes da possível exposição a temperaturas extremas durante a distribuição postal. 
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4 JUSTIFICATIVAS 

No Brasil, diversas estratégias de suporte a políticas públicas objetivando a ampliação 

do acesso a medicamentos já foram realizadas, notadamente sob a forma de programas do tipo 

“Medicamento em Casa”. Estes programas utilizaram a rede postal como forma de distribuir 

medicamentos a regiões mais remotas. 

Por outro lado, o crescimento do comércio eletrônico nas últimas décadas tem levado 

ao aumento no volume de produtos transportados pelos Correios, uma vez que o serviço postal 

tem sido a forma de distribuição escolhida para escoamento dos produtos negociados através 

da Internet. Conforme mencionado anteriormente, concomitantemente foi observado o 

aparecimento de muitas farmácias e drogarias online. 

A expertise dos Correios em operações logísticas, seu indubitável papel social e sua 

vocação como componente integrador nacional são aspectos diferenciais e positivos que 

favorecem a importância de se descrever e analisar sua atuação na logística farmacêutica, sendo 

de absoluta relevância para compreensão de seu papel na dinâmica do SUS e proporcionar um 

alicerce para novos estudos e propostas para atuação da empresa. 

As ações de Armazenamento e Distribuição são funções encontradas tanto na 

Assistência Farmacêutica quanto na Logística. Portanto, a realização dessas atividades por 

empresas do setor logístico, quando em atendimento a estabelecimentos de saúde, impactam 

diretamente a qualidade da Assistência Farmacêutica global. 

Segundo Bishara e O’Donnell (2007, p. 41), um estudo sistemático para a identificação 

de excursões de temperatura em rotas específicas pode ser utilizado para o cumprimento de 

requerimentos regulatórios. Os autores conceituam excursões de temperatura aquelas fora das 

faixas limite determinadas pelos fabricantes de produtos farmacêuticos para manutenção de sua 

estabilidade. Para Bishara e O’Donnell, os dados coletados, utilizados na criação de perfil 

ambiente, apresentam as faixas de temperatura e seu tempo de duração, informação que pode 

ser utilizada para o desenvolvimento, por exemplo, de embalagens adequadas capazes de 

garantir a segurança dos produtos transportados nas rotas que foram objeto do estudo. Ademais, 

segundo o Anexo 9 do suplemento técnico número 961/2011 da OMS, o propósito fundamental 

de um estudo de condições de temperatura em rotas de transporte é coletar dados deste 

parâmetro que apresentem de maneira acurada as práticas reais de distribuição (WHO, 2014).  

Assim, observou-se que uma análise das condições reais da temperatura no fluxo postal 

expresso seria capaz de indicar a existência ou não de inconformidades referentes a excursões 
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fora das faixas entre 15ºC e 30ºC, faixa recomendada por fabricantes de medicamentos que 

devem ser mantidos sob temperatura ambiente no Brasil. Destarte, a manutenção de 

temperaturas adequadas se apresenta como uma condição técnico-sanitária crítica para a 

garantia da qualidade, segurança e eficácia desses produtos, neste caso quando distribuídos pelo 

fluxo postal. 

Pelas razões expostas, este estudo tem potencial para auxiliar a análise sobre a 

conformidade técnico-sanitária do serviço expresso de correios para a distribuição de 

medicamentos, podendo então ser utilizado para mais diversas finalidades relacionadas, que 

vão desde ao suporte a políticas públicas que visem à ampliação do acesso a medicamentos pelo 

SUS, ou mesmo na distribuição ofertada pelo comércio eletrônico. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 DESENHO 

Para que os fenômenos possam ser mais bem compreendidos, foi considerado 

apropriado que esta pesquisa tivesse uma abordagem quantitativa. A opção por uma abordagem 

quantitativa se fez porque, conforme Fonseca (2002, p.20), a pesquisa quantitativa considera 

que a realidade só pode ser compreendida através de dados brutos, coletados a partir de 

instrumentos padronizados e neutros. Centrada na objetividade, este tipo de estudo caracteriza-

se por ter resultados quantificáveis, recorrendo para isso com frequência à linguagem 

matemática. 

Conforme classificação dada por Gil (2002, p. 42), esse estudo caracteriza-se como uma 

pesquisa descritiva, por gerar conhecimentos direcionados à solução de problemas específicos, 

de natureza aplicada. 

O procedimento adotado foi a pesquisa experimental, pois conforme entendimento de 

Gil (2002, p.47), este consiste em se determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis 

que podem gerar impacto no mesmo, definir mecanismos de controle e observação dos impactos 

produzidos pelas variáveis naquele objeto. No experimento em si não há medicamentos no 

interior das encomendas, já que o que se pretende avaliar são as condições de temperatura 

encontradas no caso destes serem enviados por SEDEX. 

5.2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

O referencial metodológico escolhido foi descrito por Bishara e O’Donnell (2007) em 

Developing temperature profiles for medicinal products in distribution. Tal escolha se deu por 

operar com dados reais e permitir uma clara compreensão das realidades específicas de 

distribuição e, portanto, não trabalhar com previsões ou assumir pressupostos (BISHARA e 

O’DONNELL, 2007, p. 41-43).  

Conforme a metodologia apresentada por Bishara e O’Donnell (2007, p. 42), foi 

aplicado o Modelo de Schoenherr, pois é considerado pelos autores um modelo prático, 

estatisticamente relevante, preciso e replicável para o conhecimento das condições de transporte 

e desenvolvimento de perfis de temperatura em ambientes de distribuição específicos.  

Na aplicação do modelo, os dados coletados pelos equipamentos foram condensados em 

planilha do Microsoft Excel®, e depois separados em faixas de temperatura, representados 

através de histograma. A análise estatística foi feita por relevância e representatividade dos 
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dados. Uma vez calculada a média de temperatura com base nos registros dos data loggers 

enviados, foi em seguida aplicado o desvio padrão para seleção dos dados, seguido da curva de 

tendência a partir da média. Foi adotado o intervalo de confiança de três desvios-padrão, tendo 

sido feita a correção na estimativa do erro-padrão da distribuição amostral. 

Para se converter o conjunto de dados em um perfil de temperatura, deve-se proceder o 

Modelo de Schoenherr, descrito por Bishara e O’Donnell (2007, p.42). De acordo com os 

autores, no modelo adotado a sobreposição dos horários é absolutamente necessária para que 

se obtenha um perfil que represente de maneira válida a realidade de cada rota. Entretanto, este 

trabalho não tem como objetivo o desenvolvimento de um perfil de temperatura, mas como se 

utiliza do mesmo método, fornece dados que podem ser utilizados oportunamente para sua 

construção. Assim, gráficos foram elaborados a partir do conjunto de dados de cada amostra, 

sendo sobrepostos pelos gráficos das demais amostras. As buscas realizadas nas bases Portal de 

periódicos CAPES e Scielo, não retornaram a ocorrência de estudos dessa natureza na logística 

postal. 

5.3 FONTES DE DADOS 

Seguindo o método descrito, os dados utilizados nessa pesquisa foram coletados a partir 

de aferições periódicas de temperatura - na unidade graus Celsius (ºC) - registradas no interior 

de encomendas postais expressas nacionais, denominadas Sedex. 

Os dados foram coletados a partir de Eletronic Data Logging Monitors (ELDM) - 

equipamentos datalogger – os quais realizaram a medição e o registro da temperatura local a 

cada 15 minutos, conforme orientam Bishara e O’Donnell (2007, p. 41). De acordo com o que 

é preconizado no método, todos os aparelhos foram calibrados previamente ao uso. 

Segundo as orientações da OMS, todos os critérios da pesquisa foram definidos e 

comunicados a todos os envolvidos (WHO, 2014, p.13). 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA: 

a) Área de abrangência: 

A pesquisa abrange o território brasileiro continental. De acordo com Bishara e 

O’Donnell (2007, p. 41), o planejamento amostral, que se consuma na fase de coleta de dados 

de temperatura, deve garantir que estas sejam válidas e representativas das práticas de 

distribuição do mundo real. A Figura 3 apresenta a distribuição geográfica das rotas. 
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Para que seu objetivo fosse atingido, este trabalho se propôs a traçar um panorama 

quanto às condições de temperatura na distribuição de encomendas expressas em todas as 

regiões do país, conforme demonstra a Figura 4. 

 

Figura 4 – Distribuição geográfica das rotas e pontos de controle 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

b) Período: 

A pesquisa foi realizada durante vinte e seis (26) semanas, entre os meses de setembro 

de 2019 e março de 2020, abrangendo as estações climáticas da primavera e verão, em razão 

das temperaturas elevadas nas estações e do prazo disponível para realização do trabalho.  

c) Amostragem: 

A modalidade de encomendas escolhida foi a de remessas expressas até 1,0 kg 

(SEDEX), em decorrência de ser o serviço postal com menor prazo de entrega. 

Bishara e O’Donnell (2007, p. 41) afirmam que, desde que seja viável, é desejável que 

o número “n” de amostras não seja inferior a trinta (30) por percurso, rota e estação do ano.  

A OMS, entretanto, afirma que é possível se realizar estudos de mapeamento com menos 

de 30 viagens para construção de um perfil de temperatura, desde que seja feito o 

monitoramento periódico frequente para verificação dos resultados (OMS, 2014, p. 17). Em 

razão disso, e em decorrência de limitações econômico-operacionais, para que a execução dessa 
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pesquisa fosse viável foi definido que os registradores de temperatura seriam enviados ao 

menos duas vezes por semana para cada destino, repetidamente durante as estações do ano 

primavera e verão, obtendo-se assim amostras compostas por não menos do que 20 viagens. 

d) Definição das Rotas e Pontos de Controle 

As rotas foram definidas considerando-se critérios de região do país e distância das 

rotas. A cidade de Brasília (BSB), onde reside o pesquisador, foi definida como local de origem 

das postagens. 

Unidades operacionais dos Correios, como Agências de Correios (AC), Centros de 

Logística Integrada (CLI) e um Centro de Entrega de Encomendas (CEE), localizados nos 

destinos selecionados, foram designados pela empresa como as unidades mais apropriadas para 

operacionalização da pesquisa e, portanto, foram escolhidas como pontos de controle. 

Mediante autorização da empresa, empregados dos Correios foram designados como 

pontos focais para recebimento e devolução das encomendas nas cidades selecionadas. As 

instalações localizam-se nas cidades listadas no Quadro 7. 

Quadro 7 - Endereços dos pontos de origem/destino 

Base de Origem Cidade Destino Rota Destino/Região 

 

 

Brasília 

(Centro-Oeste) 

Rio de Janeiro Sudeste 

Porto Alegre Sul 

Natal Nordeste 

Cuiabá  Centro-oeste 

Manaus  Norte 1 

Macapá Norte 2 

*Elaborado pelo autor 

e) Materiais e equipamentos 

O dispositivo selecionado foi o Tempmate® M1 (Figura 5), da Polar Técnica. O 

Tempmate M1 é um registrador de temperatura multiuso e reprogramável que opera na faixa 

de monitoramento de -30°C a 70°C, conexão USB e capacidade de armazenamento de 32.000 

medições. A bateria tem duração estimada em um ano. A ficha técnica do equipamento e seus 

respectivos certificados de calibração encontram-se no anexo 2. 
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Figura 5 - Data Logger Tempmate® M1 Polar  

 
Extraído de: http://grupopolar.com.br/produtos-e-servicos/dataloggers-e-

indicadores/dataloggers/tempmate-m1/ 

Foram utilizadas em caixas de papelão ventiladas, com dimensões 285 x 225 x 40 mm, 

fornecidas pelos Correios. 

f) Programas e Sistemas 

• Microsoft Excel 

Editor de planilhas eletrônicas utilizado para acompanhamento e gestão dos envios dos 

data loggers. Também foi o programa utilizado para compilação dos dados, e onde foi feita a 

estatística descritiva e a confecção dos gráficos que aparecem neste trabalho. Não se trata de 

um software livre, sendo sua licença propriedade do pesquisador. 

• SRO – Sistema de Rastreamento de Objetos  

O Sistema de Rastreamento de Objetos dos Correios é um sistema informatizado de 

acesso livre que possibilita o acompanhamento dos objetos postados sob registro, como é o caso 

de encomendas SEDEX. O registro, identificador formado por 13 posições alfanuméricas 

gerado pelos Correios no momento da postagem ou quando os Correios fornecem pré-

postagens, consiste no serviço em que um objeto postal recebe um código específico para que 

o remetente ou o destinatário acompanhe a evolução da entrega (CORREIOS, 2019d). 

• SIGEP-WEB 

De acordo com o website dos Correios, o SIGEP Web é um sistema que tem o propósito 

de preparar e gerenciar as postagens dos Correios. Gratuito e disponível em todo o território 

nacional, seus principais atributos técnicos são facilidade e rapidez na preparação das postagens 

e gestão das informações sobre os objetos postados. O sistema permite ainda a exportação de 

relatórios e informações (CORREIOS, 2019e). 

• TempBase® v.3.1.2 

Software gratuito disponibilizado pela fabricante dos data loggers para configuração dos 

registradores de temperatura tipo M1 e posterior download dos dados. Quando um equipamento 

com dados de temperatura é conectado ao PC o aplicativo permite que estes sejam exportados 
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nas extensões XLSX e ELT, um formato específico que permite que os dados sejam 

recarregados para o equipamento. O programa disponibiliza informações sobre o equipamento, 

dados coletados sob forma de gráfico e tabulados. Conforme pode ser visto na Figura 6, também 

é possível se observar um sumário sucinto dos dados coletados, como quantidade de registros, 

média das temperaturas, mínima e máxima e a temperatura Cinética Média (MKT).  

 

Figura 6 – Imagem da tela do Software TempBase® com instruções 

 
Fonte: Extraído do software TempBase® 

Nota: 

Legenda: Número de série do data logger (1); Origem-Destino da viagem (2); Número da viagem (3); 

Zona de fuso horário (4); Intervalo de tempo entre os registros (5). 

g) Operacionalização da coleta de dados 

Uma vez que este estudo trata de um experimento que simula postagens reais, não há 

participação direta dos operadores nos procedimentos relacionados aos dados coletados, mas 

tão somente manuseio das encomendas para a postagem de retorno à origem. Deste modo, para 

que fosse levada a cabo a metodologia proposta, os operadores foram devidamente instruídos 

quanto aos seu papel na pesquisa, conforme pode ser observado em detalhe no apêndice 3. De 

maneira simplificada o processo em si se deu da seguinte forma: 

1. No aplicativo TempBase o data logger era configurado pelo pesquisador, registrando nele 

destino e número da viagem; 

2. O pesquisador emitia no SIGEP-WEB os documentos de postagem das viagens de ida e os 

imprimia; 
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3. Na Planilha de programação de envio de data loggers e registro de postagem (Figura 7) 

eram registradas e controladas as operações de envio dos equipamentos; 

4. Em seguida, as encomendas SEDEX eram preparadas por destino com o respectivo 

equipamento e a etiqueta de postagem correspondente era fixada na caixa; 

5. Emitia o documento de postagem de retorno, imprimia e anexava à encomenda; 

6. Realizava então a postagem das encomendas e o registro na planilha de programação de 

envio de data loggers e registro de postagem; 

 

Figura 7 - Planilha de programação de envio de data loggers e registro de postagem 

 

*Elaborada pelo autor 

7. O pesquisador acompanhou as entregas, rastreando as encomendas pelo SRO, notificando 

ao operador no destino da sua chegada ou qualquer eventualidade; 

8. No destino, o operador recebia a encomenda e substituía o documento de postagem de ida 

pelo de retorno, o qual segue anexado à caixa; 

9. A encomenda era levada pelo operador a uma Agência de Correios, para realização da 

postagem de retorno; 

10. A cada encomenda recebida, o pesquisador retirava o data logger e o conectava ao PC e, 

com o auxílio do software TempBase, fazia a exportação dos dados para um arquivo em 

formato XLSX do Excel, arquivando-o na pasta correspondente ao destino. 

h) Tratamento e análise dos dados 

Com os dados no Excel foi realizada a limpeza e o tratamento de cada envio de acordo 

com o log de eventos registrado pelo SRO, eliminando-se os registros evidenciados após o 

evento de entrega.  

Ano Dia/Mês Dia semana Semana # Estação EDLM SRO EDLM SRO

2019 02/set Segunda 1ª Inverno 

2019 03/set Terça 1ª Inverno 

2019 04/set Quarta 1ª Inverno 

2019 05/set Quinta 1ª Inverno 

2019 06/set Sexta 1ª Inverno 

2019 07/set Sábado 1ª Inverno 

2019 08/set Domingo 2ª Inverno 

2019 09/set Segunda 2ª Inverno 

2019 10/set Terça 2ª Inverno 

2019 11/set Quarta 2ª Inverno 

2019 12/set Quinta 2ª Inverno 

2019 13/set Sexta 2ª Inverno 

2019 14/set Sábado 2ª Inverno 

2019 15/set Domingo 3ª Inverno 

2019 16/set Segunda 3ª Inverno 

2019 17/set Terça 3ª Inverno 

2019 18/set Quarta 3ª Inverno 

2019 19/set Quinta 3ª Inverno 

2019 20/set Sexta 3ª Inverno 

2019 21/set Sábado 3ª Primavera

2019 22/set Domingo 4ª Primavera

2019 23/set Segunda 4ª Primavera

2019 24/set Terça 4ª Primavera

2019 25/set Quarta 4ª Primavera

2019 26/set Quinta 4ª Primavera

2019 27/set Sexta 4ª Primavera

2019 28/set Sábado 4ª Primavera

2019 29/set Domingo 5ª Primavera

2019 30/set Segunda 5ª Primavera

2019 01/out Terça 5ª Primavera

2019 02/out Quarta 5ª Primavera

2019 03/out Quinta 5ª Primavera

2019 04/out Sexta 5ª Primavera

TRECHO 4: BSB / RJ TRECHO 2: RJ / BSB



49 

 

Em seguida foi realizada a estatística descritiva, e a discussão dos resultados obtidos, de 

acordo com método adotado. Foi utilizado um intervalo de confiança 99,7%, o que equivale a 

três desvios-padrão, conforme sugerem Bishara e O’Donnell (2007, p. 42). 

i) Ética em pesquisa 

Dadas as características e o objeto, não ocorreu a inclusão de seres humanos como 

participantes dessa pesquisa. Neste sentido, o presente projeto não foi submetido para 

aprovação em comitê de ética em pesquisa. Entretanto, respeitando aos preceitos éticos, foi 

solicitada a Carta de Anuência para Autorização de Pesquisa, Uso de Dados e Publicação em 

Periódicos Científicos (Anexo 3), conferiu autorização institucional dos Correios para 

realização da pesquisa. 
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6 RESULTADOS 

Para melhor organização deste trabalho, facilitar a compreensão dos resultados e 

favorecer uma discussão mais concisa e objetiva, primeiramente serão expostos os resultados e 

a análise estatística dos dados obtidos durante a pesquisa.  

Durante a fase de coleta de dados foram realizadas pelos registradores de temperatura 

282 viagens aos seis destinos pré-definidos, localizados nas cinco regiões brasileiras. Desse 

total, 270 data loggers (95,7%) retornaram com registros válidos da operação e 12 (4,3%) 

apresentaram problemas técnicos ou operacionais, de modo que não retornaram ao laboratório 

com registros de temperatura que pudessem ser utilizados. Dois data loggers foram danificados 

durante a operação e precisaram ser trocados.  

Conforme descrito no método, sempre que um data logger retornava de uma viagem os 

registros eram baixados no computador, exportados e salvos pelo programa TempBase em uma 

planilha do Microsoft Excel. Em seguida era feita a limpeza nos arquivos, descartando os 

registros realizados após a entrega das encomendas. Após higienização dos dados, estes eram 

transpostos para uma outra planilha que concentra todas as viagens realizadas por estação, 

especificamente para uma coluna que se referia àquela viagem, em um processo que se repetiu 

até se completar o espaço amostral. Com os dados de todas as viagens por destino 

emparelhadas, foi feita a estatística descritiva por estação do ano. 

Na Tabela 2 logo abaixo encontram-se apresentados os destinos e as quantidade de 

equipamentos enviados, os quais retornaram dados válidos que pudessem ser utilizadas na 

pesquisa. Foram medidos pelos equipamentos 104.008 registros de temperatura, superando 

26.000 horas em observações coletadas.  

Poderá se observar que os resultados se encontram separados por estação do ano, a fim 

de possibilitar a comparação entre os dados obtidos em cada uma delas, e consequentemente 

avaliar a adequabilidade das condições de temperatura à distribuição de medicamentos através 

do fluxo postal.  
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Tabela 2 - Quantidade de monitores enviados por destino 

Destino Envios 

Sudeste (RJ) 46 

Sul (RS) 46 

Centro Oeste (MT) 44 

Nordeste (RN) 46 

Norte 1 (AM) 44 

Norte 2 (AP) 44 

Total 270 

Nota: Equipamentos com dados utilizáveis 

As tabelas 3 e 4 apresentam, por destino em cada umas das estações, as temperaturas 

mínimas, médias, máximas. Também estão apresentadas as proporções de tempo em que os 

data loggers ficaram expostos abaixo de 15ºC, entre 30º e 40ºC e, acima de 40Cº. 

Tabela 3 - Temperatura e exposição por destino: Primavera 

Destino 
Mínima 

(ºC) 

Proporção de 

exposição 

abaixo 15ºC 

Média 

(ºC) 

Máxima 

(ºC) 

Proporção de 

exposição entre 

30ºC e 40ºC 

Proporção de 

exposição 

acima 40ºC 

Sudeste (RJ) 19,6 0,0% 25,7 30,6 0,4% 0,0% 

Sul (RS) 16,6 0,0% 24,0 30,0 0,0% 0,0% 

Centro Oeste (MT) 20,4 0,0% 28,5 35,1 30,2% 0,0% 

Nordeste (RN) 0,5 0,1% 26,6 35,7 2,3% 0,0% 

Norte 1 (AM) 17,2 0,0% 27,5 51,0 18,4% 0,1% 

Norte 2 (AP) 20,4 0,0% 28,1 40,1 17,5% 0,0% 

 

Tabela 4 - Temperatura e exposição por destino: Verão 

Destino 
Mínima 

(ºC) 

Proporção de 

exposição 

abaixo 15ºC 

Média 

(ºC) 

Máxima 

(ºC) 

Proporção de 

exposição entre 

30ºC e 40ºC 

Proporção da 

exposição 

acima 40ºC 

Sudeste (RJ)  19,2 0,0% 25,7 32,5 3,9% 0,0% 

Sul (RS) 17,8 0,0% 26,1 35,4 9,9% 0,0% 

Centro Oeste (MT) 20,4 0,0% 28,1 35,6 22,5% 0,0% 

Nordeste (RN) 17,9 0,0% 27,4 34,6 6,4% 0,0% 

Norte 1 (AM) 15,9 0,0% 27,2 38,8 15,8% 0,0% 

Norte 2 (AP) 20,3 0,0% 26,8 37,6 5,6% 0,0% 
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Comparando-se as tabelas 3 e 4 pode-se observar que as temperaturas médias na 

primavera e no verão tem comportamentos diferentes nas diversas regiões estudadas. No verão 

a região sul foi em média cerca de 2 ºC mais quente e a nordeste em torno de 1ºC mais quente 

que a primavera. As regiões sudeste, norte e centro-oeste a diferença entre as médias ficou 

próxima a 1ºC.  

A tabela 3 mostra que na primavera as rotas Sul, Sudeste e Nordeste temperaturas 

registradas acima de 30ºC representam menos de 2,5% do total, enquanto nas rotas Norte 1 

(AM) e Norte 2 (AP) representam acima de 15% do total e na rota Centro-Oeste acima de 30,2% 

do total. Apenas data loggers enviados para rotas da região norte obtiveram registros acima de 

40ºC, mas sem relevância para a pesquisa. Na rota Centro Oeste houve mais registros acima a 

30ºC durante a primavera (30,2%) do que no verão (22,5%). O mesmo aconteceu com os 

equipamentos enviados para a rota Norte 2 (AP), que obteve 17,5% de registos acima de 30ºC 

na primavera e 5,6% no verão. 

Pode se observar na Tabela 4 que os percentuais de ocorrência de temperaturas acima 

de 30ºC durante o verão as regiões Sul, Sudeste e Nordeste foram superiores aos apresentados 

na primavera, o que sugere que, pelo menos para esses destinos, o verão se confirma como uma 

estação mais quente do que a primavera. 

Houve, entretanto, diferença entre as regiões, quanto ao número de registros com 

temperaturas acima de 30ºC. A rota para o Amazonas (Norte 1) teve um comportamento muito 

semelhante entre as duas estações. Por outro lado, na rota para o Amapá (Norte 2) houve 

redução em mais de um terço na quantidade de registros acima de 30ºC durante o verão. Na 

rota Sul temperaturas acima de 30ºC foram registradas por 9,9% da rota durante o verão, 

diferentemente da estação anterior, na qual não houve esse tipo de evento. Na rota Sudeste 

durante o verão foram registradas temperaturas acima de 30ºC em 3,9% da rota, quase dez vezes 

mais do que na estação anterior. 

Foi detectado um pico de temperatura de 51,0ºC na Rota Norte 1 (AM), registrado 

durante a primavera, em razão da exposição prolongada ao sol do palete contendo o registrador. 

Tal procedimento foi considerada uma Não Conformidade Operacional. Em razão disso, os 

registros de temperatura deste pico foram desconsiderados para análise estatística, por serem 

considerados outliers. 
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Também durante a primavera foi detectado um registro anômalo de 0,5ºC na Rota 

Nordeste, o qual não foi encontrada razão para ocorrência e tampouco se repetiu. É possível 

que se trate de um erro de registro do equipamento, de maneira que foi considerado outlier e, 

portanto, descartado da análise estatística. 

Desconsiderados outliers, isto é, apresentando apenas dados relevantes para a análise, 

os Quadros 8 e 9 contém a estatística descritiva dos dados coletados nas duas estações do ano 

estudadas. 

Quadro 8 - Estatística Descritiva: dados coletados na Primavera 

Estatística Descritiva 

Máxima 40,1 ºC 

Mínima 16,6 ºC 

Média 27,4 ºC 

Mediana 27,6 ºC 

Variância 7,7 

Desvio Padrão 2,8 

Intervalo de Confiança 0,25 

 

Quadro 9 - Estatística Descritiva: dados coletados no Verão 

Estatística Descritiva 

Máxima 38,8 ºC 

Mínima 15,9 ºC 

Média 27,1 ºC 

Mediana 27,3 ºC 

Variância 6,5 

Desvio Padrão 2,6 

Intervalo de Confiança 0,23 

 Os gráficos 2 e 3 mostram no mesmo eixo todas curvas de variação temperatura dos data 

loggers nas suas rotas correspondentes, respectivamente as estações da primavera e no verão. 

Pode-se verificar que elas guardam certa semelhança quanto à variabilidade da temperatura no 

decorrer da rota, ainda que certas rotas apresentem curvas de temperatura bem particulates. 

Pelos motivos explicitados, os dados correspondentes a outliers já foram, expurgados e, 

portanto, não se encontram representados nos gráficos. 
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Gráfico 2 - Curvas de temperatura: Primavera 

 

 

Gráfico 3 - Curvas de temperatura: Verão 

 

É possível, no entanto, se observar que a variação de temperatura dentro do mesmo dia 

durante primavera é maior, o que confere a cada viagem um traçado com curvas mais 

acentuadas, enquanto no verão apresenta um aspecto mais linear, em um gráfico mais 

condensado ao centro. Mais adiante os subconjuntos de Desvio Padrão expressarão 

matematicamente esse achado. 
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Os gráficos 4 e 5 se referem à curva da temperatura média das viagens durante a primavera e 

verão, respectivamente.  

Gráfico 4 - Média de temperatura: Primavera 

 

Gráfico 5 - Média de temperatura: Verão 

 

 

As Tabelas 5 e 6 apresentam os registros realizados pelos data loggers nas estações do 

ano primavera e verão, respectivamente. A estatística descritiva foi realizada no Microsoft 

Excel.  
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Os registros foram classificados em vinte e quatro faixas de temperatura (classes) e as 

frequências dos registros foram tabuladas. Como cada registro é realizado a cada quinze (15) 

minutos, o tempo de permanência do data logger em cada faixa de temperatura e o percentual 

de exposição também se encontram apresentados nas tabelas. 

A partir dos dados tabulados apresentados serão realizadas as análises estatísticas 

descritas no método. 

 

Tabela 5 – Dados coletados durante a primavera 

Classe LI1 ⱶ LS2 Frequência Freq % Tempo (h) 

1 16,6 ⱶ 17,6 20 0,0 5 

2 17,6 ⱶ 18,6 52 0,1 13 

3 18,6 ⱶ 19,5 132 0,3 33 

4 19,5 ⱶ 20,5 411 0,8 102,75 

5 20,5 ⱶ 21,5 497 1,0 124,25 

6 21,5 ⱶ 22,5 1114 2,3 278,5 

7 22,5 ⱶ 23,5 2403 4,9 600,75 

8 23,5 ⱶ 24,4 3221 6,6 805,25 

9 24,4 ⱶ 25,4 3744 7,6 936 

10 25,4 ⱶ 26,4 4393 9,0 1098,25 

11 26,4 ⱶ 27,4 6828 13,9 1707 

12 27,4 ⱶ 28,4 7563 15,4 1890,75 

13 28,4 ⱶ 29,3 7018 14,3 1754,5 

14 29,3 ⱶ 30,3 5348 10,9 1337 

15 30,3 ⱶ 31,3 3085 6,3 771,25 

16 31,3 ⱶ 32,3 1799 3,7 449,75 

17 32,3 ⱶ 33,2 813 1,7 203,25 

18 33,2 ⱶ 34,2 301 0,6 75,25 

19 34,2 ⱶ 35,2 131 0,3 32,75 

20 35,2 ⱶ 36,2 31 0,1 7,75 

21 36,2 ⱶ 37,2 18 0,0 4,5 

22 37,2 ⱶ 38,1 10 0,0 2,5 

23 38,1 ⱶ 39,1 6 0,0 1,5 

24 39,1 ⱶ 40,1 14 0,0 3,5 

    48.952 100 12.238 

Notas: 

LI1 – Limite Inferior da classe 

LS2 – Limite Superior da classe 

 

 

 



57 

 

Tabela 6 – Dados coletados durante o verão 

Classe LI1 ⱶ LS2 Frequência Freq % Tempo (h) 

1 15,9 ⱶ 16,9 4  0,0  1 

2 16,9 ⱶ 17,8 7  0,0  1,75 

3 17,8 ⱶ 18,8 41  0,1  10,25 

4 18,8 ⱶ 19,7 80  0,1  20 

5 19,7 ⱶ 20,7 174  0,3  43,5 

6 20,7 ⱶ 21,6 444  0,8  111 

7 21,6 ⱶ 22,6 1410  2,6  352,5 

8 22,6 ⱶ 23,5 2878  5,2  719,5 

9 23,5 ⱶ 24,5 4032  7,3  1008 

10 24,5 ⱶ 25,4 5425  9,9  1356,25 

11 25,4 ⱶ 26,4 5854  10,6  1463,5 

12 26,4 ⱶ 27,4 8016  14,6  2004 

13 27,4 ⱶ 28,3 7777  14,1  1944,25 

14 28,3 ⱶ 29,3 7770  14,1  1942,5 

15 29,3 ⱶ 30,2 5985  10,9  1496,25 

16 30,2 ⱶ 31,2 2698  4,9  674,5 

17 31,2 ⱶ 32,1 1320  2,4  330 

18 32,1 ⱶ 33,1 614  1,1  153,5 

19 33,1 ⱶ 34,0 328  0,6  82 

20 34,0 ⱶ 35,0 118  0,2  29,5 

21 35,0 ⱶ 35,9 31  0,1  7,75 

22 35,9 ⱶ 36,9 16  0,0  4 

23 36,9 ⱶ 37,8 5  0,0  1,25 

24 37,8 ⱶ 38,8 2  0,0  0,5 

    55.029     100,00  13.757,25 

Notas: 

LI1 – Limite Inferior da classe 

LS2 – Limite Superior da classe 

 

Lembrando que os registros foram realizados a cada quinze minutos, portanto o número 

de registros pode ser convertido no tempo de exposição dos equipamentos em temperatura. Os 

gráficos 6 e 7 representam histogramas Tempo x Temperatura, respectivamente na primavera e 

no verão, criados a partir das observações coletadas.  

Estão representadas a média e a curva normal nos gráficos, possibilitando se observar a 

distribuição assimétrica da distribuição. 
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Gráfico 6 – Quantidade de observações em relação à média: Verão 

 

Gráfico 7 – Quantidade de observações em relação à média: Primavera 
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Os dados coletados foram separados em subconjuntos de 1, 2 e 3 Desvios Padrão. As 

tabelas 7 e 8 apresentam, respectivamente na primavera no e verão, os valores dos subconjuntos 

de dados formados pelos desvios padrão acima e abaixo da média e seus percentuais de 

representatividade. Em negrito estão evidenciadas as temperaturas-limite relevantes na estação. 

Quadro 10 – Subconjuntos de dados por Desvio Padrão (σ): Primavera 

Subconjunto 3 2 1 1 2 3 

Posição Esquerda da Média Direita da Média 

Valor Subconjunto -3 DP -2 DP -1 DP +1 DP +2 DP +3 DP 

Variação DP -8,3ºC -5,5ºC -2,8ºC +2,8ºC +5,5ºC +8,3ºC 

Temperatura 19,1ºC 21,9ºC 24,6ºC 30,2ºC 32,9ºC 35,7ºC 

Representatividade 99,7% 95,4% 66,8% 66,8% 95,4% 99,7% 

Notas: 

Temperatura Média: 27,4 ºC 

Desvio padrão (DP): 2,8  

Quadro 11 – Subconjuntos de dados por Desvio Padrão (σ): Verão 

Subconjunto 3 2 1 1 2 3 

Posição Esquerda da Média Direita da Média 

Valor Subconjunto -3 DP -2 DP -1 DP +1 DP +2 DP +3 DP 

Variação DP -7,7ºC -5,1ºC -2,6ºC +2,6ºC +5,1ºC +7,7ºC 

Temperatura 19,4ºC 22,0ºC 24,6ºC 29,7ºC 32,2ºC 34,8ºC 

Representatividade 99,7% 95,4% 66,8% 66,8% 95,4% 99,7% 

Notas: 

Temperatura Média: 27,1 ºC 

Desvio padrão (DP): 2,6  

A análise de dados deve apresentar um perfil de temperatura que represente todo o 

universo de dados coletados, ou seja, deve representar todas as temperaturas às quais as 

encomendas foram expostas. No entanto, algumas temperaturas registradas podem não ter 

significado algum para o estudo, em razão de sua baixíssima representatividade. De acordo com 

a metodologia, temperaturas que representem menos que três desvios-padrão não são os 

consideradas estatisticamente relevantes e, portanto, não devem fazer parte da análise de dados 

(BISHARA E O’DONNEL, 2007, p. 42). 

Os gráficos 8 e 9 ilustram os valores dos subconjuntos de dados por desvio padrão 

apresentados nos quadros 10 e 11, apresentando na área clara os dados significativos e na área 

hachurada aqueles considerados sem significância para a análise. Uma vez que o presente 

estudo trata da distribuição de medicamentos que são estáveis à temperatura ambiente, foi 

evidenciada no gráfico a faixa crítica acima de 30ºC até o limite considerado representativo por 

estação do ano. 
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Gráfico 8 - Subconjuntos de Desvio Padrão: Verão 

 

Gráfico 9 – Subconjuntos de Desvio Padrão: Primavera 

 

30ºC a 35,7ºC 

30ºC a 34,8ºC 
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A razão justificada pelo método utilizado no estudo para o descarte de dados além de 

três desvios padrão está na sua insignificância estatística, já que representam menos de 0,1% 

dos dados coletados em toda a pesquisa (BISHARA E O’DONNELL, 2007, p. 42). 

Os gráficos 10 e 11 ilustram os percentuais por faixa de temperatura. Estão 

representados os percentuais de temperaturas encontradas nas faixas abaixo de 15ºC, entre 15ºC 

e 30ºC, e na faixa de excursão de temperatura, acima de 30ºC e o limite estatisticamente 

relevante em cada estação.  

Gráfico 10 – Percentual de registros em cada faixa de temperatura – Primavera 

 

Gráfico 11 – Percentual de registros em cada faixa de temperatura – Verão 

 

É possível se observar no quadro 10 que os limites de temperatura estatisticamente 

relevantes na primavera são 19,1 ºC e 35,7 ºC. O gráfico 10 ilustra que, durante a primavera, 
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49080
89,2%

Entre 30,0ºC e 34,8ºC
5889

10,7%

Acima de 34,8ºC
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na faixa de temperatura entre 30ºC e 35,7ºC ocorreram 15,3% dos registros. Os registros acima 

de 35,7ºC não foram considerados relevantes. Não houve registros válidos abaixo de 15ºC. 

Conforme pode ser visto no quadro 11, os limites de temperatura estatisticamente 

relevantes no verão são 19,4 ºC e 34,8 ºC. O gráfico 11 ilustra que, durante o verão, foi 

registrado um volume relevante de observações entre de 30,1ºC e 34,8 ºC, que equivalem ao 

percentual de 10,7% das medições realizadas nessa estação. Abaixo de 15ºC não houve 

registros. 
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7  DISCUSSÃO 

A OMS afirma que um produto farmacêutico, quando não armazenado ou transportado 

dentro de condições ambientais pré-definidas e/ou dentro do limite de tempo pré-definido, tem 

sua estabilidade ameaçada e está sob o risco de degradação, o que o levaria a perder a função 

para qual foi originalmente produzido (WHO, 2011b, p. 332). 

Bishara e O’Donnel (2007, p. 39) salientam que fatores como clima e estação do ano 

são críticos à estabilidade de produtos farmacêuticos, já que as condições relacionadas a 

temperatura e umidade estão diretamente ligadas a tais fatores. Durante o monitoramento da 

distribuição nacional de objetos postais esse aspecto pode ser evidenciado. 

Pokharana e colaboratores (2018) observam que o Brasil se encontra situado na Zona 

Climática do tipo IVb, classificada pela OMS como “quente” e “com alta umidade”. De acordo 

com a OMS (WHO, 2010a, p. 324), os estudos de estabilidade de produtos farmacêuticos não 

termolábeis realizados em países dessa zona de classificação devem considerar sua 

permanência em temperaturas entre 15ºC e 30ºC. 

Um país de tamanha diversidade climática como o Brasil, cujas dimensões são 

continentais, seria mesmo esperado que suas diversas regiões possuíssem condições de 

temperatura diferenciadas, acarretando à logística postal variações extremas de temperatura. É 

esse aspecto que ficou evidente com os resultados obtidos.  

Aplicando-se o modelo de Schoenherr, conforme o método descrito por Bishara e 

O’Donnell (2007, p.42), foi calculada a temperatura média nas viagens e o Desvio Padrão das 

frequências de registros, para seleção dos dados que fariam parte da pesquisa. Foi então adotado 

o intervalo de confiança de três desvios-padrão (99,7%) além da média (para cima e para baixo).  

É possível se observar que os resultados da pesquisa foram bastante diversificados e 

demonstram a dificuldade de se ter previsibilidade quanto às condições de temperatura que 

podem ser encontradas na logística de objetos postais expressos, sobretudo quando se considera 

a distribuição nacional. E justamente essa falta de previsibilidade que reforça a necessidade da 

realização de estudos de mapeamento de temperatura em rotas de distribuição. 

Além das dimensões, o Brasil é um país com ampla diversidade geográfica e diferenças 

socioeconômica profundas, fatores que impõe grandes dificuldades para atividades de 

transporte e distribuição. Mesmo para os Correios, com presença em todos os municípios, a 

logística é desafiadora. As implicações decorrem aspectos multivariados que vão desde 
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condições climáticas, a infraestrutura local, modais de transporte utilizados, entre vários outros 

que influenciam os tempos das rotas e, portanto, no tempo de exposição de produtos 

farmacêuticos presentes no fluxo postal às temperaturas encontradas. 

Os resultados obtidos demonstraram que os participantes do ciclo da Assistência 

Farmacêutica, sobretudo responsáveis pelas etapas logísticas, devem ficar atentos 

especialmente à classificação do clima onde se dão as operações, pois este tem fator 

preponderante e se apresenta como fator de risco à integridade de medicamentos. Quanto à 

estação do ano, os resultados apresentam diferenças sutis, mas que chamam à atenção. 

A última milha ou last mile é o termo utilizado em serviços de entrega domiciliar que 

se refere ao trecho em que as mercadorias saem de um centro de distribuição para seguir ao seu 

destino (SAITO, MONTEIRO E GOMES, 2019, p. 01). Segundo os autores, trata-se de uma 

etapa que imprime grandes desafios para a distribuição logística, por geralmente se tratar de 

pedidos pequenos, que devem ser realizados em uma área de grande extensão geográfica, em 

curto período de tempo, ao mesmo tempo em que exigem flexibilidade e manutenção da 

qualidade do serviço, em um universo cuja amplitude implica obstáculos imensos ao 

planejamento operacional. 

Destarte, essas mesmas dificuldades configuraram limitações para essa pesquisa, 

especificamente no que tange o planejamento de uma amostra que seja capaz de representar 

todas as condições ambientais da última milha, que nesse caso se refere às entregas realizadas 

pelo carteiro, em decorrência do largo espectro que a realidade possui.  

Ao recordar a definição dada pela USP ao termo estabilidade, a qual se refere à extensão 

em que uma preparação retém, dentro dos limites especificados, as mesmas propriedades e 

características que possuía quando foi concebida, e pelo período que for necessário estocá-la 

até o seu uso (USP 41, 2014), fica evidente que esse é o aspecto crítico a se considerar: a 

preservação das propriedades terapêuticas de medicamentos expostos a temperaturas elevadas. 

Mehta e Bhayani (2017, p. 114) já afirmaram que produtos farmacêuticos são sensíveis (em 

algum grau) à exposição prolongada a temperaturas extremas, condição que pode afetar sua 

estabilidade.  

Reconhecendo a importância do tema, a ANVISA publicou a RDC 304/2019 (BRASIL, 

2019a), a fim de que controles mais efetivos sobre o parâmetro temperatura durante etapas 

logísticas fossem aplicados e, assim, medicamentos fossem capazes de alcançar suas finalidades 

profiláticas, curativas, paliativas ou de diagnóstico (BRASIL, 1973). Neste sentido a Resolução 
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surgiu como um avanço, à medida que determina o monitoramento e o controle da temperatura 

durante o transporte de maneira contínua por instrumentos calibrados. 

No que pese todo o exposto, existe norma da própria ANVISA permitindo às farmácias 

e drogarias a entrega de medicamentos por via postal, que se estende inclusive a farmácias que 

comercializam medicamentos por meio do comércio eletrônico (BRASIL, 2009). Estudos de 

mapeamento de temperatura como este, os quais revelam as condições de temperatura em 

processos de transporte e distribuição, contribuem para que os estabelecimentos possam agir 

preventivamente no sentido de assegurar a integridade e a qualidade dos produtos enviados, ao 

mesmo tempo que permitem o cumprimento da legislação. 

A RDC-ANVISA 304/2019 inova quando libera de controle de temperatura as 

operações onde estudos de qualificação térmica tenham sido conduzidos para a configuração 

da carga. Entretanto, seu texto atualizado pela RDC 360/2020 informa em seu texto que a 

obrigatoriedade do monitoramento de temperatura pode ser isenta quando o tempo máximo de 

transporte for comprovado nos registros como inferior a oito horas e 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 (BRASIL, 2020b).  

O entendimento a respeito da realização e aplicabilidade dos estudos de mapeamento 

infere que sua importância está ligada à identificação das condições reais encontradas nos 

fluxos de distribuição. De posse dos resultados desses estudos, meios apropriados para 

mitigação de riscos decorrentes da exposição de medicamentos a excursões de temperatura 

podem ser aplicados. Por essa razão, parece razoável afirmar que a segurança decorrente do 

prazo de oito horas descrito na norma não traz em si uma informação de rigor técnico, já que o 

risco imposto à estabilidade está associado à temperatura ambiente na operação, à natureza 

(forma e fórmula farmacêutica, etc.) do medicamento, à embalagem de acondicionamento 

primário, dentre outros fatores específicos característicos da operação em questão. 

Dito isso, beneficiam-se de estudos como o que foi realizado os programas remédio em 

casa, os quais tem sido uma realidade dos governos como plataforma auxiliar de programas que 

ampliam o acesso a medicamentos essenciais (SIMÕES E MONTEIRO, 1995, p. 297; 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA, 2018). 

Em relação às estações do ano pesquisadas, pode-se observar que as temperaturas 

encontradas nas duas são bastante análogas, de modo que uma solução que possa mitigar riscos 

no verão, pode fazê-lo também na primavera. Outro aspecto de notória importância esclarecido 
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com esse estudo é quanto à ordem de grandeza das variações e limites das excursões de 

temperatura, que se quer se tinha alguma ideia. Ficou evidente que este estudo jogou luz sobre 

um tema até então pouco explorado. 

Como resultado, as condições encontradas na logística postal de objetos expressos com 

o uso de embalagens de convencionais de papelão não se apresentam como satisfatórias para a 

distribuição de produtos farmacêuticos. Entretanto, a posse desses resultados possibilita que 

possam ser desenvolvidas soluções aplicáveis à mitigação de riscos. Dentre as alternativas 

existem as embalagens especiais, as quais são capazes de proteger o conteúdo dessas excursões 

de temperatura. 

Importante considerar que o presente estudo avaliou tão somente a temperatura nas 

rotas, lembrando, no entanto, que a RDC-ANVISA 360/2020 exige que o parâmetro umidade 

também faça parte dos estudos que subsidiarão as medidas de controle ativo ou passivo que 

serão selecionadas e aplicadas aos sistemas de transporte (BRASIL, 2020b). 

Outra discussão que surge quando a matéria se volta para a necessidade da utilização de 

tecnologias diferenciadas: o custo. De um modo geral, para se disponibilizar medicamentos aos 

usuários, naturalmente é sabido que a etapa logística consumirá uma parcela considerável de 

recursos financeiros. Existe uma pressão tanto regulatória, quando da indústria, para que a 

cadeia de abastecimento de produtos farmacêuticos seja capaz de assegurar sua integridade até 

o usuário final. E medicamentos são íntegros sob temperaturas bem específicas, portanto as 

operações logísticas deverão ter qualidade capaz de assegurar tais especificações.  

A Qualidade operacional geralmente é inversamente proporcional ao custo das ações e 

recursos utilizados para garanti-la. Em outras palavras, a qualidade possui um preço. Em termos 

práticos, por vários motivos nem sempre será possível se realizar uma operação em ambiente 

de temperatura totalmente controlada. Em razão disso, o uso embalagens térmicas e qualificadas 

pode não ser a alternativa mais econômica, mas pode se apresentar como uma alternativa eficaz 

e eficiente na garantia da qualidade de medicamentos. A tomada de decisão sobre a tecnologia 

mais apropriada à realização de operações de transporte e distribuição de medicamentos 

dependerá justamente da disponibilidade de dados precisos. É onde os estudos de mapeamento 

de temperatura mostram-se necessários. 

Outra possibilidade viável para o uso do serviço postal na distribuição de medicamentos 

é a contratação de serviços de logística integrada, em vez do serviço tradicional de encomendas 

(DE ALMEIDA RODRIGUES; NAGANO, 2015). Conforme define a UPU (2018), tais 
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operações possibilitam a utilização de recursos diferenciados que se façam necessários, o que 

vale dizer que podem ser incluídos, veículos refrigerados, embalagens térmicas, paletes 

isotérmicos ou qualquer outra solução capaz de eliminar a exposição a altas temperaturas e 

assim mitigar riscos sobre a qualidade de medicamentos durante o transporte. 

É importante se ressaltar que o presente estudo foi feito para avaliar o serviço de 

encomendas expressas dos Correios e, assim, operações de logística integrada não fizeram parte 

do escopo dessa pesquisa. 

Conforme citado, essa pesquisa é uma iniciativa pioneira, de modo que as buscas 

realizadas nas bases consultadas não retornaram ocorrência de estudos sobre as condições de 

temperatura na logística de objetos postais expressos que possibilitasse uma discussão mais 

ampla. 

8 CONCLUSÃO 

O presente trabalho, um mapeamento de temperatura pioneiro no Brasil, demonstra 

resultados que servem de fundamentação para o futuro desenvolvimento de embalagens ou 

outras tecnologias capazes de proteger produtos farmacêuticos, quando esses são distribuídos 

por meio de encomendas expressas. Ou seja, são imprescindíveis para se subsidiar a tomada de 

decisão no que tange assegurar as condições de temperatura adequadas à manutenção da 

integridade desses produtos no fluxo postal. 

A pesquisa se propôs a investigar as condições de temperatura em objetos postais 

expressos distribuídos pelos Correios no território brasileiro, com o objetivo de identificar 

condições que ofereçam risco potencial sobre a qualidade de produtos farmacêuticos. Como as 

buscas realizadas nas bases Portal de Periódicos da CAPES e Scielo não retornaram a 

ocorrência de estudos dessa natureza, supõe-se que pesquisa tenha caráter inédito no Brasil.  

A partir dos resultados apresentados ficou evidente que, a distribuição de produtos 

farmacêuticos por meio do serviço postal expresso utilizando-se embalagens comuns de 

papelão oferece risco aos mesmos, em virtude da sua exposição a temperaturas extremas 

encontradas. Observa-se que tal risco está relacionado tanto ao destino quanto à época do ano. 

Os dados obtidos nas duas estações encontram-se relativamente próximos, o que sugere uma 

avaliação no sentido de que uma única solução seja capaz de atender às duas estações. 

Para que a utilização dos serviços de Correios na distribuição de medicamentos seja uma 

alternativa segura, soluções para proteção térmica, como o uso de embalagens adequadas, 
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paletes especiais ou mantas térmicas, devem ser estudadas. O caminho provável seria os 

Correios incorporarem em suas operações os estudos de mapeamento de temperatura e realizá-

los frequentemente, a fim de manter seus usuários informados das condições encontradas, e 

assim possam desenvolver, ou encontrar alternativas para proteção térmica de medicamentos 

no mercado.  

Um exemplo de desenvolvimento de tecnologia seria a seleção ou produção de 

embalagens apropriadas à distribuição de produtos farmacêuticos, que não somente deem conta 

do atributo temperatura, mas também possam realizar a segregação adequada desses produtos 

tão importantes para a sociedade. 

A contratação de serviços de logística (postal) integrada, com alocação recursos que 

protejam medicamentos à exposição a altas temperaturas, consiste em uma alternativa viável 

para mitigar riscos sobre a qualidade dos produtos durante o transporte. Estas soluções, 

entretanto, se aplicam mais apropriadamente ao atendimento de operações onde haja ganho de 

escalas, nas quais se justifique a customização com recursos especiais e dedicados, em razão 

das grandes quantidades, ou ainda em razão do alto custo dos produtos a serem distribuídos. 

Este estudo cumpriu seu objetivo de investigar e mapear as condições de temperatura 

em postagens rotineiras de encomendas expressas no território brasileiro. Foi capaz de 

identificar as rotas e a estação do ano em que ocorreram condições extremas de temperatura e 

o tempo de permanência, parâmetros capazes de impactar a qualidade de produtos 

farmacêuticos que devem ser mantidos em temperatura ambiente, ou seja, entre 15ºC e 30ºC. 
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9 RECOMENDAÇÕES 

Recomenda-se que o estudo seja periodicamente repetido, a fim de se verificarem os 

resultados e se manterem os dados atualizados. Ademais, deve-se considerar o incremento de 

novas rotas, ampliando-se assim o espectro da pesquisa e a representatividade e robustez dos 

dados. Também é recomendável que também seja monitorado e mapeado o parâmetro umidade, 

conforme exigido pela RDC-ANVISA 360/2020. Os dados oriundos desta pesquisa podem 

servir de fundamentação para a qualificação dessas embalagens. 

O presente estudo reforça a necessidade de que sejam adotadas embalagens adequadas à 

proteção térmica de medicamentos, quando operacionalmente não for possível se eliminar o 

risco. Tais embalagens podem ser desenvolvidas pelos Correios ou mesmo adquiridas no 

mercado, no que se recomenda sua permanente qualificação. 

Importante observar que existe a possibilidade de que determinadas excursões de 

temperatura, as quais implicam risco para a integridade de produtos farmacêuticos, possam ser 

mitigadas apenas com ajustes operacionais, isto é, sem a adoção de recursos protetivos extra. 

Entretanto, para isto seria necessária uma revisão minuciosa das rotas onde foram encontradas 

temperaturas extremas, no intuito de se identificar a possibilidade de ajustes no tratamento dos 

objetos postais. 

Antes que os ajustes sejam feitos e as soluções efetivas estejam disponíveis para o serviço 

postal tradicional, recomenda-se que a distribuição de produtos farmacêuticos seja feita com a 

contratação de serviços de logística postal integrada, customizados contemplando recursos que 

protejam medicamentos de serem expostos a altas temperaturas. 

Ademais, estudos adicionais precisam ser feitos, a fim de se ampliar a pesquisa ao 

período de um ano, contemplando assim todas as estações. Outra recomendação trata de 

identificar e comparar os resultados com dados publicados pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia – INMET. Uma discussão aparentemente relevante é incluir futuramente uma 

avaliação de componentes operacionais, como consolidação da carga postal, que pode favorecer 

a manutenção de uma temperatura inferior à ambiente, bem como os procedimentos de carga e 

descarga em unidades de transbordo, verificando se há exposição de paletes e objetos postais 

ao sol. 
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11.2 APÊNDICE 2: Fluxograma operacional da pesquisa  
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11.3 APÊNDICE 3: Material divulgação interna: Processo de coleta de dados 

 



84  

 

 



85 

 

12 ANEXOS 

12.1 ANEXO 1: Ficha Técnica data logger Polar, Mod. Tempmate M1 
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12.2 ANEXO 2: Certificados de calibração dos data loggers 
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12.3 ANEXO 3: Carta de anuência autorização de pesquisa e uso de dados 

 


