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Missão do Departamento: Prover informações técnico-regulatórias aos associados relativas aos regulamentos 
nacionais e internacionais, bem como identificar os temas técnicos de interesse para atualização dos profissionais da 
indústria. 

1. GT ÁREA SEGREGADA  

 Objetivo: Discutir assuntos técnicos relacionados ao tema. O Grupo tem trabalhado na elaboração do Guia 
para avaliação de risco em plantas multipropósito.  
 

 Público-alvo:  Profissionais dos departamentos de Controle de Qualidade, Garantia da Qualidade, 
Produção, Assuntos Regulatórios e Desenvolvimento da Indústria Farmacêutica. 

2. GT AUDITORIAS COMPARTILHADAS 

 Objetivo: Realização de auditorias em fornecedores de insumos e prestadores de serviços da Indústria 
Farmacêutica. O período de adesão ao grupo é entre os meses de novembro e dezembro de cada ano, e 
para participação é necessária a assinatura do Acordo de Confidencialidade. 
 

 Público-alvo: Destina-se aos auditores das Indústria Farmacêuticas. 

3. GT CARACTERIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS DE REFERÊNCIA 

 Objetivo: Discutir sobre o processo de Caracterização de Substâncias Químicas de Referência, conforme 
preconiza a RDC 166/2017. 
 

 Público-alvo: Destina-se aos profissionais da área de Controle de Qualidade e Desenvolvimento Analítico 
que realizam atividade relacionadas à validação de métodos analíticos. 

4. GT ICH Q3D (IMPUREZAS ELEMENTARES) 

 Objetivo: Analisar o Guia ICH Q3D e propor uma estratégia racional, eficaz e de baixo custo para o controle 
das impurezas metálicas listadas no referido Guia e que podem estar contidas nos medicamentos. 
 

 Público-alvo: Técnicos, supervisores, coordenadores e gerentes das áreas de controle de qualidade, 
tecnologia, assuntos regulatórios das indústrias farmacêuticas associadas. 

5. GT LOGÍSTICA E TRANSPORTE  

 Objetivo: Discutir assuntos técnicos relacionados à Logística e Transporte na Indústria Farmacêutica. O 
grupo tem trabalhado em projetos como: “Temperatura Ambiente em 30º para Carga Seca”, elaboração de 
dossiê de logística e transporte e revisão do livro: Boas Práticas de Armazenagem, Distribuição e Transporte 
na Indústria Farmacêutica.  Há participação de palestrantes que trazem atualização dos temas e 
regulamentações relacionados ao Grupo 
 

 Público-alvo: Destinado aos profissionais da área de Logística e Transporte das Indústria Farmacêuticas, 
Transportadoras e Centros de Distribuição associados ao Sindusfarma. 
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6. GT MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

 Objetivo: Identificar as melhores práticas para difundir e fortalecer as ações sustentáveis entre as 
empresas. Entre os temas relevantes para o setor, destacam-se: Logística Reversa, Lei da Biodiversidade, 
Análise do Ciclo de Vida, Pesquisa de Benchmarking revisão do livro: Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
na Indústria Farmacêutica. Há participação de palestrantes que trazem atualização dos temas e 
regulamentações relacionados ao Grupo. 
  

 Público-alvo:  Destinado aos profissionais da área de Meio Ambiente, Logística e Qualidade. 

7. GT PRODUTOS PARA SAÚDE 

 Objetivo: Discutir assuntos técnicos relacionados aos Produtos para Saúde (Medical Device). Durante as 
reuniões serão tratados os seguintes temas: MDSAP e INMETRO; Uso de normas (Compartilhamento de 
áreas, como utilizar a experiência Farma para Produtos para Saúde; discussão sobre normas); UDI; Avaliação 
de Tecnologias para Saúde (ATS) e Dossiê Técnico (relacionado apenas aos aspectos técnicos). 
 

 Público-alvo: Destinado às áreas envolvidas nos assuntos técnicos relacionados à Produtos para Saúde. 
Aplicável tanto para Importadores, quanto para Indústria de Produto para Saúde. 

8. GT PIC’S 

 Objetivo: Analisar o impacto dos guias da PIC/S nas BPFs brasileiras com vistas à aprovação da ANVISA como 
futuro membro da PIC/S. 

 
 Público-alvo:  Profissionais das diversas áreas técnicas da indústria farmacêutica. 

9. GT RASTREABILIDADE 

 Objetivo: Discutir assuntos técnicos relacionados ao Guia de Implantação da Rastreabilidade. Nos 
encontros os participantes serão atualizados sobre o cronograma do projeto e as discussões da Agência 
Reguladora. 
 

 Público-alvo: Destinado aos profissionais das áreas de Garantia da Qualidade, Produção e Embalagem, 
Engenharia, Assuntos Regulatórios e Logística das Indústrias Farmacêuticas, Distribuidoras, Operadores 
Logísticos e Importadoras. 

10. GT REPROCESSAMENTO DE PRODUTOS 

 Objetivo: Atender pleito de profissionais da Indústria farmacêutica referente a uma necessidade de 
padronização de procedimentos de reprocessamento de produtos. 

 
 Público-alvo: Profissionais das áreas de garantia de qualidade e produção das indústrias farmacêuticas. 

 
 
 
 
 



 
GRUPOS DE TRABALHO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS TÉCNICOS E INOVAÇÃO 

 

 

3 
 

11. GT SEGURANÇA DA CADEIA 

 Objetivo: Discutir assuntos relacionados à Segurança da Cadeia na Indústria Farmacêutica. Durante as 
reuniões serão tratados os seguintes temas: Revisão Diretriz Gerais de Segurança da Cadeia Farmacêutica; 
Revisão da RDC 55/2005. 
 

 Público-alvo: Destinado às áreas de Logística, Supply Chain, Distribuição, Garantia da Qualidade e Assuntos 
Regulatórios da Indústria Farmacêutica, Insumos e Produtos para Saúde, Distribuidoras, Transportadoras, 
Operadores Logísticos, entre outros. 

12. GT SUPRIMENTOS 

 Objetivo: Discutir assuntos relacionados aos Suprimentos na Indústria Farmacêutica. Durante as reuniões 
serão tratados os seguintes temas: CPHI 2018; FCE 2018; Mercado China - estratégia para fornecedores se 
adequarem à legislação brasileira; Novo tratamento de registro de IFAs pela ANVISA-CADIFA; Sterigenics; 
Certificações, licenças relacionadas às BPF e Validação de Limpeza. Há participação de palestrantes que 
trazem atualização dos temas e regulamentações relacionados ao Grupo. 
 

 Público-alvo:  Grupo de trabalho destinado aos profissionais da área de Suprimentos, Compras, Novos 
Negócios e Supply Chain. 

13. GT TECNOLOGIA & VALIDAÇÃO 

 Objetivo: Discutir assuntos técnicos relacionados a TI/TA e ao Sistema de Validação Computadorizado. 
 

 Público-alvo: Destina-se aos profissionais da área de Tecnologia da Informação, Automação, Validação de 
Sistema Computadorizados e Tecnologias. 
 

Forma de Ingresso: os interessados em participar dos referidos Grupos de Trabalho, devem entrar em contato pelo 
e-mail:  kenia@sindusfarma.org.br. 

Número de Pessoas da mesma empresa: não há limite para participação dos associados. 

O calendário de reuniões para estes GTs podem ser encontradas neste link:  
http://sindusfarma.org.br/cadastro/index.php/site/ap_atividades/index/4 


