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ASSUNTOS TÉCNICOS 

 

Missão do Departamento: Prover informações técnicas aos associados, relativas às regulamentações 

nacionais e internacionais de boas práticas, bem como identificar os temas de interesse para atualização 

dos profissionais da indústria farmacêutica, fornecedores e prestadores de serviço associados. Orientar e 

disseminar o conhecimento, promovendo um ambiente de troca de informações por meio da participação 

em eventos e principalmente nos grupos de trabalho e comitês. 

Público-alvo: Colaboradores das empresas associadas, das áreas de Garantia e Controle de Qualidade, 

Produção, Embalagem, Validação, Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Produtos, Tecnologia 

Farmacêutica, Projetos, Assuntos Regulatórios, Meio Ambiente, Suprimentos, Logística, Manutenção e 

Engenharia. 

 

A seguir, listamos os Comitês e Grupos de Trabalho da Área de Assuntos Técnicos que compõe a Diretoria 

de Assuntos Técnicos-Regulatórios e Inovação. 

 

AGENDA PERMANENTE 

 

COMITÊ SISTEMA DA QUALIDADE BASEADO NA GESTÃO DE RISCO  

 Objetivo: Discutir os diversos temas que compõe o Sistema da Qualidade Farmacêutica trazendo 

uma abordagem baseada na Gestão do Risco. 

 Público-alvo: Profissionais da área das áreas de Garantia da Qualidade, Controle de Qualidade, 

Validação, P&D e Produção. 

 Periodicidade das reuniões: Mensal. 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail  qualidade@sindusfarma.org.br 

 

COMITÊ AUDITORIAS COMPARTILHADAS 

 Objetivo: Realização de auditorias em fornecedores de insumos e prestadores de serviços da 

indústria farmacêutica. O período de adesão ao grupo acontece anualmente, até o final do mês 

de agosto, mediante a assinatura de Acordo de Confidencialidade específico. 

 Público-alvo: Auditores das Indústrias Farmacêuticas. 

 Periodicidade das reuniões: Mensal. 
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 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail  qualidade@sindusfarma.org.br 

 

COMITÊ DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

 Objetivo: Atualização e debate sobre os assuntos técnicos relacionados à logística e transporte 

de medicamentos.  

 Público-alvo: Profissionais da área de logística e transporte das indústrias farmacêuticas, 

transportadoras e centros de distribuição associados ao Sindusfarma. 

 Periodicidade das reuniões: Mensal. 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail  qualidade@sindusfarma.org.br 

 

COMITÊ DE TECNOLOGIA & VSC (VALIDAÇÃO DE SISTEMAS COMPUTADORIZADOS) 

 Objetivo: Discutir assuntos técnicos relacionados a IT/OT (Tecnologia da Informação e 

Automação) e a Validação de Sistemas Computadorizados (VSC). 

 Público-alvo: Destina-se aos profissionais da área de Tecnologia da Informação, Automação, 

Validação de Sistema Computadorizados e Tecnologias. 

 Periodicidade das reuniões: Bimestral. 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail  qualidade@sindusfarma.org.br 

 

COMITÊ DE QUALIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO 

 Objetivo: Discutir requisitos e compartilhar experiências sobre o tema Validação de Processo, 

Validação de Limpeza, Qualificação de Instalações, Utilidades e Equipamento. Não está no 

escopo deste comitê o tema Validação de Sistemas Computadorizados, pois há um comitê 

específico, e Validação de Metodologia Analítica, pois é um tema em revisão pela Anvisa e ICH. 

 Público-alvo: Destina-se aos profissionais da área de Validação, nas suas diferentes modalidades. 

 Periodicidade das reuniões: Bimestral. 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail  qualidade@sindusfarma.org.br 

 

AGENDA SOB DEMANDA 

 

GT RASTREABILIDADE DE MEDICAMENTOS 
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 Objetivo: Atualizações dos aspectos técnicos e regulatórios relacionados ao tema 

rastreabilidade, de acordo com a lei e normas brasileiras. 

 Público-alvo: Destina-se aos profissionais da área de Qualidade, Produção, Tecnologia da 

Informação, Validação e Assuntos Regulatórios. 

 Periodicidade das reuniões: As reuniões deste Grupo de Trabalho são convocadas conforme 

demanda de pautas e discussões a serem elencadas, tanto por iniciativa dos órgãos reguladores, 

como por iniciativa das empresas. 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail  qualidade@sindusfarma.org.br 

 

GT ANÁLISE DE NITROSAMINAS  

 Objetivo: Atualizações sobre a avaliação do risco e testes confirmatórios sobre a presença de 

nitrosaminas em Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) e Medicamentos, considerando a 

publicação da RDC 677/2022 e o Guia nº 50, versão 2. 

 Público-alvo: Profissionais que atuam nas áreas de Controle de Qualidade, Pesquisa e 

Desenvolvimento, Assuntos Regulatórios e demais áreas que tenham interface com o tema. 

 Periodicidade das reuniões: As reuniões deste Grupo de Trabalho são convocadas conforme 

demanda de pautas e discussões a serem elencadas, tanto por iniciativa dos órgãos reguladores, 

como por iniciativa das empresas. 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail  qualidade@sindusfarma.org.br 

 

GT BIODISPONIBILIDADE E BIOEQUIVALÊNCIA  

 Objetivo: Discussão e acompanhamento da implementação dos novos requisitos publicados pela 

RDC 742/2022, que dispõe sobre os critérios para a condução de estudos de biodisponibilidade 

relativa/bioequivalência (BD/BE) e estudos farmacocinéticos. 

 Público-alvo: Profissionais que atuam nas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento, Controle de 

Qualidade, Assuntos Regulatórios e demais áreas que tenham interface com o tema. 

 Periodicidade das reuniões: As reuniões deste Grupo de Trabalho são convocadas conforme 

demanda de pautas e discussões a serem elencadas, tanto por iniciativa dos órgãos reguladores, 

como por iniciativa das empresas. 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail  qualidade@sindusfarma.org.br 
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GT BIOISENÇÃO  

 Objetivo: Discussão e acompanhamento da implementação dos novos requisitos publicados pela 

RDC 749/2022, que dispõe sobre isenção de estudos de bioequivalência/biodisponibilidade 

relativa. 

 Público-alvo: Profissionais que atuam nas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento, Controle de 

Qualidade, Assuntos Regulatórios e demais áreas que tenham interface com o tema. 

 Periodicidade das reuniões: As reuniões deste Grupo de Trabalho são convocadas conforme 

demanda de pautas e discussões a serem elencadas, tanto por iniciativa dos órgãos reguladores, 

como por iniciativa das empresas. 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail  qualidade@sindusfarma.org.br 

 

 

INOVAÇÃO 

 

Missão do Departamento:  Apresentar alternativas tecnológicas e inovadoras no sentido de ampliar e 

modernizar as plataformas e modelos de produção, desenvolvimento e de controle de qualidade nas 

indústrias farmacêuticas. Propor elaboração de temas atuais de interesse ao setor industrial farmacêutico 

baseado na legislação inovadora e nas práticas operacionais das empresas, visando à composição de 

linhas técnicas de apoio aos profissionais farmacêuticos. Propor temas inovadores do ponto de vista 

técnico para a viabilização de workshops nacionais e internacionais a serem apresentadas a todos os 

profissionais do setor industrial farmacêutico. 

Público-alvo: Destina-se as empresas associadas e aos profissionais do mercado farmacêutico em geral, 

provendo atualização de informações técnicas para a indústria farmacêutica, e em alguns casos para a 

indústria Cosmética, de Produtos para Saúde e de Suplementos Alimentares. 

 

A seguir, listamos os Comitês e Grupos de Trabalho da Área de Assuntos Técnicos que compõe a Diretoria 

de Assuntos Técnicos-Regulatórios e Inovação. 

 

AGENDA PERMANENTE 

 

REDE BRASILEIRA DE INOVAÇÃO FARMACÊUTICA (RBIF) 

mailto:qualidade@sindusfarma.org.br
mailto:qualidade@sindusfarma.org.br
http://sindusfarma.org.br/cadastro/index.php/site/ap_atividades/index/4


 
 
COMITÊS E GRUPOS DE TRABALHO | ASSUNTOS TÉCNICOS, INOVAÇÃO e 

MEIO AMBIENTE 
 

 
 

 Objetivo: Discutir oportunidades em inovação sistêmica e na promoção de interações, parcerias 

e negócios em inovação no Ecossistema de Inovação.  

 Público-alvo: Áreas envolvidas nos assuntos de inovação em produtos.   

 Periodicidade das reuniões: Trimestral 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail rbif@sindusfarma.org.br. 

 

COMITÊ DE CULTURA PARA A INOVAÇÃO 

 Objetivo: Identificar deficiências e oportunidades no desenvolvimento intersetorial da cultura 

para inovação, seja ela relacionada diretamente ao ambiente da saúde ou não. Este Comitê tem 

como premissa estimular a educação, o treinamento e aumentar a atenção para as diversas 

disciplinas que compõem a inovação. 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail rbif@sindusfarma.org.br 

 

COMITÊ DE RECURSOS E INFRAESTRUTURA 

 Objetivo: Reunir-se para debater o ambiente macroeconômico, infraestrutura para inovação, 

identificar facilitadores e incentivar o fluxo de capital para o financiamento de atividades de risco 

voltadas à inovação. É também responsável por encabeçar a formulação de políticas e estratégias 

de desenvolvimento de longo prazo para o fortalecimento dos ecossistemas de inovação 

farmacêutico. 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail rbif@sindusfarma.org.br 

 

COMITÊ DE POLÍTICAS E REGULATÓRIO 

 Objetivo: Discutir o arcabouço regulatório envolvendo a inovação na área farmacêutica, 

participando de debates e consultas públicas sobre o ambiente formal regulatório sobre 

inovação, quer seja na área de proteção intelectual, de incentivo à pesquisa ou de 

desenvolvimento de produtos. 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail rbif@sindusfarma.org.br 

 

COMITÊ DE INOVAÇÃO DIGITAL 

 Objetivo: Promover benchmarks, discute adoção de tecnologias, impactos sobre produtividade, 

desenvolvimento e seus benefícios para o setor farmacêutico e toda a sociedade. Internet das 
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coisas (IoT), Inteligência Artificial (AI), Machine Learning, são alguns dos temas discutidos por 

esse Comitê. 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail rbif@sindusfarma.org.br 

 

 

MEIO AMBIENTE, LOGÍSTICA REVERSA DE MEDICAMENTOS E PATRIMÔNIO 

GENÉTICO 

 

Missão do Departamento: Prover informações técnicas aos associados, relativas aos regulamentos 

nacionais e internacionais, às Consultas Públicas e regulamentações publicadas, bem como identificar os 

temas de interesse para atualização dos profissionais da indústria farmacêutica e prestadores de serviço.  

Público-alvo:  Colaboradores das empresas associadas, das áreas de Meio Ambiente, Qualidade, Logística, 

Logística Reversa de Medicamentos e Patrimônio Genético. 

 

A seguir, listamos o Comitê da Área de Meio Ambiente, Logística Reversa de Medicamentos e Patrimônio 

Genético que compõe a Diretoria de Assuntos Técnicos-Regulatórios e Inovação. 

 

AGENDA PERMANENTE 

 

COMITÊ MEIO AMBIENTE, LOGÍSTICA REVERSA DE MEDICAMENTOS E PATRIMÔNIO GENÉTICO  

 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 para revisão do guia: 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos na Indústria Farmacêutica. Há participação de palestrantes 

que trazem atualização dos temas e regulamentações relacionados aos temas do grupo. 

 Público-alvo:  Profissionais das áreas de Meio Ambiente, Logística e Qualidade. 

 Periodicidade das reuniões: Mensal. 

 Para participar: Entrar em contato pelo e-mail  qualidade@sindusfarma.org.br 
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