EVIDENCE BRIEF

Estudos de mapeamento
da temperatura de sala
fria
O estudo de mapeamento de câmara fria
estabelece a distribuição de temperatura
destas salas – o maior equipamento de
armazenagem de vacina nos EUA, na
central subnacional armazena amplas
quantidades de vacinas. Como declarado
no WHO Vaccine Management
Handbook, em “Como monitorar
temperaturas no fornecimento de vacinas”
[1], países não devem aceitar uma nova
sala ou freezer de um instalador até que
estejam totalmente mapeados como parte
do procedimento de comissionamento.
Além disso as vacinas não devem ser,

Câmaras frias no nível central, onde grandes quantidades de vacinas caras são
armazenadas
Crédito: Adama Sawadogo

armazenadas na sala até que o mapeamento da temperatura tenha sido finalizado e os resultados
analisados para identificar e solucionar lacunas de desempenho. Mapeamento de câmara fria também é
valioso para câmaras frias existentes após um reparo importante ou para controle de conformidade.
Os dados coletados em um estudo de mapeamento de temperatura podem fornecer evidências de que as
vacinas podem ser armazenadas com segurança no equipamento, de acordo com a faixa de temperaturas
recomendada pela OMS; o estudo de mapeamento também pode fornecer informações valiosas para orientar
a configuração de sensores para um sistema de monitoramento de temperatura de rotina (por exemplo, o
número e a localização dos sensores na sala fria)
Esse resumo de evidências fornece aos gerentes da cadeia de suprimentos em países de baixa e média
renda exemplos de resultados de estudos de mapeamento de temperatura conduzidos em uma câmara
fria existente para controlar a conformidade e em duas câmaras frias recém-instaladas, onde as lacunas
de desempenho foram identificadas e abordadas antes da vacina foi armazenado.

A necessidade de um estudo de mapeamento de temperatura de câmaras frias
É essencial garantir que todas as áreas de uma
câmara fria mantenham temperaturas ideais para o
armazenamento da vacina, para evitar a exposição de
vacinas a temperaturas fora da faixa recomendada.
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O suplemento técnico da OMS sobre o mapeamento da
temperatura das áreas de armazenamento [2] estabelece
requisitos para o mapeamento do armazenamento e
transporte de produtos farmacêuticos sensíveis ao tempo
e à temperatura (TTSPPs), incluindo vacinas. Esses
requisitos incluem:
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+ Todas as novas áreas de armazenamento com
temperatura controlada devem ser mapeadas como parte
de um processo de verificação totalmente documentado,
antes que a instalação seja comissionada e entregue pelo
instalador. Até que isso seja feito, não é seguro armazenar
TTSPPs nessas áreas de armazenamento.
+ Exercícios de mapeamento subsequentes também
devem ser realizados periodicamente - por exemplo, a
cada três anos - para demonstrar conformidade contínua.
O mapeamento também deve ser realizado sempre que
modificações significativas forem feitas no

instalação de armazenamento. Os exemplos incluem
alterações no padrão de uso que podem aumentar a carga ou
afetar a circulação do ar ou alterações no equipamento de
refrigeração, como uma alteração no ponto de ajuste. Pode
ser necessário fazer um exercício de remapeamento sempre
que uma análise dos registros de monitoramento de
temperatura ou umidade mostra variabilidade inexplicável fora
dos limites operacionais normais.
+ Todos os exercícios de mapeamento devem ser totalmente
documentados para demonstrar conformidade com a gerência, os
clientes e as autoridades reguladoras.

Implementação do estudo de mapeamento
O suplemento técnico da OMS sobre o mapeamento da
temperatura das áreas de armazenamento [2] apresenta
orientações para a realização de
um estudo de mapeamento de temperatura em uma área de
armazenamento. No campo, implementar o mapeamento de
câmaras frias é uma atividade relativamente nova em
programas de imunização em países de baixa e média renda.
Avaliações efetivas de gerenciamento de vacinas concluídas
em 87 países nas seis regiões da OMS de 2010 a 2015 [3]
mostram que apenas 31% dos países concluíram um estudo de
mapeamento de temperatura no nível central e 19% nos níveis
subnacionais.
Diferentes ferramentas estão disponíveis para implementar um
estudo de mapeamento de temperatura nos equipamentos da
cadeia de frio; no entanto, muitos são caros e requerem pessoal
experiente para seu uso. O Hub de Logística e Cadeia de
Suprimentos de Imunização da OMS-UNICEF (Hub da OMSUNICEF) comprometeu-se a desenvolver um guia e software de
mapeamento de temperatura passo a passo para fornecer aos
países uma ferramenta para realizar estudos de mapeamento
de seus equipamentos de cadeia de frio [4 ] A ferramenta foi
testada, ajustada e afinada, com base em testes de campo e
feedback.
As quatro etapas principais nesta ferramenta de mapeamento
[4] envolvem:
1. Decidir quando executar o mapeamento de temperatura.
2. Colocar um número apropriado de sensores em diferentes
áreas - principalmente áreas que podem ir acima ou abaixo das
faixas de temperatura segura especificadas - e registre as
temperaturas, em um intervalo especificado, continuamente por
um período de pelo menos 48 horas.
O documento de orientação da ferramenta [3] recomenda a
colocação:
+ 12 sensores (numerados de 1 a 12) em posições fixas (em
quatro cantos e em três níveis, conforme ilustrado no desenho da
câmara fria abaixo)
+ até oito sensores opcionais (numerados de 13 a 20) podem ser
colocados nas prateleiras e geralmente são colocados onde quer
que haja zonas de risco dentro do equipamento para mapear a
temperatura;

FIGURA 1.

Esboço de sensores fixos
instalados em uma câmara fria

+ um sensor adicional (número 21) deve ser colocado
imediatamente fora do equipamento a uma altura
média do equipamento para medir a temperatura
ambiente.
3. Leitura e transferência de temperaturas registradas
(cinética mínima, máxima e média1) para um esboço
tridimensional do equipamento de armazenamento a ser
mapeado em temperatura e identificar áreas em que as
vacinas e produtos farmacêuticos termossensíveis não
devem ser armazenados.
4. Tomar medidas para reduzir o volume e as áreas em
que vacinas ou produtos farmacêuticos podem estar em
risco.

1 A temperatura cinética média (MKT) é uma maneira simplificada de expressar o efeito geral das flutuações de temperatura durante o armazenamento ou
trânsito de bens perecíveis. O MKT é amplamente utilizado na indústria farmacêutica.
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Estudos de mapeamento de temperatura oferecem soluções
Os dados coletados em um estudo de mapeamento de
temperatura fornecem evidências essenciais sobre se as
temperaturas na câmara fria estão dentro das faixas de
temperatura recomendadas para armazenar as vacinas; eles
também podem ajudar a:
+ determinar o melhor arranjo das vacinas em uma câmara fria;
+ identificar lacunas de desempenho da câmara fria a ser tratada; e
+ informar a configuração dos sensores para monitoramento de
rotina na câmara fria.

Abaixo são apresentados os resultados de três estudos
de caso de mapeamento de temperatura nas câmaras
frias de um país. O estudo de caso 1 apresenta os
resultados do estudo em uma câmara fria existente para
controle de conformidade; os estudos de caso 2 e 3
apresentam resultados de estudos em duas câmaras
frigoríficas recém-instaladas, antes do armazenamento
da vacina.

Estudo de caso 1:
Estudo de mapeamento de temperatura em uma sala fria existente
A Figura 2 mostra um exemplo do perfil das leituras
de temperatura medidas por dois dos 20 sensores
individuais (1 e 8) colocados na câmara fria.

As leituras de temperatura permanecem dentro dos
limites recomendados para armazenamento de
vacinas (+ 2 ℃ a + 8 ℃) durante o período do
estudo (~ 55 horas).

Perfil de temperaturas medidas pelos sensores 1 e
8 na câmara fria
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FIGURA 2.
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A Figura 3 mostra o perfil da temperatura cinética média (MKT) para todos os 20 sensores na sala fria.

Temperaturas cinéticas médias para todos os 20 sensores na
câmara fria

Os MKTs para todos os locais permanecem
dentro dos limites recomendados para
armazenar as vacinas (+ 2 ° C a + 8 ° C).

FIGURA 3.

Os resultados do estudo de mapeamento de
temperatura nesta sala fria mostram evidências de
conformidade com a faixa recomendada de
temperaturas (+ 2 ℃ a + 8 ℃) aceitável para
armazenar com segurança as vacinas EPI.

Estudo de caso 2:
Estudo de mapeamento de temperatura em uma câmara fria recém-instalada
A Figura 4 mostra exemplos dos perfis das leituras de
temperatura medidas por dois dos 20 sensores
individuais (3 e 11) colocados na câmara fria durante o
período
do estudo (~ 67 horas). Quando comparado com o

faixa recomendada para o armazenamento da vacina (+ 2
℃ a + 8 ℃), as temperaturas medidas mostram uma
tendência alterada, conforme ilustrado nos exemplos
abaixo para os sensores números 3 e 11.

Perfis de temperaturas medidos pelos sensores 3 e 11
na sala fria durante as sessões de divulgação
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FIGURA 4
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A Figura 5 abaixo mostra os MKTs para todos os 20
sensores na câmara fria.
O gráfico mostra que apenas o MKT do sensor número
18 estava entre + 2 e + 8; na configuração dos sensores
na câmara fria, o sensor número 18 foi aquele localizado

de frente para a unidade de refrigeração operacional. O
MKT para todos os outros sensores na câmara fria foi
encontrado acima de 8; essa distribuição de temperatura
na câmara fria não é aceitável para armazenar as vacinas.
Havia, portanto, uma lacuna de desempenho que
precisava ser resolvida.

Temperaturas cinéticas médias para todos os 20 sensores na
câmara fria

FIGURA 5.

Ações para solucionar a lacuna de desempenho
A análise dos resultados levou ao ajuste das
configurações do controlador da unidade de refrigeração
da seguinte forma: o controlador foi ajustado para + 2 ℃
com um diferencial de 5 ℃, o que significava que o
compressor foi programado para parar quando a
temperatura na sala fria era + 2 ℃ e reiniciar quando a
temperatura atingir + 7 ℃. A foto à direita mostra a
unidade de refrigeração e o técnico lendo o guia para
ajustar as configurações do controlador.
O mapeamento da temperatura foi realizado novamente
na câmara fria após o ajuste das configurações do
controlador.
A Figura 6 abaixo mostra os resultados do estudo de
mapeamento de temperatura reconduzido na mesma sala
fria operando sob as novas configurações do controlador.
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Ajuste das configurações do controlador da unidade
de refrigeração Crédito: Adama Sawadogo
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Temperaturas cinéticas médias para todos os 20 sensores
na câmara fria com as novas configurações

Os resultados do mapeamento de temperatura realizado
após o ajuste das configurações do controlador mostram
evidências de que a distribuição de temperatura (MKT
para todos os 20 sensores)

FIGURA 6.

na câmara fria) permaneceu dentro da faixa
recomendada (+ 2 ° C a + 8 ° C) aceitável para o
armazenamento de vacinas.

Estudo de caso 3:
Estudo de mapeamento de temperatura em outra câmara fria
recém-instalada
A Figura 7 mostra um exemplo do perfil das leituras de
temperatura medidas na sala fria recém-instalada
durante o período do estudo (~ 48 horas).
Por quase 48 horas, as temperaturas medidas pelos 20
sensores na câmara fria não ficaram abaixo de 14 ° C,
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que estava totalmente fora dos limites recomendados
para o armazenamento de vacinas (+ 2 ℃ a + 8 ℃) e
não era aceitável para armazenar vacinas. Aavia uma
lacuna de desempenho que precisava ser resolvida.
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Exemplos de tendências de temperatura medidas por
4 sensores na câmara fria

Ações para solucionar a lacuna de desempenho
A análise dos resultados do estudo levou à verificação do
status de funcionamento das unidades de refrigeração e,
devido a um parafuso solto no circuito de refrigeração, o
refrigerante vazou e a unidade de refrigeração não estava
mais resfriando a câmara fria.

O refrigerante foi reabastecido adequadamente e o
circuito de resfriamento foi verificado. A Figura 8 abaixo
mostra a unidade padrão e o reabastecimento do
refrigerante pelos técnicos.

A unidade padrão e o reabastecimento de refrigerante

Crédito: Adama Sawadogo (UNICEF)
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FIGURA 7.

FIGURA 8.

Crédito: Adama Sawadogo (UNICEF)
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O mapeamento da temperatura foi realizado novamente
na câmara fria após o reabastecimento do refrigerante
A Figura 9 mostra o novo perfil de leitura de
temperatura dos sensores 1–4 na sala fria. A Figura 10
mostra o perfil MKT após o reabastecimento do
refrigerante.

O mapeamento da temperatura após o reabastecimento
do refrigerante mostra evidências de que a distribuição de
temperatura (MKT para todos os 20 sensores na câmara
fria) permaneceu dentro da faixa recomendada (+ 2 ° C a +
8 ° C) aceitável para armazenar vacinas.

Tendências de temperatura para os sensores 1–4
após o reabastecimento do refrigerante

Temperaturas cinéticas médias para todos os 20 sensores
após o reabastecimento do refrigerante
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FIGURA 9.

FIGURA 10.
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Lições aprendidas
+ O mapeamento de câmaras frias é um conceito
relativamente novo para programas de EPI em países de
baixa e média renda e os três estudos de caso
apresentados mostram evidências de sua importância;
+ É necessário mais orientação para garantir que o
mapeamento de temperatura seja realizado em todas as
novas câmaras frias antes do comissionamento e após
grandes reparos nas câmaras frias existentes.

+ Mais ferramentas e tecnologias fáceis de usar (por exemplo,
kits)
simplificar o processo de implementação do
mapeamento ajudará a popularizar o estudo de
mapeamento de temperatura nos programas de EPI
nos países de renda baixa e média e reduzirá a
dependência de consultores externos para realizá-lo.

Conclusão
Este resumo de evidências destaca a importância de
estudos de mapeamento da temperatura em salas frias
como uma prática recomendada de monitorar padrões
para garantir que todas as vacinas estejam sendo
armazenadas corretamente para manter sua potência e
reduzir

desperdício. Os estudos de mapeamento de temperatura
devem fazer parte de um processo regular de
monitoramento e devem ser realizados em novas câmaras
frias antes do comissionamento e após grandes reparos
no equipamento de armazenamento.
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Localizando mais informações
Os seguintes recursos podem ser úteis ao investigar o monitoramento de temperatura:

RECURSO 1
/ APPLICATION NOTE

8 etapas para validar / mapear uma câmara
+ http://www.vaisala.com/Vaisala%20Documents/Application%20
notes/LSH-8-Steps-to-Mapping-Validation-Project.pdf

8 Steps to Validating/Mapping a Chamber
Validation in 8 Steps
Step 1
Write a plan
Step 2
Check equipment &
documentation
Step 3
Confirm device operation
Step 4
Set up the data loggers
Step 5
Place the data loggers

Periodic mapping of conditions within environmental chambers is
critical for compliance in FDA-regulated applications, where validation
of conditions such as temperature, and sometimes humidity, is
mandated. (1, 2, 3, 4, 5) This application note recommends some options
to help meet cGMP requirements for validation projects. Note: we refer
to probes, sensors, data loggers interchangeably within this application
note. These are broad guidelines only, and most recommendations are
based upon using data loggers as the sensing device.

Step 1
Write a Validation Plan
First, define the objective of the
validation in writing, creating an
outline of the methods to be used,
and list any anticipated barriers. In
most cases, these three items will form
the bulk of the validation protocol.
Below there are several questions,
the answers to which will ideally be in
writing as part of the Validation plan.
What regulations and
requirements must you comply with?
Start with a review of those listed in
the quality guidelines of the facility
(i.e. CFRs 210, 211, etc) and scan for
recent changes or updates. Although

many regulatory bodies mandate
temperature mapping of controlled
spaces, they do not specify any
particular method so the onus is
therefore on us to document and
provide justification for our mapping
procedures.
How many data points do you need
to monitor/map?
This number will vary based on
a number of factors, including
environment, temperature/RH range,
application, but a typical number of
units used to map small chambers can
include:

bare minimum of sample locations

Step 6
Periodically check the progress
Step 7
Retrieve and store the data
Step 8
Report the findings

within a chamber (with the exception
of very small bench-top applications).
This comprises two layers of four
loggers, one near each corner and one
logger in the center. Or,

loggers one near each corner and one
logger in the center.

Where will each data logger
be placed?
Spacing the loggers in an evenly
distributed grid is recommended,
however, it’s also important to monitor
the worst-case locations within a
chamber for heat-loss and/or air

RECURSO 2

FORM:

PROJECT CODE:

Code:

Document Revision:

Controlled Document

Revision Date:

Document Status:

Page: 1 of 13

Origin Date:

Visão geral dos estudos de mapeamento de
temperatura do relatório do estudo

Temperature Mapping Report

Company Name & Site
Warehouse

+ https://www.pqg.org/shop/index.php?controller=attachment&id_
attachment=33

Start Date: DD Month YYYY
End Date: DD Month YYYY

RECURSO 3

Abordagem para Qualificação de Desempenho de
Câmaras Frias e Câmaras - Rede IVT
+ www.ivtnetwork.com/sites/default/files/
ApproachPerformance_01.pdf

Approach for Performance
Qualification of Cold Rooms
and Chambers
B Y F R A N C I S F E R N A N D E S A N D D R . S U B H A S H PA N D E

❖
Cold storage is a relatively simple cold room that is
commonly used to store material between 2° to 8°C.
Such cold rooms are now available commercially as
walk-in chambers and are used for the storage of critical
pharmaceutical products, samples, and raw materials
where excursions in temperature conditions may affect
the quality of stored material(s) in terms of their appearance (color), consistency, potency, and impurity levels.
Hence it is essential to qualify cold storage chambers
under the worst-case scenarios.
Some pharmaceutical manufacturers perform only Installation Qualification (IQ) and Operational Qualification
(OQ) of cold rooms, but the Performance Qualification (PQ)
is also essential because data-based conclusions should be
arrived at by challenging the system for all the attributes that
may have bearing on the performance of the chamber for
maintaining the desired temperature conditions.

OFFICIAL AND STANDARD
REFERENCES
USA
21CFR 211.142 and 211.150: Storage and
Distribution
USP Chapter 1079: Good Storage and Shipping
Practices
“Qualification of cold equipment or stores” - On a
regular basis, qualification procedures should be independently conducted on equipment in cold stores to guarantee their suitability and proper functioning. The
80
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procedure should demonstrate the temperature profile for
both air and product temperatures when chambers are
empty as well as when loaded. The procedure should also
demonstrate the time taken for temperatures to exceed
the maximum temperature in the event of a power failure.
Qualification should consider thermal fluctuations that
occur during stock replenishment and order removal. The
results of the qualification should demonstrate the ability
of the equipment to maintain the required temperature
range in all areas, defining any zones which should not be
used for storage such as those areas in close proximity to
cooling coils, doors, or cold air streams from equipment
ventilation. The variability of the system can be characterized by using the relative standard deviation. Thermal
monitoring should establish that the system is rugged in
that its temperature profile is consistent and reliable.
Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA)
Rules and Guidance for Pharmaceutical Manufacturers
and Distributors 2007, Section IV “Guidance on Wholesale Distribution Practice” pg 358:
“Large commercial refrigerators and walk-in cold
rooms should be monitored with an electronic temperature - recording device that measures load temperature in
one or more locations, depending on the size of the
unit…. Internal air temperature distribution should be
mapped on installation in the empty and full state, and
annually thereafter, under conditions of normal use.”

Journal of Validation Technology

Página 10

RECURSO 4

Pacote de apoio ao país da cadeia de frio,
Site da Divisão de Suprimentos da UNICEFA para apoiar os escritórios
nos países do UNICEF e os parceiros de serviços de compras no
fortalecimento das cadeias de suprimentos de imunização através da
aquisição de equipamentos e serviços da cadeia de frio. O site fornece
informações sobre considerações técnicas e comerciais importantes
nas fases de planejamento e aquisição de projetos de implementação
da cadeia de frio.
+ www.unicef.org/supply/index_68367.html

Supplies and Logistics
Cold Chain Support Package
In the context of their respective programmes, UNICEF Country Offices manage a
broad spectrum of supplies with different levels of complexity.
The Cold Chain Support Package (CCSP) provides commercial and technical
information to enable an efficient and effective procurement process for Cold Chain
products and services - thus contributing to the success of immunization
programmes.
This series of Procurement Guidelines consists of the following modules:

© UNICEF/NYHQ2011-0746/Asselin
Residents lift a solar panel onto the roof of the
Gbandiwlo Health Centre in the village of
Gbandiwlo, in Kailahun District. The solar panel
will power a UNICEF-provided refrigerator.
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Note! Changes and updates to the documents will be made regularly. UNICEF Supply Division (SD) invites comments and
suggestions from users, so that these guidelines will continue to reflect the needs and expectations of countries.

Cold Chain Tools & Resources
Cold Chain equipment discussion forum10
UNICEF Supply Catalogue11
WHO PQS Catalogue12
Cold Chain Weight & Volume Calculator13

RECURSO 5

Catálogo PQS, OMS
Uma lista de equipamentos pré-qualificados pela OMS, incluindo
geladeiras e freezers para vacinas movidos a energia solar, está
disponível no Catálogo de Dispositivos PQS, disponível no site da
OMS.
+ http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/
pqs_catalogue

RECURSO 6

Monitoramento de temperatura - recursos técnicos
Esta área do site TechNet-21 destina-se a apoiar países com
recursos técnicos para projetar e implementar / atualizar
adequadamente o monitoramento sistemático e eficaz da
temperatura em sua cadeia de frio. Ele abrange dispositivos de
30 dias para registradores de temperatura (30DTR) e
monitoramento remoto de temperatura (RTM).
+ www.technet-21.org/en/resources
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