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RESUMO 

 

Os fenômenos de excursão de temperatura aplicáveis durante o transporte de 

medicamentos farmacêuticos dependem de fatores climáticos, incluindo sensores que 

armazenam dados para qualificação térmica de rotas, além de dispositivos e materiais 

utilizados para a manutenção e monitoramento da temperatura de acordo com as 

especificações. Durante esse tipo de operação, a temperatura é monitorada para 

gerenciamento de riscos ao material quanto à inconformidade térmica, isto é, com 

temperaturas registradas abaixo do limite inferior ou acima do limite superior de 

especificação. A excursão de temperatura pode ocorrer devido à temperatura 

ambiente e o tempo de exposição da carga à essa temperatura, dificultando o 

gerenciamento dos problemas relacionados aos desvios dos limites pré-

estabelecidos, por falta de controle e tomada de decisão rápida durante as rotas. Esta 

tese tem por objetivo definir os principais fatores de influência no mapeamento térmico 

de produtos farmacêuticos, na cadeia do frio, usando a abordagem de revisão 

sistemática, e prever as condições de transporte de medicamentos de temperatura 

entre 15 ° C e 30 ° C, gerando um score para análise de risco. O conjunto de dados 

analisados inclui a temperatura das cargas e as informações da rota (do Sudeste 

sentido Nordeste e Sul do Brasil). Inclui o tempo que levou para serem realizadas as 

entregas, considerando destinos críticos por serem muito quentes no verão e frio no 

inverno. Os algoritmos Naive Bayes e Multilayer Perceptron são usados para prever 

o modelo ideal de excursão de temperatura. O algoritmo Multilayer Perceptron 

apresentou uma melhor resposta para um modelo de mapeamento de rota térmica. 

Conhecendo esse padrão, e aplicando um score para análise de risco para tomada 

de decisão, pode-se melhorar a performance de entregas em diversas localidades, 

considerando um ganho operacional e redução de custos na operação. 

 

Palavras chaves: Classificadores. Naive Bayes. Multilayer Perceptron. Transporte. 

Cadeia do frio. Excursão de temperatura. Predição. Score. 



 

ABSTRACT 

 

The temperature excursion phenomena applicable during the transport of 

pharmaceutical drugs also depend on climatic factors, including sensors that store data 

about the excursion for thermal qualification of routes, in addition to devices and 

materials used for the maintenance and even monitoring of the temperature according 

to the specifications. During this type of operation, the temperature is monitored to 

manage risks to the material regarding thermal non-compliance, ie with temperatures 

recorded below the lower limit or above the upper specification limit. However, 

temperature excursions can occur, mainly due to ambient temperature and the time 

the load is exposed to this temperature, making it difficult to manage problems related 

to deviations from pre-established limits due to lack of control and quick decision-

making during operations. routes. This thesis aims to define the main influencing 

factors in the thermal mapping of pharmaceuticals in the cold chain using the 

systematic review approach, as well as predicting the transport conditions of medicines 

at temperatures between 15 °C and 30 °C, generating a score for risk analysis. The 

dataset analyzed includes the temperature of the loads and the route information (from 

the Southeast to the Northeast and South of Brazil). It includes the time it took for 

deliveries to be made, considering critical destinations as they are very hot in summer 

and cold in winter. Naive Bayes and Multilayer Perceptron algorithms are used to 

predict the ideal temperature excursion model. The Multilayer Perceptron algorithm 

showed a better response for a thermal route mapping model. Thus, knowing this 

standard, and applying a score for risk analysis for decision making, it is possible to 

improve the performance of deliveries in several locations, considering that an 

operational gain and cost reduction in the operation is feasible. 

 

Key-words: Classifiers. Naive Bayes. Multilayer Perceptron. Transport. Cold chain. 

Temperature excursions. Prediction. Score. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste capítulo, apresenta-se uma contextualização da tese, com o intuito de 

colocar ao leitor a situação do fenômeno estudado, e suas correlações com as diversas 

áreas do conhecimento. Da mesma forma, tem-se a pergunta de pesquisa, seus 

objetivos, geral e específicos, sua metodologia de forma resumida e, por fim, a forma 

de como a tese se apresenta. 

 

1.1 Introdução 

 

A logística de cadeia de frio farmacêutica refere-se a uma operação sistemática 

com os medicamentos perecíveis exigindo um ambiente de baixa temperatura. São 

coletados em um ambiente com certas faixas de temperatura em cada processo antes 

chegarem ao consumidor final (paciente). É necessário um gerenciamento de 

temperatura na produção, no transporte, no armazenamento, na distribuição e na 

comercialização desses medicamentos, que não apenas garantem uma alta qualidade 

produto, mas reduzem o desperdício no transporte e diminuem o custo (CAMPOS; 

VILLA, 2018; KIM et al., 2016; RODRIGUE; NOTTEBOOM, 2013; CHEN; SHAW, 

2011). 

A cadeia do frio tem início na fase de produção, quando são processadas as 

matérias-primas necessárias para a concepção de um produto específico, seguido do 

transporte do produto a baixas temperaturas sob condições estritas, armazenagem 

refrigerada e subsequente distribuição por terra, mar ou ar, por fim, é adquirido pelo 

paciente (CAMPO; VILLA, 2018; RODRIGUE; NOTTEBOOM, 2013). A cadeia de frio 

faz parte da cadeia de suprimentos, em que o monitoramento da temperatura 

desempenha um papel vital no sistema, e a coleta automática de dados é um aspecto 

essencial do gerenciamento da cadeia de frio (LEE et al., 2016; KIM et al., 2016; 

RODRIGUE; NOTTEBOOM, 2013; AMMANN, 2011; CHEN; SHAW, 2011; BOGATAJ 

et al., 2005). 

 

1.2 Pergunta de Pesquisa 

 

Os modelos preditivos de mapeamento térmico de rotas de transporte e um 

score para análise de risco dessas rotas para produtos farmacêuticos, usando 
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abordagem de aprendizado de máquina, são eficientes para qualificar rotas térmicas?  

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver modelos preditivos do mapeamento térmico de rotas de transporte 

e um score para análise de risco de produtos farmacêuticos na cadeia do frio, usando 

abordagem de aprendizado de máquina. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

I Definir os principais fatores de influência no mapeamento térmico de 

produtos farmacêuticos na cadeia do frio, usando a abordagem de revisão 

sistemática. 

II Desenvolver modelos preditivos de mapeamento térmico de rotas de transporte 

de produtos farmacêuticos na cadeia do frio. 

III Usar o histórico de mapeamento térmico de rotas de transporte de cargas 

terrestres para desenvolver um modelo capaz de prever excursão de 

temperatura ótima. 

VI  Usar o histórico do perfil térmico de rotas de transporte para prever 

incidentes e desenvolver um score para análise de risco na cadeia de frio. 

 

1.4 Utilidade 

 

O mapeamento de rotas tem como finalidade minimizar os desvios de qualidade 

dos medicamentos no transporte com amplitude de temperatura entre 15°C e 30°C. 

Conhecendo o perfil térmico dessas rotas, baseado em fatores como tempo, 

temperatura, origem e destino, modal de transporte e época do ano, pode-se melhorar 

a performance de entregas em diversas localidades, considerando que é factível um 

ganho operacional, como otimização de veículos e facilidade no manuseio das cargas, 

bem como a redução de custos na operação. 

Esta tese se enquadra nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 

Agenda 2030, no que diz respeito ao item 3, que é Saúde e Bem-Estar, uma vez que 
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garantir a cadeia do frio de medicamentos assegura o bem-estar para todos os 

usuários desses medicamentos, em todas as idades. 

 

1.5 Metodologia Resumida 

 

A metodologia resumida consiste em três etapas: 

 

A primeira etapa teve como método a utilização de uma revisão sistemática 

realizado pelo método Prisma (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analysis), em que os artigos passam pelas fases de identificação, triagem, 

elegibilidade e inclusão. Foi utilizado também o Check List, proposto por Page et al. 

(2020), como parâmetro de aceitação do método Prisma. Segundo Urrutia e Bonfill 

(2010), o PRISMA conta com o início do processo (registros ou compromissos 

identificados nas pesquisas realizadas em cada um dos diferentes bancos de dados 

ou outras fontes usadas), continua para o número total de registros ou citações únicas, 

uma vez excluídas as duplicadas, e termina com estudos individuais, incluindo 

benefícios (melhor qualidade de publicação) e potencial problemas apresentados 

(aumento do comprimento do texto), servindo como base para outros autores 

seguirem o mesmo método. 

Na segunda etapa, o conjunto de dados analisados incluiu a temperatura das 

cargas e as informações da rota (do Sudeste para Nordeste e para o Sul do Brasil). 

Esses dados têm como origem o registro das entregas de medicamentos de diversas 

empresas do segmento farmacêutico, e disponibilizados pela empresa detentora dos 

equipamentos de monitoramento térmico. A classificação das excursões de 

temperatura considerou dados abaixo de 15ºC ou acima de 30ºC, sendo esses os 

limites inferior e superior de especificação dos fabricantes. Os algoritmos Naive Bayes 

e Multilayer Perceptron são usados para prever o modelo ideal de excursão de 

temperatura. Os atributos analisados têm como referência a legislação sanitária 

vigente. 

Na terceira etapa, os mesmos dados analisados no ítem anterior incluíram o 

tempo que levou para serem realizadas as entregas, temperatura das cargas e as 

informações das rotas, considerando destinos críticos por serem muito quentes no 

verão e frio no inverno, não considerando a etapa de balanceamento dessas 

informações, uma vez que, anteriormente, não houve alteração na escolha do 
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algorítimo utilizado. 

Por fim, a quarta etapa consiste em desenvolver um score para análise de risco 

baseados em dados históricos e atuais de diversas rotas pelo Brasil, com o algorítimo 

escolhido nas etapas anteriores, dependendo do resultado desse volume de 

informações, elegendo aquela rota como segura para transportar cargas entre 15°C e 

30°C em veículos de carga seca. Esses dados também têm origem no registro das 

entregas de medicamentos de diversas empresas do segmento farmacêutico, e 

disponibilizados pela empresa detentora dos equipamentos de monitoramento 

térmico, e seus atributos analisados têm a mesma referência regulatória usada 

anteriormente.  

 

1.6 Composição da tese 

 

A tese é composta de quatro capítulos. No primeiro capítulo consta parte 

introdutória, a hipótese da pesquisa, e os objetivos e a metodologia resumida. No 

segundo capítulo, apresenta-se a revisão bibliográfica, por meio do primeiro artigo, 

quando se torna necessária para a compreensão do desenvolvimento dos trabalhos. 

No terceiro capítulo, têm-se os resultados e discussão apresentados no formato de 

três artigos científicos. E, finalmente no quarto capítulo, encontram-se as 

considerações finais e conclusão. A Figura 1 ilustra a composição da tese. 

 

Figura 1 – Composição da tese 

  
Fonte: O autor. 

   

Capítulo 3 

Resultados e 
Discussão 

Capítulo 4 

Considerações 
Finais 

Capítulo 2 

Referencial 
Teórico 

Capítulo 1 

Considerações 
Iniciais 
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Esta tese é apresentada no formato de artigos científicos. Foi elaborado um 

artigo para compor a sessão de referencial teórico e dois artigos que estão 

apresentados na sessão de resultados e discussão. O primeiro artigo trata de uma 

revisão sistemática, utilizando o método Prisma. O segundo artigo foi dedicado à 

escolha do melhor algoritmo para trabalhar os dados coletados, e houve os primeiros 

resultados apresentados. O terceiro artigo apresentou resultados, utilizando os 

mesmos dados do artigo anterior, porém sem a etapa de balanceamento desses 

dados. No quarto e último artigo, foi apresentada a proposta de um score para análise 

de risco para tomada de decisão, baseado em critérios que permitam minimizar a 

perda da qualidade dos medicamentos transportados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo direciona o entendimento da pesquisa realizada e trata de temas 

relevantes para a composição da tese. Foi realizada uma revisão sistemática com 

base no método Prisma, de maneira a contextualizar o tema em estudo. 

 

(Publicado no periódico Research, Society and Development). 

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23665  

 

Thermal mapp routing in pharmaceutical products transportation 

using machine learning approach: a systematic review. 

Mapeamento térmico de rotas no transporte de produtos farmacêuticos usando a 

abordagem de aprendizagem da máquina: uma revisão sistemática. 

Mapeo térmico de rutas en el transporte de productos farmacéuticos utilizando el enfoque 

de aprendizaje máquina: una revisión sistemática. 
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Abstract 

The cold chain is crucial to ensure the quality and effectiveness of transported and stored medicines. For this, it is 

necessary to carry out the thermal mapping of routes for drugs transported between 15°C and 30°C, so that the most 

assertive decision can be taken without raising costs. This study aims to identify the main factors influencing the 

thermal mapping of pharmaceutical products in the cold chain and applying the machine learning technique. The 

method used for this systematic review is the Prisma, where the identification, screening, eligibility, and inclusion 

stages were analyzed. After analyzing 75 articles, the result shows that only eight papers were consistent with the 

use of modeling in the medicine cold chain distribution. Thus, it can be concluded that there is an extensive field 

to be researched regarding the use of prediction algorithms in the cold chain of drugs and vaccines. 
Keywords: Cold chain; Medicines; Vaccine; Modeling; Quality control. 
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Resumo 

A rede de frio é fundamental para garantir a qualidade e eficácia dos medicamentos transportados e armazenados. 

Para isso, é necessário realizar o mapeamento térmico das rotas dos medicamentos transportados entre 15 ° C e 30 

° C, para que a decisão mais assertiva seja tomada sem aumento de custos. Este estudo tem como objetivo 

identificar os principais fatores que influenciam o mapeamento térmico de produtos farmacêuticos na cadeia de 

frio e a aplicação da técnica de aprendizado de máquina. O método utilizado para esta revisão sistemática é o 

Prisma, onde foram analisadas as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. Após análise de 75 

artigos, o resultado mostra que apenas oito artigos foram consistentes com o uso de modelagem na distribuição da 

cadeia de frio de medicamentos. Assim, pode-se concluir que existe um amplo campo a ser pesquisado quanto ao 

uso de algoritmos de predição na cadeia de frio de medicamentos e vacinas. 

Palavras-chave: Cadeia de frio; Medicamentos; Vacina; Modelagem; Controle de qualidade. 

Resumen 

La cadena de frío es fundamental para garantizar la calidad y eficacia de los medicamentos transportados y 

almacenados. Para ello, es necesario realizar el mapeo térmico de las rutas de los medicamentos transportados 

entre 15 ° C y 30 ° C, para que se pueda tomar la decisión más asertiva sin incrementar los costos. Este estudio tiene 

como objetivo identificar los principales factores que influyen en el mapeo térmico de productos farmacéuticos en 

la cadena de frío y la aplicación de la técnica de aprendizaje automático. El método utilizado para esta revisión 

sistemática es el Prisma, donde se analizaron las etapas de identificación, cribado, elegibilidad e inclusión. Después 

de analizar 75 artículos, el resultado muestra que solo ocho artículos fueron consistentes con el uso de modelos en 

la distribución de la cadena de frío de los medicamentos. Así, se puede concluir que existe un amplio campo por 

investigar en cuanto al uso de algoritmos de predicción en la cadena de frío de medicamentos y vacunas. 

Palabras clave: Cadena de frío; Medicamentos; Vacuna; Modelado; Control de calidad. 

 
 

1. Introduction 

Proper storage and transport conditions must be maintained to preserve medicines' safety, quality, and 

efficacy throughout the supply chain. This careful procedure starts at the point of manufacture through the delivery 

of the products to the final distribution point, typically the person who dispenses or supplies the patient with 

medication. Planning for the drug supply chain must begin with the product development phases and continue 

throughout its lifecycle (Health Canada, 2020), including a risk management plan to be taken into account if any 

failure is set in place (Saint-Lorant, et al., 2014). 

Pharmaceutical cold chain logistics is a supply chain system that deals with the stores and transports of 

medicines from production to the final consumer at the recommended temperature to ensure the quality of these 

products without changing their integrity (Sinha, et al., 2017). Different from a food cold chain logistics system, 

medicine cold chain logistics has many characteristics. There are multiple batches, small batches, punctuality, high 

operating costs, high coordination of all links in the cold chain, unpredictability, customer qualification audits, 

increased drug quality standards, and complex monitoring requirements. Therefore, it requires several special 

needs, including high-quality standards, high investment, high precision, continuous supervision, and high quality 

of human resources (Wen, et al., 2019). 

Regarding improving efficiency and cost reduction in the pharmaceutical supply chain, some suggestions 

are proposed by Burinskiene (2018), such as speeding up the distribution process to pharmacies and investing in 

paperless and artificial intelligence technologies. Most of the improvement processes will rely on the technologies 

related to the so-called industry 4.0, which encompasses the use of the internet of things (IoT) and algorithm-based 

modeling (Kumar, Singh & Layek, 2020). 

The temperature ranges allowed during the transport and storage of medicines are linked to each product's 

stability data and period of use. In the absence of such information, it is necessary to define the temperature ranges 

around which the product registration holder can harmonize stability studies, storage, and transport requirements 
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and the action to be taken in case of temperature variation. Therefore, transport and storage conditions must be 

possible to follow, and it is necessary to restrict the information to be achievable in practice (ICH, 2003). 

The current ambient temperature scale covers a wide range of temperatures with limited guidelines for 

storage and transport (Paoli, Bishara & Asselt, 2020). There is a risk of difficulty defining ambient temperature 

control and management requirements, leading to an overprotective approach. Therefore, such an issue results in 

very restrictive temperatures during the store and transporting material. Such problems might be resulting in 

unnecessary storage, costs, and unnecessary workload to manage temperature variations. In this way, the 

temperature range limits of medicines in a temperature range of 15°C to 30°C must be mapped in their transport 

routes, ensuring appropriate storage and distribution conditions according to the stability of the raw material, 

without waste with unnecessary active or passive transport (Brazil, 2020). Brazilian norms are guided by the 

principle of quality, and follow a robust risk analysis premise. 

Several critical literature reviews are found in various areas of the healthcare sector to utilize resources 

better and improve final patient delivery. Those are facility maintenance management, strategic issues, lean 

implementation, decision making, cold chain, internal distribution medicines, operations, management function, 

operations research, outsourcing, and optimization (Yousefli, et al., 2017; Singh, et al., 2016; Costa and Filho, 

2016; Malik, et al., 2016; Sharma and Pai, 2015; Pinna, et al., 2015; Dobrzykowski, et al., 2014; Narayana, et al., 

2014; Fakhimi and Probert, 2013; Guimarães and Carvalho, 2013). 

Several literature reviews from various areas of the healthcare sector lead to utilize resources better and 

improve final patient delivery. They cover an extensive array of facility maintenance management, strategic issues, 

lean implementation, decision making, cold chain, internal distribution drug, operations, management function, 

operational research, outsourcing, and optimization (Pinna, et al., 2015; Dobrzykowski, et al., 2014; Narayana, et 

al., 2014; Fakhimi and Probert, 2013; Guimarães and Carvalho, 2013). Although a mathematical optimization 

model of cold chain logistics distribution is proposed in the food chain logistic distribution (Dou, Liu & Yang, 

2020), very few initiatives are found to develop optimization algorithms related to artificial intelligence in the 

pharmaceutical sector. 

Systematic reviews are designed based on predefined eligibility criteria and conducted according to a 

predefined methodological approach as described in an associated protocol (Moher, et al., 2009). The main 

characteristics of a systematic review are described by Higgins and Green (2011), as: 

• a set of clearly defined objectives with predefined eligibility criteria for studies; 

• an explicit and reproducible methodology; 

• a systematic search that attempts to identify all studies that would meet the eligibility criteria; 

• an assessment of the validity of the included studies results, for example, by assessing the risk of 

bias; and 

• a systematic presentation and synthesis of the characteristics and results of the included studies. 

 
 

The research question was whether the published research on influencing factors in the thermal mapping 

of pharmaceuticals in the cold chain using the machine learning approach is sufficient and of quality, as per the 

Collegiate Board Resolution – RDC no. 430 of 08 October 2020. The present study uses the systematic review 

approach to define the main factors influencing the thermal mapping of pharmaceuticals in the cold chain. 
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2. Methodology 

 

Search and study identification 

 
 

The present study is characterized as bibliographical research with a qualitative approach. In this 

perspective, the PRISMA method (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis) was 

adopted in this systematic review. The research was divided into four phases: identification, screening, eligibility, 

and inclusion. Figure 1 presents the flowchart of the methodology used. 

 
Figure 1. Search flowchart based on the PRISMA method. 

 

 
 

Source: Adapted from Moher et al., (2009). 
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In the identification phase, articles were selected from the Pubmed, Web of Science, and Scopus 

databases. Due to the limited papers, the study accepted the expansion to other research bases considered in the 

identification, selected in Google Scholar (Figure 1). 

 
Study selection, characteristics, risk of bias/study quality, and collection outcome data 

 
 

Three keywords and their respective English versions selected were Cold Chain, Modeling, and 

Medicines (Table 1). The articles selected by the research databases were not refined by year of publication, as it is 

a subject studied only in recent years. The articles' titles and abstracts were reviewed in the next screening stage, 

assessing their characteristics and quality, with regard to the method used and in the treatment of data. In the 

eligibility phase, the papers were read entirely. In this way, those that addressed the proposed topic were chosen 

and included in this study's qualitative analysis. 

Those that addressed the proposed theme were chosen, and that in their abstract deal with the logistics of 

controlled temperature products and some form of statistical or algorithmic treatment of the collected data. 

 
Table 1. Information on keywords used and the number of articles found during the literature search. 

 

 

Database Keywords Number of articles 

Pubmed "cold chain", 'modeling' and 'medicines' 53 

Web of Science "cold chain", 'modeling' and 'medicines' 12 

Scopus "cold chain", 'modeling' and 'medicines' 2 

Other databases (Google 

Scholar)  "cold chain", 'modeling' and 'medicines' 8 

Source: The autors 

 
 

3. Results 

During the advanced search in the studied databases, the article's title, abstract, and keywords were the first 

items analyzed. By the selection method used in this study, 75 articles were initially found, submitted to the 

following filtering and elimination procedures: duplicate works; works whose title, abstract, or keywords were not 

aligned with the research topic; papers presented at conferences; and book chapters. At the end of this process, 23 

articles were obtained, which were read in full. Of these articles, eight were included in this systematic review as 

they were closer to the scope of the research. Table 2 shows the selected papers, considering the authors, article 

title, year of publication, and the main results. 
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Table 2. Characteristics of the included studies. 
 

Authors  Title Product Temperature 
Modeling 

approach 

Year of 

publication 
Main results 

Donghua Zhang, 
Tong Han 

Analysis of risk 
control factors of 

medical cold chain 

logistics based on 
ISM model 

Medicines 

Not identified (the 
article only informs 

that it has a 

controlled 
temperature) 

ISM model 

(Interpretative 
structure 

modeling), 

2020 

The article analyzes 

risk elements in the 
cold drug chain using a 

modeling approach and 

builds an interpretation 
system for risk 

reduction. 

Fabian De Paoli, 

Rafik H. 
Bishara, Erik J. 

van Asselt 

How to define the 

proper ambient 
temperature range 

for storage and 

distribution of 
pharmaceutical raw 

materials 

The raw 

material of 
pharmaceutical 

products 

15–25 ◦C, 2–30 ◦C, 
and unrestricted (no 

minimum and 

maximum 
temperature limits) 

Not identifiable 2020 

The article proposes 

defining subsets of 
temperature conditions 

to simplify raw 

material storage and 
distribution 

management. 

Yi-hua Chen 

Intelligent 

algorithms for cold 

chain logistics 

distribution 

optimization based 
on big data cloud 

computing analysis 

Food 

Not identified (the 

article only informs 

that it has a 

controlled 
temperature) 

genetic algorithm 

- API Map-

Reduce 

2020 

The article studies the 

intelligent algorithm 

for optimizing cold 

chain logistics 

distribution based on 
big data cloud 

computing analysis. 

Zhi Wen, 

Huchang Liao, 
Ruxue Ren, 

Chunguang Bai, 

Edmundas 
Kazimieras 

Zavadskas, 

Jurgita 
Antucheviciene 

and Abdullah Al-

Barakati 

Cold Chain 

Logistics 

Management of 
Medicine with an 

Integrated Multi-

Criteria Decision-
Making Method 

Medicines 

Not identified (the 

article only informs 
that it has a 

controlled 

temperature) 

SWARA (step-
by-step weight 

assessment 

proportion 
analysis) and 

CoCoSo 

(combined 
compromise 

solution) 

2019 

A case study on the 

selection of drug cold 

chain logistics 
providers is presented 

to demonstrate the 

applicability of the 
proposed modeling. 

 

Y.P. Tsang, 
K.L. Choy, C.H. 

Wu, G.T.S. Ho, 

Cathy H.Y. 
Lam, P.S. Koo 

An Internet of Things 
(IoT)-based risk 

monitoring system for 

managing cold supply 
chain risks 

Medicines and 
food 

Multiple 
temperatures 

IBM IoTF and 

APIs Microsoft 
Health Cloud – 

Fuzzy logic 

2018 

The article proposes an 
Internet of Things 

(IoT) based risk 

monitoring system to 
control product quality 

and occupational 

safety risks in the cold 
chain. 

 

Atanu 

Chaudhuri, Iskra 
Dukovska-

Popovska, 

Nachiappan 
Subramanian, 

Hing Kai Chan, 
Ruibin Bai 

Decision-Making in 

Cold Chain Logistics 

using data analytics: a 
literature review  

Food 

Not identified (the 

article only informs 
that it has a 

controlled 
temperature) 

Not identifiable 2018 

The article identifies 

the various types of 

data that professionals 
can collect and analyze 

across the cold chain, 

the technology needed 
to enable data capture, 

and how to use the 
data for decision-

making. 

 

Jian Li 

Optimal design of 

transportation 
distance in logistics 

supply chain model 

based on data mining 
algorithm 

Not identifiable 

Not identified (the 

article only informs 

that it has a 

controlled 

temperature) 

K-means 2018 

O artigo utiliza a 

tecnologia de 
mineração de dados 

para seleção de centro 

de distribuição da 

cadeia de suprimentos 

combinado com o 

algoritmo de 
agrupamento. 

 

Ashish Kumar 

Sinha, A. R. 

Verma, Aditi 
Chandrakar, 

Shanta P. Khes, 

Prem Sagar 
Panda, Srishti 

Dixit 

Evaluation of cold 

chain and logistics 
management practice 

in Durg district of 

Chhattisgarh: pointer 
from Central India 

Vaccine 
Multiple 

temperatures 
MS Excel 2016 

The article studies cold 
chain equipment using 

monitoring technology 

and users' knowledge 
of cold chain 

equipment and 

logistics management. 

 

Source: The autors. 
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Ten (n = 10) of the fifteen selected articles were outside the scope of this research, which focuses on a 

systematic review of drug cold chain using some form of mathematical modeling. The rest of the studies did not 

specify any modeling in their results (n = 3), did not address medications as part of the surveys (n = 3), or were in 

a language other than English (n = 1). 

 
4. Discussion 

This systematic review identified eight studies on the drug cold chain using some form of mathematical 

modeling. Furthermore, the associations found were often small or inconsistent, with few studies related to the 

factors determined in the survey. 

Initiatives to adopt linear modeling (Papageorgiou, Rotstein & Shah, 2001) and apply a multi- objective 

model that increases demands' coverage and minimizes the total costs using the centroid method to handle demand 

uncertainty has been explored to solve pharmaceutical logistic issues (Nasrollahi & Razmi, 2021). However, those 

researches do not focus specifically on an artificial intelligence algorithms solution (Kumar, Singh & Layek, 

2020). The authors Chen (2020) and Tsang (2018) understand that processes that use the Internet of Things (IoT) 

and Cloud Computing are part of the digital transformation of several companies and have become reliable in 

activities involving the cold chain. These technologies can quickly search real-time dynamic information in a short 

period, can report on the latest transport operations, warehousing status, real-time routes, and other information 

for logistics centers and vehicles. Another advantage is getting the calculation results in a short time, thus 

improving distribution efficiency and increasing economic benefits. 

The use of methods and theories that address data mining and even some statistical techniques in the cold 

chain develop a critical activity to ensure the predetermined metrics by those responsible for transported and stored 

products with predefined specificities (Li, 2019). Many challenges were observed varying from installing a new 

distribution center involving supply and demand caused by seasonality, regionality, and unpredictable customer 

preferences. Also, the challenge varies according to the randomness of product variety, quality, quantity, and 

delivery date. 

Knowledge of packaging and distribution criteria at different temperatures guarantees success in the final 

result of the cold chain operation (Sinha, et al., 2017 and Paoli, Bishara & Asselt, 2020). It plays an essential role 

in product quality, efficacy, safety, and stability, especially when immunizing a specific population. 

Finally, other authors Zhang and Han (2020), Wen, et al. (2019) and Chaudhuri, et al. (2018), use their 

studies to associate modeling for decision-making in operations involving pharmaceutical products such as 

transportation, storage, distribution, and quality. Thus, data analysis makes the results based on reliable research 

and close to reality, avoiding different types of risk factors at different levels that can lead to product loss due to a 

lack of acceptance criteria. 

None of the factors identified by this systematic review were reported in other reviews. This review found 

that most studies related to the drug cold chain do not use modeling, where the most frequently observed is 

statistical methods. The most common results associated with the cold chain identified by this review were related 

to vaccines or other drugs with similar characteristics: storage and transport temperature of 2 to 8°C. It was 

impossible to establish strong relationships between the cold chain of medicines using modeling with a specific 

temperature criterion. 
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5. Conclusion 

Studies on the use of predictive algorithms for the cold chain of medicines are still little addressed by 

researchers, especially at temperatures between 15°C and 30°C, where they are often neglected and poorly 

controlled, which may interfere with the product's effectiveness. The eight articles included by the Prisma method 

are related to the keywords of the research. Still, they were little related to the direct approach, which is cost 

reduction in decision-making on the type of transport and its respective temperature at the time of collection or 

delivery of medicines. It highlights once again the need to use technology in routine pharmaceutical logistics 

processes. 

Thus, it can be emphasized that the vast majority of studies addressed in this systematic review are 

premised on the importance of implicit quality standards in processes related to pharmaceutical logistics. However, 

the costs of these processes are equally important for operations to be sustainable since temperature medicines with 

a range between 15 and 30 °C are generally not of high added value compared to refrigerated ones. Thus, artificially 

intelligent algorithms methods become increasingly important for this analysis because they form bases for risk 

analysis widely discussed in the cold chain with their application. For future research, the idea of determining 

a reliability score as a result of a prediction algorithm may help in decision making in cold chain logistics. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e a discussão estão baseados em três artigos. O primeiro foi 

submetido e aprovado como capítulo de livro, o segundo foi redigido de acordo com 

as normas para submissão da Transportation Research Part E: Logistics and 

Transportation Review e o terceiro também redigido de acordo com as normas para 

submissão da revista Transportation Research Record 

O primeiro descreve o caminho para escolha do algoritmo e apresenta os 

resultados preliminares. O segundo descreve os resultados para os mesmos dados, 

porém sem a etapa de balanceamento, pois não se mostrou necessária. O terceiro 

artigo propõe um score para análise de risco no auxílio à tomada de decisão no 

transporte rodoviário de medicamentos de cadeia do frio. 

 

3.1 Artigo 1 

 

 (Apresentado na Advances in Production Management Systems. IFIP WG 5.7 

International Conference, APMS 2020 Novi Sad, Serbia, August 30 –September 3, 

2020 Proceedings, Part II) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-

57997-5_71 

https://www.sciencedirect.com/journal/transportation-research-part-e-logistics-and-transportation-review
https://www.sciencedirect.com/journal/transportation-research-part-e-logistics-and-transportation-review
https://www.sciencedirect.com/journal/transportation-research-part-e-logistics-and-transportation-review
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3.2 Artigo 2 

 

Redigido de acordo com as normas para submissão da revista Transportation Research 
Part E: Logistics and Transportation Review) 
 

Estimativa e ocorrência de temperatura ótima em função do mapeamento 
térmico de rotas de transporte de produtos farmacêuticos 

 
 

Clayton Mangini1, Irenilza de Alencar Nääs1, Nilsa Duarte da Silva Lima1
 

 
1Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção – Universidade Paulista, 
UNIP. 
 
Abstract 
Um dos maiores desafios da logística de medicamentos de cadeia do frio é levar até o 
consumidor final um produto com qualidade, segurança e eficácia, dentro do que é 
preconizado pelos fabricantes e agências reguladoras. Dessa forma, mapear as rotas 
para conhecer a variação térmica destes medicamentos tornou- se um pré-requisito 
para quem atua neste segmento. O estudo teve como objetivo se a temperatura dos 
medicamentos se encontrava dentro ou fora dos limites mínimo e máximo de 
especificação (entre 15 °C e 30 °C). O conjunto de dados analisados inclui o tempo 
que levou para serem realizadas as entregas, temperatura das cargas e as 
informações das rotas, considerando destinos críticos por serem muito quentes no 
verão e frio no inverno. O Naive Bayes e Algoritmos Multilayer Perceptron são usados 
para prever a temperatura ideal modelo de excursão. O algoritmo Multilayer 
Perceptron apresentou uma melhor resposta para um modelo de mapeamento de rota 
térmica. Assim, conhecendo esse padrão, pode-se melhorar a performance de 
entregas em diversas localidades, considerando que é factível um ganho operacional 
e redução de custos na operação. 
 
Keywords: classifiers, Naive Bayes, Multilayer Perceptron, transport, temperature 

excursions, prediction. 

 
1. Introdução 

Produtos farmacêuticos, como os medicamentos, são sensíveis às condições 

de transporte e precisam de controle estratégico para garantir sua qualidade nas 

operações de transporte. A sensibilidade não só relacionada à temperatura, mas a 

outras condições ambientais também, como umidade, luz, oxigênio, choques, 

pressões, vibrações e raios X, a que os medicamentos ou produtos farmacêuticos são 

submetidos durante o transporte de caminhão, trem, barco ou avião (Rodrigue e 

Notteboom, 2013; Ammann, 2011; Bogataj et al., 2005). 

O fabricante tem de garantir a qualidade do produto, do transporte ao 
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armazenamento e o uso subsequente em pacientes. Essa obrigatoriedade é um 

desafio para o fabricante, pois a garantia se estende até uso final, após passar pelos 

controles na cadeia de suprimentos (quando o produto é vendido a farmácias, 

hospitais e pacientes que armazenam em casa). Outra responsabilidade do fabricante 

é diminuir o risco de defeitos de qualidade que podem ocorrer se a temperatura 

escolhida para o transporte de um produto sensível à temperatura estiver fora da faixa 

de temperatura de armazenamento registrada ou se as estratégias de transporte 

falharem em manter as condições de transporte planejadas. Diante disso, o fabricante 

deve equilibrar as duas situações e escolher a melhor estratégia de distribuição do 

produto a fim de evitar a degradação e manter a qualidade do produto (Ammann, 

2011). 

O surgimento da logística da cadeia de frio farmacêutica tem como base a 

tecnologia de refrigeração e o desenvolvimento da logística especializada. Os 

transportes de produtos como vacinas, injetáveis, tinturas, medicamentos orais, 

medicamentos para uso externo e produtos biológicos podem ser descritos como 

logística farmacêutica de cadeia fria. Entretanto, um ambiente de baixa temperatura 

pode não ser suficiente para alguns medicamentos, que devem ser mantidos em 

condições de frio (Chen and Shaw, 2011. Sharma and Pai, 2015). 

As empresas que atuam nessa logística de cadeia do frio, ao realizar o 

monitoramento em tempo real aliado a sistemas de gerenciamento de segurança, 

protegem consumidores e aumentam a segurança e confiabilidade (Ou and Tu, 2018). 

Os atores da cadeia de frios combinam módulos de sensores ambientais e tecnologia 

de internet nos veículos de transporte para transmissão de dados em tempo real, 

integrando assim o uso de internet das coisas (IoT) construindo sistemas inteligentes 

para a logística de produtos farmacêuticos (Ou and Tu, 2018; Öcal and Kaya, 2015; Li 

et al., 2012). O monitoramento contínuo da temperatura e a disponibilidade de 

relatórios confiáveis para esses produtos são muito importantes (Lippi et al., 2011; 

Kulkarni e Niranjan, 2013). Dessa forma, justifica-se a relevância deste tema, pois 

apesar dos avanços tecnológicos, o monitoramento de temperatura na cadeia de frio 

de produtos farmacêuticos ainda é um desafio para na cadeia de valor dos produtos 

farmacêuticos. 

Atualmente, durante a distribuição de produtos farmacêuticos existem 

notificações sobre incidentes que podem impactar a cadeia de suprimentos. No 

entanto, eles não informam sobre o atraso esperado causado por um determinado 
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incidente. Fontes de dados de rotas que podem causar incidentes nas remessas não 

são vinculadas. Portanto, o objetivo é usar o histórico de mapeamento térmico de rotas 

de transporte de cargas terrestres para desenvolver um modelo capaz de prever 

excursão de temperatura ótima. 

 
2. Material e Métodos 

O estudo desenvolveu um modelo de aprendizado de máquina para estimar a 

excursão ótima de temperatura, a partir de dados históricos de uma empresa anônima 

de logística da cadeia do frio na área farmacêutica. O estudo também comparou o 

desempenho de todos os algoritmos com relação às suas habilidades de previsão e 

qualidade do modelo. Na avaliação dos modelos, foi realizada a divisão dos dados no 

subconjunto de treinamento e teste. Para operações de aprendizado de máquina, 

7,078 dados foram divididos em duas partes: 75% para conjunto de treinamento e 

25% para conjunto de teste. O fluxograma utilizado na identificação do melhor 

algoritmo de treinamento é exibido na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Fluxograma do processo de treinamento e teste em aprendizado de 
máquina. 
Fonte: Adaptado de Uçar et a. (2020). 
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2.1. Parâmetros de excursão de temperatura em ensaios de transporte 

Os medicamentos foram condicionados em embalagens térmicas em 

condições ambientais adequadas (Tabela 1) e transportadas por via terrestre em 

caminhão baú carga seca, para as regiões Nordeste e Sul do Brasil, os parâmetros 

incluídos nos ensaios para determinar a excursão de temperatura ótima são 

apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Critérios para teste de excursão de temperatura 

Temperatura Excursão de temperatura ótima 

15 a 30 ºC sim 

< 15 a > 30 ºC não 
 

Fonte: The US Pharmacopeia (2018). 

 

 

2.2. Características do conjunto de dados e abordagem de mineração de dados 

Os atributos utilizados para a construção do modelo preditivo pela técnica de 

classificação (modeling classification) compreendem atributos sobre a especificação 

de rota, incluindo cinco atributos e total de 7.078 instâncias, incluindo o conjunto de 

treino 5.308 e o conjunto de teste 1.770 (Tabelas 2 e 3). O conjunto total de dados foi 

dividido em conjunto de treino com 75% (5.308 instâncias) e o conjunto de teste com 

25% (1.770) do dataset total (7.078). 

 
Tabela 2. Atributos que compõem o dataset de treinamento dos modelos 
 

Conjunto de treinamento 75% do dataset total 

Attributes Label Count Type Total instances* 

Estação do ano inverno 2,590 nominal 5,308 

 verão 2,718   

Período horário tarde 1,339 nominal 5,308 

 noite 1,349   

 madrugada 1,342   

 manhã 1,278   

Destino região northeast region 2,590 nominal 5,308 

 south region 2,718   

Temperatura minimum 6.30 numeric 5,308 

 maximum 41.80   

 mean 20.71   

 StdDev 6.09   

Excursão de tempura ótima yes 4,023 nominal 5,308 

(target) no 1,285   
 

*Conjunto de treinamento é 75% do dataset total. 
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Tabela 3. Atributos que compõem o dataset no teste dos modelos 
 

Conjunto de teste 25% do dataset total 

Attributes Label Count Type Total instances* 

Estação do ano inverno 866 nominal 1,770 

 verão 904   

Período horário tarde 440 nominal 1,770 

 noite 450   

 madrugada 452   

 manhã 428   

Destino região 
northeast 

region 
866 nominal 1,770 

 south region 904   

Temperatura minimum 6.30 numeric 1,770 

 maximum 41.30   

 mean 20.65   

 StdDev 6.11   

Excursão de temperatura 

ótima 
yes 1,342 nominal 1,770 

(target) no 428   

*Conjunto de treinamento é 25% do dataset total. 

 

A mineração de dados é composta pela técnica de modelagem preditiva 

(aprendizado supervisionado). Aprendizagem supervisionada é quando se têm 

variáveis de entrada e uma variável de saída, e se usa um algoritmo para aprender a 

função de mapeamento da entrada para a saída. O principal objetivo é a capacidade 

de classificar valores novos e desconhecidos, dadas as observações conhecidas de 

outras variáveis, e quando novos dados de entrada são fornecidos, podem-se prever 

as variáveis de saída. 

A mineração de dados se aplica a este estudo, por meio de técnicas 

(algoritmos), para apoio ao planejamento de transporte de produtos farmacêuticos em 

busca de informações estratégicas que possibilitem a extração de informações 

implícitas existentes nos bancos de dados, contribuindo com o processo de identificar 

e classificar novos padrões (Larose e Larose, 2015; Frank et al., 2009; Ngai et al., 

2009). As etapas do processo de mineração de dados são: seleção, pré-

processamento, mineração de dados e pós-processamento para a descoberta de 

conhecimento (Frank et al., 2009; Ngai et al., 2009). 

Os resultados obtidos com a mineração de dados podem ser empregados no 

gerenciamento de informação, processamento de pedidos de informação, tomada de 

decisão e controle de processos. Os dados contidos nas bases de dados são usados 
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para aprender um determinado conceito alvo (Naik e Samant, 2016; Larose e Larose, 

2015; Frank et al., 2009; Ngai et al., 2009). 

Tarefas realizadas por técnicas de mineração de dados, como a classificação, 

constroem modelos que podem ser aplicados a dados não classificados a fim de 

categorizá-los em classes, tendo como objetivo relacionar o atributo meta (target) (cuja 

categoria será prevista) e um conjunto de atributos de previsão (Naik e Samant, 2016; 

Larose e Larose, 2015; Frank et al., 2009; Ngai et al., 2009). 

A partir do conjunto de dados obtidos em uma empresa comercial de logística 

farmacêutica, as seguintes etapas de mineração foram realizadas: seleção de dados, 

pré-processamento, transformação, mineração, análise e assimilação de resultados. 

Na etapa de pré-processamento os seguintes atributos foram discretizados: período 

horário (tarde, noite, madrugada e manhã) e excursão de temperatura ótima (sim e 

não). A discretização reduz e simplifica os dados, tornando o aprendizado mais rápido 

e os resultados mais densos (Larose e Larose, 2015). O pré-processamento dos 

dados foi realizado em planilhas para posterior processamento no software de 

mineração de dados Weka versão 3.8.3 (Holmes et al., 1994; Witten et al., 1999; 

Markov e Russell, 2006; Hall et al., 2009). 

A análise pode ser iniciada após os dados serem pré-processados. Para evitar 

resultados com sobreposição ou ajustes excessivos ao usar o conjunto total de dados, 

realizou-se uma divisão do conjunto dos dados em duas partes: 75% para treino e 

25% para teste. O modelo foi construído usando o conjunto de dados para treinamento 

(75%) e, em seguida, validado usando o conjunto de dados para teste (25%). Para 

estratificar o conjunto de dados foi utilizado o filtro “stratified remove folds” para 

separar o conjunto de dados entre treino e teste. 

Os conjuntos de dados de treino e teste foram carregados, armazenados, 

transformados e após esse pré-processamento foi inferido um modelo preditivo, 

através de treinamento (75% do conjunto de dados) e da validação do modelo com o 

conjunto teste (25% do conjunto de dados) e posterior aplicação dos algoritmos de 

classificação: Naive Bayes e Multilayer Perceptron. 

Os algoritmos de classificação Naive Bayes e Multilayer Perceptron foram 

aplicados ao conjunto de dados de treino e teste para construção de um modelo de 

regras para a predição da excursão de temperatura em função da rota (nordeste, sul), 

do período (madrugada, manhã, tarde, noite) e da estação do ano (verão, inverno). 
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O processo de classificação foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa, 

foi construído um modelo de treinamento (conjunto de treinamento), que descreve um 

conjunto pré-determinado de classes de dados. As linhas individuais que compõem o 

conjunto de treinamento são referenciadas como amostras de treinamento e foram 

selecionadas aleatoriamente da população estudada. A técnica de modelagem usada 

foi a modelagem preditiva (aprendizado supervisionado), que ocorre quando o rótulo 

de classe de cada amostra de treinamento é fornecido. Na segunda etapa, o modelo 

é usado para classificação. O método de validação é uma técnica simples que utiliza 

um conjunto de teste de classe rotulada. As amostras de teste são selecionadas 

aleatoriamente e são independentes das amostras de treinamento. 

A validação do modelo foi parametrizada com a cross-validation, aplicada tanto 

para conjunto de treinamento com 75% (5.308 instâncias) do total dos dados quanto 

para o teste com 25% (1.770 instâncias) do total dos dados (7.078 instâncias). 

Todos os algoritmos de classificação foram aplicados com a técnica de 

validação cruzada (cross-validation) garantindo que em cada registro seja usado o 

mesmo número de vezes para treinamento e exatamente uma vez para teste. A 

precisão de um modelo em um conjunto de teste é o percentual de amostras que estão 

definidas e corretamente classificadas pelo modelo. Para cada amostra, o rótulo de 

classe conhecido é comparado com a previsão do modelo de classe aprendido. 

 

2.3. Métricas para avaliar o desempenho dos classificadores 

Diferentes métricas de avaliação foram usadas para avaliar o desempenho dos 

algoritmos para a excursão de temperatura, incluindo: matriz de confusão (confusion 

matrix); sensibilidade (recall); acurácia ou instâncias corretamente classificadas 

(accuracy or correctly classified instances); precisão (precision); o coeficiente de 

correlação de Matthews (MCC - Matthews correlation coefficient); e o valor F (F 

Measure) e a capacidade de aprendizagem do algoritmo foi medida pela Kappa 

statistic, que mede o grau de concordância das classificações (Carletta, 1996; Bowes 

et al., 2012; Han et al., 2012).  

A seguir, as definições das métricas e suas respectivas equações: 

Os quatro termos a seguir são usados no cálculo das métricas de avaliação do 

desempenho dos modelos (Han et al., 2012) e esses termos estão resumidos na 

matriz de confusão: 
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• Positivos verdadeiros (TP): são as tuplas positivas que foram rotuladas 

corretamente pelo classificador. 

• Negativas verdadeiras (TN): são as tuplas negativas que foram rotuladas 

corretamente pelo classificador. 

• Falsos positivos (FP): são as tuplas negativas que foram incorretamente 

rotuladas como positivas. 

• Falsos negativos (FN): são as tuplas positivas que foram erroneamente 

rotuladas como negativas. 

 
A matriz de confusão (confusion matrix): é uma tabela que mostra a relação 

entre os valores observados e previstos em um problema de classificação (Tabela 4). 

É chamada também de matriz de confusão de uma hipótese, essa hipótese oferece 

uma medida efetiva do modelo de classificação, ao mostrar o número de classificações 

corretas versus as classificações preditas para cada classe, sobre um conjunto de 

exemplos. O número de acertos, para cada classe, localiza-se na diagonal principal 

da matriz, e os demais elementos representam erros na classificação. 

 
Tabela 4. Composição de uma matriz de confusão 
 

Previsão Observado Verdadeiro Observado Falso 

Previsto Verdadeiro TP FP 

Previsto Falso FN TN 

TP: true positive; FN: false positive; FP: false negative; TN: true negative. Fonte: Han et al. (2012). 

 

A acurácia (accuracy or correctly classified instances) é uma medida que 

representa a exatidão em que ocorre a classificação. A acurácia é igual ao número 

total de previsões verdadeiras dividido pelas previsões totais, expressas pela Equação 

1. 

𝐴𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎 =  
(𝑇𝑃+𝑇𝑁)

(𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁)
       Eq. 1 

  

Onde TP: true positive; TN: true negative; FP: false positive; FN: false negative. 

 

A precisão (precision) representa o que foi classificado corretamente. Os 

valores obtidos em Correctly Classified Instances e Incorrectly Classified Instances 

são determinantes para acurácia prevista, uma vez que exibem os valores de 
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classificação correta e classificação incorreta obtidos pelo algoritmo. A precisão de 

um modelo reflete o grau de confiança que se pode atribuir às previsões positivas, 

expressas pela Equação 2. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑎𝑜 =  
(𝑇𝑃)

(𝑇𝑃+𝐹𝑃)
        Eq. 2 

 

 

Onde TP: true positive; FP: false positive. 

 
Sensibilidade (recall) é a taxa de verdadeiro-positivo. A proporção de previsões 

positivas que está correta, reflete a proporção do total de observações positivas que 

foram previstas corretamente pelo modelo, expressa pela Equação 3. 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
(𝑇𝑃)

(𝑇𝑃+𝐹𝑁)
        Eq. 3 

 

Onde TP: true positive; FN: false negative. 

 
O coeficiente de correlação de Matthews (MCC - Matthews correlation 

coefficient) é um coeficiente de correlação entre as classes dependentes, utilizado 

como uma medida de qualidade, expressa pela Equação 4. 

 

𝑀𝐶𝐶 =  
𝑇𝑃×𝑇𝑁−𝐹𝑃×𝐹𝑁

√ (𝑇𝑃+𝐹𝑃)(𝑇𝑃+𝐹𝑁)(𝑇𝑁+𝐹𝑃)(𝑇𝑁+𝐹𝑁)
      Eq. 4 

 

 

Onde TP: true positive; TN: true negative; FP: false positive; FN: false negative. 

 
Valor F (F-Measure) é a média harmônica de precisão e recall, frequentemente 

usada em análises estatísticas e pode ser calculada como a razão da variação entre 

os grupos e a variação entre os grupos. Os valores F são usados em análises 

estatísticas para verificação de significância. Na análise preditiva, o valor F é usado 

como uma medida geral de erro de previsão, expressas pela Equação 5. 

 

 𝐹 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 2 × ⌊
(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)

(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)
⌋  Eq. 5 
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3. Resultados 

O desempenho geral dos modelos para a estimativa da excursão ótima de 

temperatura no transporte de medicamentos, apresentou resultados melhores para o 

modelo Multilayer Perceptron comparado ao Naive Bayes, tanto para o treinamento 

quanto para o teste (Tabela 5). No modelo Multilayer Perceptron, a acurácia (correctly 

classified instances) foi de 93.7% para o subconjunto teste, as taxas de instâncias 

classificadas incorretamente (5.2 – 6.3%, respectivamente) foram menores e maiores 

para estatística Kappa (85 – 81.9 %, respectivamente) que medem a capacidade de 

aprendizagem do algoritmo. No entanto, houve uma pequena redução no desempenho 

no modelo Multilayer Perceptron, quando aplicado ao subconjunto teste. 

 

Tabela 5. Desempenho geral dos modelos de classificação para excursão de 

temperatura comparando treinamento e teste na modelagem 

Classifier model Naive Bayes 
Multilayer 

Perceptron 

Stratified cross-

validation 
Training set Test set 

Training 

set 

Test 

set 

Correctly classified 

instances (%) 
86.7 86.6 94.8 93.7 

Incorrectly classified 

instances (%) 
13.3 13.4 5.2 6.3 

Kappa statistic (%) 64.2 64.3 85.0 81.9 

 
O desempenho do algoritmo de classificação geralmente é examinado primeiro 

pela taxa de instancias corretamente classificadas, também chamada de acurácia. 

Neste estudo, verifica-se que os dois algoritmos podem ser usados para estimar a 

excursão ótima de temperatura na especificação de transporte de medicamentos na 

faixa de temperatura 15 a 30 ºC por terem apresentado desempenho acima de 85% 

para Naive Bayes e 90% para Multilayer Perceptron (Figura 2). O desempenho do 

modelo Multilayer Perceptron pode ser justificado pela característica do algoritmo em 

sua capacidade de aprender modelos não lineares quando comprado ao Naive Bayes. 

No entanto, é importante considerar a acurácia detalhada por classe, que incluem 

outras métricas de desempenho para melhor entender a precisão, sensibilidade e 

especificidade do modelo mostrando que pode ser usado para a qualificação de rotas 

de temperatura no transporte de medicamentos. 
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Figura 2. Comparação do desempenho geral dos modelos Naive Bayes e Multilayer 

Perceptron 

 

No resultado do treinamento, pode-se verificar pelos resultados de 

desempenho da acurácia detalhada por classe, que o modelo Multilayer Perceptron 

tem melhores resultados em todas as métricas de desempenho, que incluem a taxa 

de positivo verdadeiro, taxa de positivo falso, precisão, recall, F- measure e 

coeficiente de correlação de Matthews (MCC). Esses resultados indicam que as 

classes (sim e não) apresentaram resultados maiores em todas as métricas quando 

comparadas ao modelo Naive Bayes (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Desempenho dos modelos de classificação de excursão de temperatura no 
subconjunto de treino 
 

 Naive Bayes model 
Multilayer Perceptron 

model 

Training 
Detailed accuracy by 

class 
Detailed accuracy by 

class 

Metrics yes no WA yes no WA 

True Positive Rate 90.5 74.7 86.7 98.8 82.1 94.8 

False Positive Rate 25.3 09.5 21.5 17.9 1.2 13.9 

Precision 91.8 71.5 86.9 94.5 95.6 94.8 

Recall 90.5 74.7 86.7 98.8 82.1 94.8 

F-Measure 91.1 73.1 86.8 96.6 88.4 94.6 

MCC 64.2 64.2 64.2 85.4 85.4 85.4 

MCC: Matthews correlation coefficient; WA: weighted average. 
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No resultado do teste, o desempenho do modelo Multilayer Perceptron também 

apresentou menor taxa de positivo, falso positivo e valores superiores em todos os 

resultados das métricas avaliadas (Tabela 7) comparado com o modelo Naive Bayes. 

A taxa de positivo falso apresentou uma redução de 3.7% na classe “yes” e de 8.2% 

na classe “no” para o modelo Multilayer Perceptron comprado ao Naive Bayes. 

 
Tabela 7. Desempenho dos modelos de classificação de excursão de temperatura no 
subconjunto de teste 
 

 Naive Bayes model 
Multilayer Perceptron 

model 

Test Detailed accuracy by class 
Detailed accuracy by 

class 

Metrics yes no WA yes no WA 

True Positive 

Rate 
90.2 75.5 86.6 98.4 79.2 93.7 

False Positive 

Rate 
24.5 9.8 21.0 20.8 1.6 16.2 

Precision 92.0 71.0 86.9 93.7 93.9 93.7 

Recall 90.2 75.5 86.6 98.4 79.2 93.7 

F-Measure 91.1 73.2 86.7 96.0 85.9 93.5 

MCC 64.3 64.3 64.3 82.4 82.4 82.4 

MCC: Matthews correlation coefficient; WA: weighted average. 
 
 

Nos resultados da matriz de confusão dos modelos desenvolvidos (Tabela 8 e 

9), descobriu-se que no treinamento, o modelo Naive Bayes apresentou números de 

positivo falso (FP) e negativo falso (FN) maiores do que encontrado para o modelo 

Multilayer Perceptron (Tabela 8). No teste, observou-se uma melhora no desempenho 

dos resultados na matriz de confusão, apresentando reduções nos números de 

instâncias classificadas como FP e FN, e consequentemente, houve um aumento 

proporcional nos TP e TN (Tabela 9). A matriz de confusão indica uma efetividade do 

resultado do modelo de classificação porque mostra o número de acertos e os erros 

de cada classe, e esses valores estão relacionados à precisão, sensibilidade, 

especificidade e qualidade do modelo. 
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Tabela 8. Matriz de confusão da classificação do modelo Naive Bayes para o 
treinamento 

 
Naive Bayes Model – Training  

yes no Total Classified as 

3,640 (TP) 383 (FP) 4,023 yes 

325 (FN) 960 (TN) 1,285 no 

3,965 1,343 5,308  

Multilayer Perceptron Model - Training  

yes no Total Classified as 

3,975 (TP) 48 (FP) 4,023 yes 

230 (FN) 1,055 (TN) 1,285 no 

4,205 1,103 5,308  

 
4. Tabela 9. Matriz de confusão da classificação do modelo Multilayer 

Perceptron para teste 

 
Naive Bayes Model - Test  

yes no Total Classified as 

1,210 (TP) 132 (FP) 1,342 yes 

105 (FN) 323 (TN) 428 no 

1,315 455 1,770  

Multilayer Perceptron Model - Test  

yes no Total Classified as 

1,320 (TP) 22 (FP) 1,342 yes 

89 (FN) 339 (TN) 428 no 

1,409 361 1,770  

 
5. Discussão 

Segundo Bogataj et al., (2005), Lee et al., (2016) e Gessner et al., (2007), ao 

relacionar os resultados do presente estudo com as vantagens do rastreamento da 

carga em tempo real, podem-se construir regras para reduzir os custos das operações 

logísticas. Também podem-se gerenciar despesas, minimizar a perda de valor do 

produto e maximizar o valor total dos itens. Outras vantagens são contribuir para a 

tomada de decisões relacionadas ao planejamento de distribuição e armazenamento, 

encontrando possíveis falhas de qualidade e identificando riscos para ações em tempo 

real para mitigar tais riscos. 

A cadeia de frio se refere ao transporte de produtos perecíveis, que são 

sensíveis à temperatura em toda a cadeia de abastecimento, por meio de métodos de 

embalagem térmica e refrigerada, e planejamento de logística para proteger a 

integridade das remessas (Campos e Villa, 2018; Rodrigue e Notteboom, 2013; 
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Uthayakumkar e Priyan, 2013 e Raab et al., 2011). Os produtos podem ser danificados 

nas operações de transporte complexas; o uso estratégico de sensores ambientais no 

transporte e armazenamento é essencial. Os danos podem ser principalmente por 

choque ou variações de temperatura. Produtos perecíveis mantêm reações químicas, 

cuja taxa pode ser atenuada por baixas temperaturas. No entanto, atrasos e 

problemas no planejamento podem ter consequências negativas ou reduzir a 

eficiência do transporte (Kumar e Jha, 2017 e Montanari, 2008). 

 
6. Conclusões 

Usando ou não o filtro de balanceamento de classe, o algoritmo Multilayer 

Perceptron integrado com métricas de desempenho determinou melhores resultados 

com estabilidade superior para resolver problemas e prever a excursão de 

temperatura dentro do padrão ideal de especificação de transporte. 
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3.3 Artigo 3 

 
Redigido de acordo com as normas para submissão da revista Transportation 
Research Record 
 
 

Predição e score de risco no mapeamento térmico no transporte de 

medicamentos no auxílio à tomada de decisão 
 

Resumo 
 
A tomada de decisão em operações que envolvam qualidade e saúde do paciente 
deve ser realizada seguindo critérios de análise de dados de forma segura e 
responsável. No caso do transporte de medicamentos, faz-se necessário qualificar 
rotas de transportes para garantir que critérios como temperatura estejam atendendo 
parâmetros exigidos pelo fabricante. Dessa forma, o objetivo do estudo foi 
desenvolver um escore de avaliação de risco e predizer diferentes níveis de risco no 
mapeamento térmico nas rotas de transporte. Foram utilizados dados coletados por 
uma empresa de soluções de cadeia de frio para logística farmacêutica, com os dados 
utilizados na modelagem preditiva abrangendo um total de 85,261 instancias e seis 
atributos, incluindo os atributos estação do ano, origem, destino rota, temperatura, 
excursão de temperatura e risco. Foram utilizados os algoritmos de classificação, 
CART Decision Tree, Naive Bayes e Multilayer Perceptron, com a aplicação ao 
conjunto de dados de treino e teste para construção de um modelo de regras para a 
predição dos níveis de risco nas rotas de mapeamento térmico, em função da 
excursão de temperatura e o tempo que o transporte permanece na excursão. O 
modelo Multilayer Perceptron mostrou melhor desempenho entre os três modelos 
testados, indicando melhor probabilidade de aplicação justificado pelas taxas de 
acertos por classe, principalmente por maiores acertos na predição da classe 
intermediária em relação aos outros dois modelos preditivos. Esse modelo pode 
auxiliar no tempo da tomada de decisão do gerenciador, contribuindo para predição 
automática do risco durante o transporte no mapeamento térmico e 
consequentemente na distribuição dos produtos farmacêuticos, otimizando tempo e 
custos. 
 
Palavras-chave: operação de qualificação, desempenho de qualificação de rota, 
aprendizado de máquina, medicamentos, produtos farmacêuticos, gerenciamento de 
risco, cadeia do frio. 
 
 
 
1. Introdução 
 

O transporte de medicamentos de cadeia do frio é uma operação que requer 

atenção por fatores relacionados à qualidade, e cuidados devido à sensibilidade da 

carga. Pode parecer simples transportar medicamentos de um ponto ao outro, porém, 

ao realizar uma análise crítica das rotas, e considerando todos os nós logísticos que, 
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em se tratando de Brasil não são poucos, torna-se uma operação complexa. Os 

medicamentos, por sua composição, são sensíveis à temperatura, e fatores como 

umidade e o movimento podem afetar adversamente o produto. Dessa forma, todo o 

risco precisa ser calculado, previsto e mitigado, pois a vida do consumidor / paciente 

precisa ser preservada.  

Quando ocorre algum tipo de desvio, pode-se realizar um estudo de excursão 

de temperatura, que é uma modificação do estudo de estabilidade de longa duração. 

Após a fabricação do medicamento, ele é submetido a uma condição de temperatura 

fora da faixa de acondicionamento por um determinado tempo, considerando essa 

faixa e o tempo de exposição exatamente na região em que se pretende qualificar 

esse produto. Após esse tempo de exposição, o produto passa para a etapa de teste 

de estabilidade de longa duração, com o objetivo de identificar se a excursão praticada 

inicialmente impacta ou não em sua estabilidade até o final do prazo de validade 

(BRASIL, 2020).  

Conforme Brasil (2020), este tipo de estudo deve ser realizado como 

justificativa de desvios de temperatura e umidade que ocorram em rotas qualificadas 

e não como regra para subsidiar o transporte fora das condições de boas práticas de 

distribuição e armazenamento no que se refere à temperatura. 

Este estudo foi realizado com medicamentos com especificações de 

armazenagem e transporte entre 15°C e 30°C. Algumas farmacopeias e determinam 

faixas de temperatura ambiente aplicáveis a medicamentos de acordo com seu perfil 

de temperatura: 

− Relatório técnico da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003): 

✓ Condições normais de armazenamento. Armazenamento em locais secos 

e bem ventilados a temperaturas de 15–25 ◦C ou, dependendo do clima 

condições, até 30 ◦C. 

✓ Não armazene acima de 30 ◦C (isto significa de +2 ◦C a +30 ◦C). 

✓ Não armazene acima de 25 ◦C (isso significa de +2 ◦C a +25 ◦C). 

 

− Pharmacopéia Americana 42. Capítulo 659 (USP, 2020): 

✓ Temperatura ambiente: A temperatura que prevalecente em um ambiente 

de trabalho. 

✓ Temperatura ambiente controlada: A temperatura mantida com auxílio de 

termostatos em ambiente de 20°C–25°C. 
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− Diretriz da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, 2007): Armazenamento em 

uma temperatura contínua de 25°C durante os estudos de estabilidade em tempo 

real, ou seja, cobre a temperatura provável de ser encontrado em condições 

ambientais em toda a Europa, incluindo excursões em tempo real a partir de 25◦C. 

•  Farmacopeia Japonesa (2016): Temperatura padrão, temperatura normal, 

temperatura ambiente e morna são definidas como 20°C, 15°C – 25°C, 1°C 

– 30°C e 30°C – 40°C, respectivamente. 

•  Farmacopeia Britânica (2020): Temperatura ambiente: 15°C à 25°C. 

 

Automatizar a análise de risco das especificações de rotas de temperatura no 

transporte de medicamentos e produtos farmacêuticos permite entender o impacto do 

tempo de permanência de uma temperatura específica e a amplitude de temperatura 

nos limites críticos durante a rota para tomada de decisão. Essa automatização pode 

ser feita a partir da aplicação de modelos de aprendizado de máquina, treinando 

algoritmos para classificar o risco durante rotas de mapeamento térmico do transporte 

de medicamentos e produtos farmacêuticos. Diante disso, o objetivo do estudo foi 

desenvolver um escore de avaliação de risco e predizer diferentes níveis de risco no 

mapeamento térmico nas rotas de transporte. 

Ao conhecer as rotas e temperaturas encontradas durante o transporte, é 

possível, previamente, aplicar soluções ativas e/ou passivas a cada uma das 

situações. O mapeamento térmico de rotas é uma ferramenta que reúne informações 

e análises por meio da coleta de dados de suas rotas reais de distribuição, prevendo 

cenários de riscos para a carga de medicamentos como: temperaturas altas e baixas, 

condições climáticas em diferentes estações do ano, modais e umidade, além de uma 

série de avaliações pertinentes a tomadas de decisão. Ao conhecer as rotas de 

transporte, podem-se otimizar processos, uma vez que o transportador possui o 

conhecimento prévio da operação, aplicar soluções corretas e eficientes, como utilizar 

a solução térmica adequada à rota selecionada, e reduzir custos na troca do controle 

pelo monitoramento da carga. 
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2. Material e Métodos 

 
2.1. Parâmetros de especificação de rotas de temperatura 

O parâmetro usado nos ensaios de excursão de temperatura de uma empresa 

de soluções de cadeia de frio para logística farmacêutica inclui o limite de temperatura 

entre 15 e 30 °C para medicamentos ou produtos farmacêuticos, que podem ser 

transportados com esse parâmetro em embalagens térmicas e transportadas via 

terrestre, em caminhões, para diferentes regiões do Brasil, incluindo estados com 

temperaturas críticas superior e inferior. 

O critério é utilizado para desenvolver escores de avaliação de níveis de risco 

em rotas de mapeamento térmico para produtos farmacêuticos, dentro do limite de 

temperatura para produtos farmacêuticos entre 15 e 30 °C. Os critérios apresentados 

na Tabela 1 considerou se o produto transportado entrou em excursão de temperatura 

e o tempo que permaneceu na excursão na rota de transporte no mapeamento 

térmico. Esses critérios foram usados para discretização dos dados brutos em classes 

preditoras na preparação dos dados ou no pré-processamento dos dados.  

 

 Tabela 1. Critérios para avaliação de risco no mapeamento térmico de rotas 

Temperatura Excursão de temperatura 

15 a 30 ºC não 

< 15 a > 30 ºC sim 

Tempo da excursão de 
temperatura 

Risco avaliado 

Sem excursão de temperatura risco baixo 

= < 1 hora risco moderado 

> 1 hora risco alto 

 

 

2.2. Descrição do banco de dados 

O banco de dados utilizados na modelagem preditiva abrange um total de 

85,261 instâncias e seis atributos, incluindo os atributos estação do ano, origem, 

destino rota, temperatura, excursão de temperatura, risco (Tabela 2). A divisão do 

banco de dados foi realizada em um conjunto de 75% (63,945) para o treinamento e 

um conjunto de 25% para o teste (21,316 instancias). Neste estudo é apresentado 

apenas o resultado do teste. 
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Tabela 2. Descrição dos atributos do banco de dados 

Atributos Tipo de recurso Classes 

seasons nominal outono 

inverno 

primavera 

verão 

origin nominal SP 

destination route nominal Cidades das regiões: 

Norte 

Nordeste 

Centro-Oeste 

Sudeste 

Sul 

temperature numérico mínimo -26.8 

máximo 56.5 

média 22.74 

desvio padrão 4.98 

temperature excursion nominal sim 

não 

Nível de risco na rota nominal risco baixo 

risco moderado 

risco alto 

 

2.3. Análise de dados 

Os dados de uma empresa anônima de soluções de cadeia de frio para logística 

farmacêutica foram analisados para dois anos de especificação de rotas de 

temperatura. As seguintes etapas de análise de dados foram realizadas: seleção de 

dados, pré-processamento, transformação, mineração, análise e interpretação de 

resultados.  

A etapa de pré-processamento dos dados abrange a compreensão de dados e 

preparação de dados, que incluem a padronização de nomenclaturas e limpeza dos 

dados brutos na planilha e a divisão dos do banco de dados no software para 

modelagem de treino e teste. Para estratificar o conjunto de dados foi utilizado o filtro 

“stratified remove folds” para separar o conjunto de dados entre treino e teste. O pré-

processamento também incluiu a discretização dos atributos em classes que reduz e 

simplifica os dados, tornando o aprendizado mais rápido e os resultados mais densos, 

de acordo com metodologias de Hall et al. (2009) e Larose e Larose, (2015). 

Na etapa de processamento, o conjunto de dados foi analisado com aplicação 

de modelos preditivos de classificação para o treinamento (75% do conjunto de dados) 

e para validação do modelo com o conjunto teste (25% do conjunto de dados).  

Os algoritmos de classificação CART Decision Tree, Naive Bayes e Multilayer 
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Perceptron foram aplicados ao conjunto de dados de treino e teste para construção 

de um modelo de regras para a predição dos níveis de risco nas rotas de mapeamento 

térmico em função da excursão de temperatura e o tempo que o transporte permanece 

na excursão (Tabela 1). A técnica de validação cruzada (cross-validation) foi usada 

na parametrização da análise em todos os modelos.  

 
2.3 Avaliação do desempenho dos modelos 

O desempenho dos modelos foi avaliado por diferentes métricas, incluindo a 

acurácia, instâncias classificadas incorretamente, estatística Kappa, taxa de 

verdadeiro positivo, taxa de falso positivo, precisão, sensibilidade (recall), valor F, 

coeficiente de correlação de Matthews (MCC - Matthews Correlation Coefficient) e a 

matriz de confusão (Bowes et al., 2012; Han et al., 2012).  

A seguir, as equações utilizadas para avaliar desempenho dos algoritmos para 

acurácia, precisão, sensibilidade (recall), coeficiente de correlação de Matthews 

(MCC) e valor F calculadas a partir das Equações 1 a 5, respectivamente: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 = 1 −  
(𝑇𝑁)

(𝐹𝑃+𝐹𝑁)
   Eq. 1 

 

𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 =  
(𝑇𝑃+𝑇𝑁)

(𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁)
      Eq. 2 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =  
(𝑇𝑃)

(𝑇𝑃+𝐹𝑃)
       Eq. 3 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
(𝑇𝑃)

(𝑇𝑃+𝐹𝑁)
      Eq. 4 

 

𝑀𝐶𝐶 =  
𝑇𝑃×𝑇𝑁−𝐹𝑃×𝐹𝑁

√ (𝑇𝑃+𝐹𝑃)(𝑇𝑃+𝐹𝑁)(𝑇𝑁+𝐹𝑃)(𝑇𝑁+𝐹𝑁)
   Eq. 5 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹 = 2 × ⌊
(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦)

(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦)
⌋   Eq. 6 

 

Onde TP: true positive; TN: true negative; FP: false positive; FN: false negative. 

 
Na matriz de confusão são calculados os seguintes itens (Han et al., 2012): 

positivos verdadeiros (TP) que são as tuplas positivas, que foram rotuladas 

corretamente pelo classificador; negativos verdadeiros (TN) que são as tuplas 

negativas que foram rotuladas corretamente pelo classificador; falsos positivos (FP) 
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que são as tuplas negativas que foram incorretamente rotuladas como positivas; 

falsos negativos (FN) que são as tuplas positivas que foram erroneamente rotuladas 

como negativas, mostrando a relação entre os valores observados e previstos em um 

problema de classificação. 

 
Resultados 

O desempenho geral dos modelos CART decision tree, Naive Bayes e 

Multilayer Perceptron foram similares para acurácia, instâncias classificadas 

incorretamente e estatística Kappa, com valores entre 91,1 e 99,3%, 0,7 e 0,9%, 95,3 

e 96,2% respectivamente, indicando que todos os modelos apresentaram bom 

desempenho geral para predição de risco no mapeamento térmico nas rotas de 

transporte de produtos farmacêuticos. Os resultados da estatística Kappa, usada para 

avaliar o grau de concordância das classificações, apresentaram alta concordância 

dos atributos para todos os modelos. 

 

Tabela 3. Desempenho geral dos modelos de predição para avaliação de risco no 

mapeamento térmico  

 

Modelo classificador 
CART Decision 
Tree 

Naive 
Bayes 

Multilayer 
Perceptron 

Acurácia (%) 99,3 99,1 99,3 
Instâncias 
classificadas 
incorretamente (%) 

0,7 0,9 0,7 

Estatística Kappa 
(%) 

96,2 95,3 96,2 

 

No entanto, a acurácia detalhada por classe que incluem outras métricas de 

desempenho para mostrar a precisão, sensibilidade, Valor de F e a qualidade do 

modelo pelo MCC do modelo garante uma melhor análise dos resultados. 

Observando os resultados dos três modelos de predição na Tabela 4, o modelo 

Multilayer Perceptron apresentou resultados melhores de desempenho por classe 

quando comparado aos modelos CART decision tree e Naive Bayes. Esse resultado 

pode ser justificado por maiores acertos para a classe intermediária “risco moderado” 

na precisão (50%), sensibilidade (12,3%), Valor de F (19,7%), MCC (24,6%) e maior 

taxa de verdadeiro positivo (12,3%) comprados aos resultados dos modelos CART 

deciosion tree e Naive Bayes (Tabela 4). No geral, os acertos para as classes “risco 

baixo” e “risco alto” foram mais eficientes e melhores, podendo ser justificado pelos 
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resultados da estatística Kappa que mede a concordância dos atributos. No entanto, 

a classe “risco moderado” ainda precisa de melhores ajustes na parametrização e 

treinos com maiores números de instâncias para o nível moderado, melhorando assim 

a taxa de acerto e as métricas de desempenho do modelo. 

 

Tabela 4. Desempenho dos modelos de predição detalhada por classe dos níveis de 
risco nas rotas de temperatura 
 

Model CART Decision Tree 

Métricas de desempenho Risco baixo Risco moderado Risco alto 

Taxa de Verdadeiro 

Positivo 
99,8 0,80 99,8 

Taxa de Falso Positivo 0 0 0,80 

Precisão 100,0 20,0 93,4 

Sensibilidade 99,8 0,80 99,8 

Valor de F 99,9 1,6 96,5 

MCC 99,3 3,9 96,1 

Model Naive Bayes 

Métricas de desempenho Risco baixo Risco moderado Risco alto 

Taxa de Verdadeiro 

Positivo 
99,6 0 100,0 

Taxa de Falso Positivo 0 0 1 

Precisão 100,0 0 91,8 

Sensibilidade 99,6 0 100,0 

Valor de F 99,8 0 95,7 

MCC 98,4 0,1 95,3 

Model Multilayer Perceptron 

Métricas de desempenho Risco baixo Risco moderado Risco alto 

Taxa de Verdadeiro 

Positivo 
99,9 12,3 99,1 

Taxa de Falso Positivo 0,3 0,1 0,7 

Precisão 100,0 50,0 94,0 

Sensibilidade 99,9 12,3 99,1 

Valor de F 99,9 19,7 96,5 

MCC 99,2 24,6 96,1 

MCC: Matthews correlation coefficient. 

 

 

A matriz de confusão apresenta resultados que confirmam o desempenho dos 

modelos da Tabela 4. O modelo Multilayer Perceptron apresentou menor número de 

instâncias classificadas erradas para “risco moderado”, classificou 106 instâncias 
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como “risco alto” comparado a 121 instâncias para CART Decision Tree e 122 

instâncias para Naive Bayes, ou seja, apresentou maior número de acertos de 

instâncias corretamente classificadas como “risco moderado” para o algoritmo 

Multilayer Perceptron. As classes “risco baixo” e “risco alto” apresentaram taxas de 

acertos similares em todos os modelos. 

 

Tabela 5. Matriz de confusão dos modelos de predição dos níveis de risco nas rotas 
de temperatura 
 

 
CART Decision Tree 

 
  

Risco baixo 
Risco 

moderado 

Risco 

alto 
Total Classificado como 

19.038 0 29 19.067 Risco baixo 

0 1 121 122 Risco moderado 

1 4 2.122 2.127 Risco alto 

19.039 5 2.272 21.316  

Naive Bayes   

Risco baixo 
Risco 

moderado 

Risco 

alto 
Total Classificado como 

19.000 0 67 19.067 Risco baixo 

0 0 122 122 Risco moderado 

0 1 2.126 2.127 Risco alto 

19.000 1 2.315 21.316  

Multilayer Perceptron   

Risco baixo 
Risco 

moderado 

Risco 

alto 
Total Classificado como 

19.039 0 28 19.067 Risco baixo 

1 15 106 122 Risco moderado 

5 15 2.107 2.127 Risco alto 

19.045 30 2.241 21.316  

 

 

Discussão 

O gerenciamento da cadeia de frio é importante para garantir a qualidade em 

toda cadeia de suprimentos e para que isso ocorra de forma adequada, são usados 

protocolos de especificações de rotas de temperatura para mapeamento térmico das 

rotas com intuito de reduzir erros e prever riscos durante o transporte (Bhatnagar et 

al., 2008) e ainda é um desafio em vários países.  

O controle por meio de sistemas passivos ou ativos não precisa ser realizado, 

caso as características inerentes à própria rota de transporte mantenham a 
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temperatura e a umidade dentro dos limites da faixa especificada, conforme 

determinado pelo fabricante ou importador pelo registro do produto no órgão 

regulador. Assim, a qualificação da rota de transporte deve considerar aspectos 

relacionados a distâncias da rota, horário de transporte, frequência, modal, métodos 

de embarque, prestadores de serviço, origem e destino, além do perfil de temperatura 

/ umidade no estudo de qualificação. Desta forma, é possível qualificar uma rota sem 

sistemas ativo ou passivo, quando se comprova por meio dos estudos de 

mapeamento de temperatura e monitoramento que a rota sempre mantém a faixa pré-

determinada. As rotas devem ser investigadas e medidas de controle devem ser 

implementadas, caso sejam verificados por monitoramento eletrônico, dados de 

temperatura fora da faixa de aceitação (BRASIL, 2020). 

Nesse sentido, este estudo contribui para a automatização dessa previsão de 

risco através do uso de aprendizado de máquina para predição dos modelos e 

avaliação do desempenho desses modelos para aplicação em novos dados. Três 

modelos foram testados para predizer o risco durante o mapeamento térmico, 

incluindo CART Decision Tree, Naive Bayes e Multilayer Perceptron.  

O modelo Multilayer Perceptron mostrou melhor desempenho entre os três 

modelos testados, indicando melhor probabilidade de aplicação justificado pelas taxas 

de acertos por classe, principalmente por maiores acertos na predição da classe 

intermediária (risco moderado), em relação aos outros dois modelos preditivos. Esse 

modelo pode auxiliar no tempo da tomada de decisão do gerenciador contribuindo 

para predição automática do risco durante o transporte no mapeamento térmico e 

consequentemente na distribuição dos produtos farmacêuticos, otimizando tempo e 

custos (Campos e Villa, 2018; Rodrigue e Notteboom, 2013; Uthayakumkar e Priyan, 

2013 e Raab et al., 2011). Assim, soluções a partir de algoritmos, que não dependem 

de humanos, podem reduzir custos com operações de qualificação e dar suporte e 

oportunidades na gestão da cadeia de suprimentos que envolve inúmeros processos 

complexos (Paoli, Bishara & Asselt, 2020).  

 

Conclusão 

O escore de avaliação para predizer o risco no mapeamento térmico de rotas 

de transporte de produtos farmacêuticos é importante para o gerenciamento de risco 

na especificação de rotas de temperatura e logística farmacêutica e, 

consequentemente, contribui para o aprimoramento da cadeia do frio. O modelo 
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Multilayer Perceptron tem grande potencial de aplicação por apresentar resultados 

mais precisos na modelagem e pode garantir um aprendizado do gerenciamento do 

risco durante o transporte dos produtos farmacêuticos. O viés estratégico e gerencial, 

a partir de análise de dados no aprendizado de máquina, orienta na toma de decisões 

e gerencia riscos durante rotas de transporte dos produtos farmacêuticos.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os participantes da cadeia de frio no abastecimento dos produtos 

farmacêuticos têm vários requisitos regulatórios a serem atendidos durante o 

manuseio, armazenamento e distribuição dos produtos. O foco é garantir que o a 

qualidade e eficácia dos produtos não serão comprometidas. 

Esta tese analisa dados históricos coletados em diversas regiões do Brasil, nas 

mais diversas condições ambientais, e utiliza do ensinamento de máquina para 

predizer se uma rota de transporte é segura para uma faixa de temperatura entre 15°C 

e 30°C. Dessa forma, atende aos requisitos para Boas Práticas de Armazenamento e 

Distribuição, marcos regulatórios atuais, gestão de qualidade, fatores de avaliação de 

risco e monitoramento de temperatura. 

Assim, pode-se vislumbrar que a responsabilidade pela gestão da cadeia de 

frio, da origem até a última milha, do fabricante com a responsabilidade compartilhada 

por toda a cadeia. Dá-se maior importância ao controle e monitoramento da 

temperatura para mitigar e identificar riscos 

Um programa de monitoramento de rotas robusto é essencial para proteger a 

qualidade do produto farmacêutico de cadeia do frio, uma vez que existe a presença 

de múltiplas variáveis não controladas no processo de distribuição, e dessa forma 

poder garantir a segurança do paciente. 

 

4.1 Conclusões 

 

O objetivo do primeiro artigo era definir os principais fatores de influência no 

mapeamento térmico de produtos farmacêuticos na cadeia do frio usando a 

abordagem de revisão sistemática. Com esse objetivo atingido, propiciou um bom 

conhecimento da utilização de algoritmos de predição e ensinamento de máquina para 

logística de cadeia do frio de medicamentos. 

O objetivo do segundo artigo foi predizer modelos de mapeamento térmico de 

rotas de transporte de produtos farmacêuticos na cadeia do frio. Atingiu-se o objetivo, 

e foi escolhido o algoritmo de predição e apresentados seus primeiros resultados. 

O objetivo do terceiro artigo foi prever as condições de transporte de 

medicamentos de temperatura entre 15 ° C e 30 ° C. Atingiu-se o objetivo, com os 

resultados apresentados sem a etapa de balanceamento, uma vez que não se faz 
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necessária. 

Por fim, o objetivo do quarto e último artigo foi usar o histórico do perfil térmico 

de rotas de transporte para prever incidentes e desenvolver um score para análise de 

risco na cadeia de frio. 

Conclui-se que com a dificuldade do mercado farmacêutico em atender os 

novos marcos regulatórios, como por exemplo as descritas na RDC 430 de 2020, que 

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

Medicamentos, podem ser solucionados em partes com um monitoramento constante 

das condições ambientais da rota estudada. Dessa forma, podem-se gerar dados que 

deem condições para a tomada de decisão das empresas na escolha de uma solução 

de cadeia de frio. 

 
4.2 Recomendações de trabalhos futuros 

 
Foi observado no primeiro artigo, que a utilização de algoritmos de predição e 

ensinamento de máquina da logística de cadeia do frio não é algo utilizado atualmente 

pelas empresas e nem descrito pela academia, possibilitando a oportunidade de 

estudos mais aprofundados sobre o assunto. 

Além disso, com a utilização dos dados trabalhados nos mineradores, podem-

se vislumbrar possibilidades em acompanhar o mapeamento das rotas em tempo real. 

Assim, a oportunidade da criação de um score para análise de risco no auxílio na 

tomada de decisões faz com que as empresas tenham um maior controle de suas 

operações, e ajudar na tomada de decisão. 
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