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Currently, those who work in health institutions like hospitals, know the importance of the correct refrigeration of medicines and the
consequences that can be caused by inadequate refrigeration. thermolabile are medicines that require refrigeration in a temperature
range, requiring frequent monitoring. In such a way, an application has been developed that monitors and records information about
environments that store medicines and alerts responsible people in case of inappropriate values. The result was satisfactory when
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SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA GESTÃO DA QUALIDADE DE MEDICAMENTOS
TERMOLÁBEIS POR MEIO DE TEMPERATURA E UMIDADE DE GELADEIRAS

Atualmente, quem trabalha em instituições de saúde como hospitais, sabe da importância da refrigeração correta de medicamentos e as
consequências que podem ser causadas por refrigeração inadequada. Os termolábeis, são medicamentos que exigem refrigeração em
uma faixa de temperatura, exigindo monitoramento frequente. De tal maneira, desenvolveu-se uma aplicação que monitore e registre
informações de ambientes que armazenam os medicamentos e alerte pessoas responsáveis caso houverem valores inapropriados. O
resultado foi satisfatório quando comparado com dados obtidos manualmente, sendo possível identificar desvios, além do período em
que o medicamento ficou exposto em condições fora do ideal.
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Abstract. Currently, those who work in health institutions like hospitals, know 

the importance of the correct refrigeration of medicines and the consequences 

that can be caused by inadequate refrigeration. thermolabile are medicines 

that require refrigeration in a temperature range, requiring frequent 

monitoring. In such a way, an application has been developed that monitors 

and records information about environments that store medicines and alerts 

responsible people in case of inappropriate values. The result was satisfactory 

when compared with data obtained manually, being possible to identify 

deviations, in addition to the period in which the medication was exposed in 

conditions that were not ideal. 

Resumo. Atualmente, quem trabalha em instituições de saúde como hospitais, 

sabe da importância da refrigeração correta de medicamentos e as 

consequências que podem ser causadas por refrigeração inadequada. Os 

termolábeis, são medicamentos que exigem refrigeração em uma faixa de 

temperatura, exigindo monitoramento frequente. De tal maneira, desenvolveu-

se uma aplicação que monitore e registre informações de ambientes que 

armazenam os medicamentos e alerte pessoas responsáveis caso houverem 

valores inapropriados. O resultado foi satisfatório quando comparado com 

dados obtidos manualmente, sendo possível identificar desvios, além do 

período em que o medicamento ficou exposto em condições fora do ideal. 

1. Introdução 

No Brasil, quem trabalha em instituições de saúde como hospitais, sabe da importância 

da refrigeração correta de medicamentos e as consequências que podem ser causadas por 

refrigeração inadequada. Mesmo sabendo de sua importância, grande parte das 

instituições ainda apostam no método tradicional.  

 Como afirma Almeida (2019), o método tradicional para monitoramento de 

temperatura e umidade mais comum é aquele no qual o profissional qualificado é 

responsável pela checagem dos equipamentos três vezes ao dia, anotando os dados de 

forma manual em uma planilha. Essas planilhas possuem uma vigência mensal, e devem 

ser armazenadas em arquivo físico pelo menos por dois anos para atender normas 

estabelecidas pela ANVISA. Conforme aponta a pesquisa de Shalders (2017), apesar de 



  

ser um processo simples, não é muito eficiente, e contribui para que 34,6% dos estados 

do país desperdicem remédios devido alguma falha de processo. 

 A pesquisa apresentada por Rapkiewicz e Grobe (2014), menciona, ao escrever 

sobre os cuidados de armazenamento de medicamentos, que a sua estabilidade é a 

extensão em que ele mantém as propriedades desde sua fabricação até o final de sua 

vida útil, permanecendo com suas características físicas, químicas e farmacológicas. O 

boletim do centro de informação de medicamentos reforça que os fatores ambientais 

controláveis que diminuem a vida útil do medicamento além de influenciar em sua 

estabilidade, são a temperatura, a luminosidade e a umidade. Dentre eles, a temperatura 

é a maior responsável pela alteração e deterioração dos medicamentos.  

 Estima-se, segundo Almeida (2019), que são gastos aproximadamente R$ 7,1 

bilhões por ano na compra de medicamentos de alto custo para o SUS. No período 

datado entre 2014 e 2015 o relatório exportado aponta que foram desperdiçados R$ 16 

milhões de reais. Com base nestes dados é fácil perceber a possibilidade de redução de 

custos de forma significativa com uma possível otimização de processos. 

 Os medicamentos termolábeis, como são chamados por Rapkiewicz e Grobe 

(2014), são sensíveis à ação da temperatura e umidade e por isso necessitam permanecer 

em uma determinada faixa conforme indicado em sua bula, que geralmente varia de 2 a 

8ºC, e 40 a 70% da umidade relativa do ar.  

 De acordo com a consulta pública nº 343 Brasil (2019), o monitoramento de 

temperatura deve ser realizado preferencialmente por sistemas de supervisão 

informatizados, visando manter a qualidade e integridade dos medicamentos, além de 

diminuir a dependência integral de ações manuais de profissionais qualificados para 

verificar e registrar as informações. 

 Sendo assim, a pesquisa aqui proposta, enfatiza a aplicação de medidas de 

qualidade e segurança de medicamentos sensíveis a temperatura e umidade durante seu 

armazenamento e se propõe em responder às seguintes questões: Um processo 

automatizado é mais efetivo do que o método tradicional? Como garantir a qualidade e 

segurança dos medicamentos que devem ser monitorados até mesmo em períodos fora 

do expediente? Como saber o período que o medicamento ficou exposto fora dos 

valores pré-determinados em casos de desvio? 

 As perguntas relativas à pesquisa foram respondidas por meio de uma aplicação 

de monitoramento eletrônico, combinada com o conceito Web API, onde tudo encontra-

se conectado, possibilitando o monitoramento do ambiente de armazenamento em 

tempo real, por meio de requisições realizadas pelo circuito embarcado, onde é possível 

ter acesso às informações como temperatura e umidade. Possui também como objetivo, 

alertar profissionais responsáveis quando houver desvios fora dos valores predefinidos, 

possibilitando notificações imediatas por e-mail e aplicativos de mensagens, 

automatizando o processo e consequentemente substituindo o método manual utilizado 

nos dias de hoje. 

 Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram pesquisados conceitos e 

técnicas já utilizadas em trabalhos semelhantes no âmbito tecnológicos que serviram 

como base, dentre eles, a pesquisa de Lima, Alves e Jucá (2018) que propõe a utilização 

da placa NodeMCU que possui o microcontrolador ESP8266 no qual possibilitará a 



  

integração com o sensor de captura das grandezas físicas e o envio das informações para 

o banco de dados Firebase por meio de WIFI. O sensor DHT11 permite a leitura de 

temperatura e umidade a cada segundo, enviando para o microcontrolador que por sua 

vez trata e encaminha a informação para uma plataforma de banco de dados do Google, 

conhecida por Firebase. 

 Para o acionamento de carga, o firmware do sistema foi configurado para obter e 

enviar as informações para o banco de dados a cada dois minutos caso a variável 

referente ao estado de carga esteja ligada, ou seja, apenas se houver mudança de 

temperatura ou umidade. Para o monitoramento remoto, foi desenvolvido uma aplicação 

web responsável por consultar e apresentar as informações armazenadas no banco 

Firebase [Lima, Alves e Jucá, 2018]. 

 Outra pesquisa que agregou como base, foi o estudo de Junior (2017) que tem 

como objetivo monitorar sala de máquinas onde possuem equipamentos de ressonância 

magnética, que necessitam permanecer em uma determinada faixa de temperatura e 

umidade relativa do ar. O objetivo principal do protótipo é alertar a equipe de técnicos e 

engenheiros por meio de som e iluminação quando a temperatura ou umidade relativa 

do ar da sala de máquinas estiverem fora da faixa pré-definida. Para o desenvolvimento 

do projeto, foi utilizado um microcontrolador arduino UNO, que lê temperatura e 

umidade por meio de um sensor DHT11 e emite sinais sonoros com um BUZZER e 

iluminação através de um LED, caso ocorra desvio dos valores obtidos [Junior, 2017]. 

 Junior (2017) sugeriu para projetos futuros, a utilização do sensor DHT22 por 

possuir maior faixa de medição, além de ser mais preciso. Para manter um histórico das 

informações obtidas, propõe seu armazenamento um banco de dados, e a utilização de 

algum sistema web para comparação e visualização da temperatura e umidade relativa 

do ar por meio de gráficos. 

2. Materiais e Métodos 

Esta pesquisa caracteriza-se por ser aplicada e de base tecnológica. No desenvolvimento 

desta aplicação que monitora e armazena grandezas como temperatura e umidade de 

ambientes refrigerados, utilizou-se técnicas e componentes do universo de Internet das 

Coisas (IoT), como sistemas embarcados capazes de estabelecer integração entre 

software e hardware. A aplicação foi dividida em três partes (Figura 1), sendo os 

circuitos denominados como clientes, que são capazes de obter grandezas como 

temperatura e umidade e enviar para algum endereço Web por meio de requisições 

HTTP, circuito gateway, responsável por centralizar e intermediar a transmissão de 

dados entre clientes e aplicação Web, ou seja, recebe e encaminha informações. A 

última etapa é a aplicação Web que recebe, armazena e gerencia todas as informações. 



  

 

Figura 1. Representação das etapas da aplicação 

2.1. Circuito Cliente 

O Circuito utilizado como cliente, possui um módulo wireless ESP-01, formado pelo 

microchip ESP8266. O microchip também chamado de microcontrolador, é fabricado 

pela empresa chinesa Espressif Systens e possui alguns diferenciais como tamanho 

reduzido de 5 x 5mm e ser de baixo custo [SILVA, 2018]. O circuito foi utilizado 

especificamente para obter dados do sensor de temperatura e umidade e enviar para o 

gateway por meio de requisições HTTP utilizando WIFI. 

 O software carregado no microcontrolador foi desenvolvido na linguagem C++ 

por meio da IDE Arduino, e utiliza três bibliotecas, dentre elas DHT.h, responsável por 

obter informações do sensor, ESP8266WIFI.h para se conectar em alguma rede WIFI 

(Neste caso, na rede do gateway), e por fim, a biblioteca ESP8266HTTPClient.h para 

possibilitar o envio de requisições HTTP [GROKHOTKOV, 2017]. 

 Para monitorar os equipamentos refrigerados até mesmo em condições adversas, 

como falta de energia elétrica, o esquema elétrico do circuito foi intermediado por uma 

bateria recarregável de lítio de 4.2V. A bateria é responsável por alimentar o circuito, e 

recebe carga constante de um módulo carregador de baterias de 5V, conectado em um 

cabo Micro USB. Na ausência de energia, a bateria é capaz de alimentar o circuito por 

aproximadamente 5 horas com seus 8.800 mAh. 

 Na conexão entre o microcontrolador e o sensor DHT22 foi utilizado um módulo 

controlador para ESP-01, que o conecta em um slot de oito pinos, e o sensor por meio 

de três pinos, dentre eles o VCC, GND e Pino de Controle da GPIO2. O controlador 

(Figura 2) é alimentado por meio da bateria de lítio (4.2V) que conta com um regulador 

de tensão que limita a saída para o microcontrolador à 3.3V, entretanto o sensor DHT22 

permanece recebendo os 4.2V. 



  

 

Figura 2. Controlador do ESP-01 

 No abrigo do circuito (Figura 3a), foi utilizado um case de acrílico que recebe o 

ESP-01 e o DHT22 acoplado ao controlador, além da bateria de lítio e o carregador de 

baterias. O abrigo mede aproximadamente 8 x 6,5 x 1,7cm, e foi instalado (Figura 3b) 

sobre o equipamento, na parte exterior.  

 

Figura 3. Abrigo e Instalação do circuito cliente na geladeira 

 O sensor utilizado foi o DHT22 AM2302 por ser considerado de baixo custo e 

capaz de obter temperaturas entre -40 a 125ºC e umidade relativa do ar de 0 a 100%, 

obtendo um melhor desempenho quando comparado com seu antecessor DHT11 

[Junior, 2017]. O DHT22 foi configurado para obter temperatura e umidade com uma 

frequência de 5 minutos a cada medição. Sua instalação física foi dentro de uma 

(a) (b) 



  

geladeira (Figura 4), fixado na parte superior e ligado no controlador ESP-01 por meio 

de um cabo de 1,5m. 

 

Figura 4. Instalação do sensor DHT22 AM2302 

2.2. Circuito Gateway 

Seu principal objetivo é receber requisições de todos os clientes e encaminhar para 

aplicação Web, assim então ocupando apenas um IP do access point. O circuito é 

composto por um ESP-01, programado com um software que utiliza três bibliotecas, 

dentre elas ESP8266WIFI.h para que seja possível se conectar ao access point da rede 

local, ESP8266WebServer.h para receber requisições HTTP de clientes, e 

ESP8266HTTPClient.h para enviar requisições HTTP para a aplicação Web. 

 O gateway possui como abrigo (Figura 5a) um case plástico para NodeMCU 

com dimensões de 31 x 57,5 x 15mm, podendo ser instalado em qualquer local com 

acesso à rede elétrica e ao alcance da rede WIFI local. Encontram-se no abrigo, o 

microcontrolador e um adaptador USB para ESP-01, responsável por alimentá-lo. O 

adaptador pode ser ligado com tensão de até 5V de qualquer fonte com conexão USB 

(Figura 5b), e conta com um regulador de tensão para ajustá-la à 3,3V e assim energizar 

o circuito. 

 

Figura 5. Gateway e conexão com fonte USB 

2.3. Aplicação Web 

Desenvolvida por meio da plataforma Eclipse na linguagem de programação JSP com 

auxílio de algumas tecnologias como HTML, CSS e JavaScript. É executada por meio 

(a) (b) 



  

de um servidor Tomcat e fica responsável por receber todas as informações 

intermediadas pelo gateway, e armazená-las no banco de dados PostgreSql. Além das 

tecnologias citadas, foram utilizadas algumas bibliotecas para o funcionamento de 

determinados serviços, dentre elas, JasperReports.jar e dependências para a geração de 

relatórios, javax-mail.jar, apache-httpcomponents.jar e dependências para o envio de e-

mails, java-telegram-bot-api-full.jar para integração com o aplicativo Telegram e 

postgresql.jar para interagir com o banco de dados. Para utilização da aplicação, alguns 

cadastros são indispensáveis, tais como cadastro de usuários, seja com papel operador 

ou supervisor, cadastro de localizações e equipamentos, e por fim, a configuração do 

gerenciador de alertas, definindo informações do servidor de e-mail e bot do telegram.  

 Além do seu principal papel que é registrar o monitoramento automatizado de 

ambientes refrigerados conforme boas práticas exigidas pela ANVISA, a aplicação 

possibilita algumas facilidades e automatizações, dentre elas um dashboard (Figura 6) 

que permite rápida visualização de todos os sensores instalados, divididos por setor, 

identificando equipamentos que estão com o monitoramento correto, parado ou com 

temperatura e umidade fora do ideal.  

 

Figura 6. Dashboard 

 A aplicação também conta com relatórios mensais de temperatura e umidade 

constando dados com a primeira medição, valor mínimo, valor máximo e observação 

justificando valores fora do ideal, caso houverem (Figura 7).  



  

 

Figura 7. Relatório Mensal de Temperatura do Equipamento 

 Com objetivo de alertar o usuário responsável em tempo real, evitando com que 

os equipamentos fiquem desassistidos, implementou-se um gerenciador automatizado de 

alertas, que verifica se existe sensores parados ou com valores fora do ideal conforme 

frequência em minutos definida na configuração do gerenciador, e dispara por e-mail 

(Figura 8b) e mensagens para o aplicativo Telegram (Figura 8a) do usuário. 

 

Figura 8. Alerta de equipamento parado ou com valores fora do ideal 

 Para o funcionando do serviço responsável pelo envio de mensagens para o 

aplicativo Telegram, foi necessário gerar um token a ser utilizado pela aplicação, 

cadastrando um bot no próprio aplicativo de mensagens. Com o token vinculado à 

aplicação (Figura 9b), é necessário obter e vincular o chatId dos usuários que desejam 

utilizar o método de alertas por mensagem via aplicativo. Para que seu chatId seja 

(a) (b) 



  

vinculado, o usuário precisa estar com o seu número de celular corretamente preenchido 

no sistema, enviar o comando start e compartilhar seu próprio número (Figura 9a) com 

o bot utilizado para comunicação. Após envio de seu contato, deverá receber uma 

confirmação de contato vinculado com sucesso ao sistema. 

 

Figura 9. Vínculo de contato e cadastro do token no sistema 

2.4. Realização de Testes 

Com o objetivo de identificar qual o melhor método de monitoramento de ambientes 

que armazenam medicamentos termolábeis, aplicou-se para coleta de dados o processo 

manual utilizando um equipamento convencional, e o modelo automatizado 

desenvolvido neste projeto. No método manual, houve uma coleta ao final de cada 

turno, resultando em três coletas de temperatura e umidade ao dia, possuindo valores 

mínimo, máximo e atual do instante coletado. No modelo automatizado, os circuitos 

clientes foram configurados para obter informações em uma frequência de 5 minutos a 

cada leitura, totalizando em até 288 coletas de temperatura e umidade ao dia. 

 Com as informações obtidas (Tabela 1), notou-se que a precisão dos dados foi 

semelhante possuindo uma diferença pequena entre coleta automatizada e manual. 

Tabela 1. Dados coletados pelo processo manual e sistema automatizado 

 Manhã Tarde Noite 

 Primeira 

Medida 

Temp Cº 

Min 

Temp Cº 

Max 

Primeira 

Medida 

Temp Cº 

Min 

Temp Cº 

Max 

Primeira 

Medida 

Temp Cº 

Min 

Temp Cº  

Max 

T
ip

o
 

M SA M SA M SA M SA M SA M SA M SA M SA M SA 

0
7

/1
1

/2
0

2
0

 

6,3 6,5 4,0 4,3 6,3 6,5 6,0 6,2 6,0 6,2 7,5 7,7 3,5 3,2 3,4 3,2 4,1 4,5 

0
8

/1
1

/2
0

2
0

 

4,1 4,7 4,0 4,7 5,4 5,7 5,4 5,2 5,1 5,2 6,0 5,7 3,8 5,4 5,2 5,4 6,9 7,3 

(a) (b) 



  

0
9

/1
1

/2
0

2
0

 

5,9 5,5 5,1 4,8 5,9 5,5 6,1 5,9 5,8 5,3 6,3 5,9 4,3 3,8 4,1 3,8 5,1 4,8 

1
0

/1
1

/2
0

2
0

 

8,2 7,9 7,1 6,8 8,2 7,9 4,5 4,7 4,2 4,7 5,4 5,7 4,4 4,0 4,2 4,0 
10,

4 
10 

M – Manual        SA – Sistema Automatizado 

 

 Apesar dos dados obtidos (Tabela 1) serem semelhantes quando visualizados de 

forma macro, é possível identificar o período em que os medicamentos ficaram expostos 

em condições fora do ideal e talvez se tornando ineficazes, apenas com as informações 

do sistema automatizado (Figura 10), diferentemente dos dados obtidos no processo 

manual que possibilita identificar apenas se houve ou não desvios no turno. 

 

Figura 10. Relação de registros coletados com desvio de temperatura 

 A relação de dados armazenados por meio do sistema automatizado foi 

visualizada com facilidade na função “Registros” da aplicação desenvolvida, 

possibilitando filtrar apenas os registros por equipamento, dia e que possuam desvio de 

temperatura ou umidade. 

3. Resultados e Discussões 

O protótipo demonstrou-se útil e eficaz, lendo, transmitindo e armazenando as 

informações sem falhas de comunicação desde o cliente até a aplicação web. No 

desenvolvimento da aplicação, um dos objetivos era identificar em tempo real se o 

cliente estava conectado por meio de WIFI ao gateway, devido limitação de conexões 

simultâneas ao microcontrolador quando configurado no modo híbrido, foi empregado 

no sketch do cliente para que permaneça conectado ao gateway apenas para o envio de 

informações obtidas pelo sensor, ou seja, realiza leitura de temperatura e umidade, 

conecta ao gateway, envia as informações e se desconecta.  



  

 O sensor utilizado para leitura de temperatura e umidade atendeu perfeitamente a 

necessidade, obtendo temperaturas dos equipamentos até mesmo quando atingidos picos 

com valores negativos (-4Cº). 

 Com o gerenciador de alertas enviando eventos em um curto período após 

detectar temperatura e umidade fora do ideal, ações puderam ser tomadas imediatamente 

para que a situação do equipamento pudesse ser normalizada, assim evitando exposição 

dos medicamentos por longos períodos em temperatura fora do ideal. Na aplicação web 

foi possível identificar com facilidade o período em que os medicamentos ficaram 

expostos em condições desapropriadas em casos de desvios, sendo fundamental para 

tomada de decisão quanto à sua utilização ou descarte. 

 Foi possível identificar que os equipamentos de refrigeração poderiam atingir 

picos de temperaturas durante possíveis intercorrências, sendo necessário a utilização de 

um sensor adequado para conseguir monitorar até nessas condições. No trabalho de 

Junior (2017), foi utilizado para monitorar temperatura e umidade de locais onde 

possuem máquinas de ressonância magnética, um microcontrolador ESP8266 que 

realiza leitura por meio de um sensor DHT11. Apesar dos testes terem sido satisfatórios, 

ao decorrer dos dias alguns momentos não foram monitorados devido limitação do 

sensor, não conseguindo realizar leituras quando o ambiente atingiu picos de 

temperatura fora do suportado pelo sensor, assim sugerindo a utilização de seu sucessor, 

o DTH22 [Junior, 2017]. 

 

4. Conclusão 

No presente trabalho aplicou-se métodos e conceitos de Internet das Coisas para 

implementar um protótipo capaz de monitorar ambientes que armazenam determinados 

tipos de medicamentos. Mesmo que frequência entre as coletas de dados seja no mínimo 

de cinco minutos a cada leitura devido limitação do sensor utilizado, o monitoramento 

mostrou-se eficaz, lendo e armazenando os dados conforme desenvolvido. 

 Na comunicação entre clientes e gateway não houve nenhuma falha, até mesmo 

quando houveram quedas ou falta de energia na rede elétrica, pois a alimentação direta 

do cliente foi sempre intermediada por uma bateria recarregável. 

 A aplicação Web demonstrou ser intuitiva e fácil de utilizar, possibilitando a 

identificação do status de cada equipamento da instituição de forma prática e ágil.  O 

gerenciador de alertas cumpriu seu papel com eficiência, disparando eventos por e-mail 

e aplicativo Telegram conforme configuração de cada evento, assim alertando o usuário 

de adversidades como interrupção no monitoramento de equipamentos ou da exposição 

de medicamentos em condições fora do ideal. 

 Em trabalhos futuros, sugere-se a utilização de outros microcontroladores que 

possam utilizar cases vedados e assim ser instalado dentro do equipamento refrigerado; 

utilizar microcontroladores com baixo consumo de energia, possibilitando alimentação 

apenas por meio de uma bateria sem necessitar rede elétrica; desenvolver novas 

melhorias utilizando o bot Telegram, como por exemplo possibilitar para que o usuário 

consiga requisitar informações em tempo real dos equipamentos de um determinado 

setor.  
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