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Sistema Nacional de Controle de Medicamentos

Problema dos medicamentos roubados, falsificados e abaixo do padrão

A partir de 1998 “uma das questões relevantes para o 
Ministério da Saúde era o incremento da capacidade 
gerencial no interior do sistema, avançando na 
regulação, no controle e na avaliação dos serviços e 
ações de saúde, particularmente com a criação da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O país 
vivia uma forte crise na área de medicamentos. Havia 
baixa capacidade de regulação sanitária de produtos e 
serviços e muitas dúvidas quanto à qualidade dos 
medicamentos disponíveis no mercado nacional. “

IVAMA, M.A.(org). Prevenção e combate à falsificação e 
fraude de medicamentos: uma responsabilidade 
compartilhada. Brasília: OPAS: Anvisa, 2005
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Problema dos medicamentos roubados, falsificados e abaixo do padrão

✓ “Casos de falsificação mundial aumentaram cerca de 800% entre os anos de 2000 e 2006. Autoridades 
estimam 800 mil mortes nesse período em todo o mundo em virtude do consumo desses medicamentos 
e que 10% dos medicamentos comercializados são falsificados. Seu crescimento anual é de 13%, 
gerando receitas da ordem de 75 bilhões de dólares”

✓ Entre 2007 e 2011, Anvisa e Polícia Federal atuaram conjuntamente no combate a pirataria “Foram 
realizadas 224 operações, totalizando 659 prisões em flagrantes.”

✓ “Foram apreendidos cerca de 115 mil unidades de medicamentos falsos e contrabandeados, 271 mil 
caixas de medicamentos controlados e 348 toneladas de medicamentos fitoterápicos sem registro”

✓ “Análises químicas realizadas pelo Setor de Perícias do DPF mostram que a variedade de substâncias 
presentes nesses medicamentos é enorme, divergindo constantemente daquelas declaradas nos 
respectivos rótulos. Observa-se também rotineiramente a ausência de substâncias farmacologicamente 
ativas”

HURTADO, R.L.; LASMAR, M. C. Medicamentos falsificados e contrabandeados no Brasil: panorama geral e perspectivas de combate ao 

seu consumo. Cad. Saúde Pública. 30 (4) Abr 2014
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Problema no mundo
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Regulamentação

Lei nº 11.903/2009
Cria o Sistema Nacional de Controle  

de Medicamentos no Brasil
RDC 59/2009 Regulamenta a Lei 11.903/2009

RDC 54/2013 Altera a RDC nº 59/2009

RDC 157/2017 Define procedimentos e revoga RDC 54/2013

IN 17, IN 18 e IN 19/2017 Define empresas, medicamentos e definições tecnológicas para fase 
experimental

RDC 304/2019  Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de 
Medicamentos



Sistema Nacional de Controle de Medicamentos

Lei 13410/2016 alterada pela Lei nº 11.903/2009

Art. 1º É criado o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, visando a controlar a produção, a 

distribuição, a comercialização, a dispensação e a prescrição médica, odontológica e veterinária 

Art. 2º O órgão de vigilância sanitária federal competente determinará as categorias de medicamentos  

Art. 3º O controle será realizado por meio de sistema de identificação individualizado de medicamentos, com 

o emprego de tecnologias de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados 

§ 1º As embalagens de todos os medicamentos registrados receberão identificação específica baseada em 

sistema de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados, contendo minimamente: 

I - nº de registro 

II - nº de série único

III - nº do lote 

IV - data de validade
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Art. 4º -A O SNCM deverá contar com banco de dados centralizado em instituição do governo federal, para 

armazenamento e consulta das movimentações dos medicamentos sob sua responsabilidade. 

§ 1º Cada membro da cadeia de movimentação de medicamentos é responsável por transmitir ao banco de 

dados a que se refere o caput todos os registros a respeito da circulação dos medicamentos sob sua custódia

§ 2º As informações deverão estar consolidadas em banco de dados que permita a consulta 

§ 3º Comete infração sanitária o estabelecimento que deixar de comunicar 

§ 4º O membro da cadeia de movimentação de medicamentos terá acesso, para consulta, apenas aos dados 

por ele inseridos no sistema e àqueles estritamente necessários à adição de novas informações sobre a 

movimentação dos medicamentos sob sua custódia. 

§ 5º As informações constantes do banco de dados previsto no caput devem ser tratadas como informações 

confidenciais, não podendo ser divulgadas ou comercializadas.

Lei 13410/2016 alterada pela Lei nº 11.903/2009
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Hoje

Art. 5º prazos

Lei 13410/2016 alterada pela Lei nº 11.903/2009
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RDC 157/2017 

Art. 4º O código de barras bidimensional (DataMatrix,  

ISO/IEC 16022:2006) é a tecnologia para a captura e 

armazenamento de instâncias de eventos  (...)

Art. 6º O IUM deverá conter os seguintes dados, 

nesta ordem: 

I – GTIN da apresentação; (...)

Art. 7º Toda embalagem de transporte (...) deverá ter 

um código identificador único  

GS1 Brasil. Guia de apoio à codificação de medicamentos
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RDC 157/2017 

Art. 12 Os membros da cadeia de movimentação de medicamentos devem manter o registro das 

instâncias de eventos pelo período mínimo de 1 (um) ano após a expiração do prazo de validade 

do medicamento.

Art. 13 A comunicação de registro de instâncias de eventos ao SNCM será realizada respeitando-

se a ordem cronológica do registro das instâncias de eventos, obedecendo os seguintes prazos: 

I – Em até 3 (três) dias úteis para os detentores de registro; 

II – Em até 5 (cinco) dias úteis para os distribuidores; 

III – Em até 7 (sete) dias úteis para os dispensadores.
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IN 19/2017

Tipos de eventos cujas instâncias são registradas pelos declarantes e comunicadas: 

I. Ativação: produção e importação 

II. Movimentação (expedição ou recebimento): comercialização, transferência, 
doação, avariado, expirado, recolhido e devolução

III. Finalização: dispensação, baixa, exportação, avaria (na qual movimentação 
posterior para descarte apropriado não é possível), descarte, desaparecimento, 
roubo e  confisco ou retenção pelo poder público.

IV. Retificação: revogação ou substituição

As instâncias de eventos devem ser comunicadas na notação "eXtensible Markup 
Language" (XML) para interface(s) de "Web Service" disponibilizada pela Anvisa

XML
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Visão da solução

Aplicações para 
o cidadão

Integração com controles 
sanitários

SNCM

Integração com 
ERP

Integração com 
WMS

Integração com 
EHR

XML XML XML

Movimentação de medicamentos

Serialização

Comunicação dos eventos
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Testes do SNCM

Ambiente GAESI/USP                                                                         https://sncm-prototipo-test.gaesi.eng.br

• Transmissões realizadas de 13/08/2018 até 25/04/2019 

• 80.831 IUMs ativados 

• 481 lotes distintos

https://sncm-prototipo-test.gaesi.eng.br/
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Testes do SNCM

Ambiente Anvisa                                                                                                      https://sncm.anvisa.gov.br/ws

• Transmissões realizadas de 01/04/2019 até 25/04/2019

• 43.645 IUMs ativados 

• 22 lotes distintos

https://sncm.anvisa.gov.br/ws
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Questionário 

✓ Definições

✓ Utilização do Datamatrix nas embalagens comerciais

✓ Dados que compõem o IUM

✓ Identificação de embalagem de transporte

✓ Identificação do membro da cadeia

X Serialização pelo fabricante – importador sem CBPF

✓ Manter dados por 1 ano

X Prazos para comunicação eventos de movimentação de 

medicamentos - indisponibilidades X locais sem internet

✓ Comunicação de eventos por protocolos abertos formato XML

✓ Tipos de eventos

✓ Web Services
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Relatório 
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Próximas etapas 

✓ Publicar resolução ratificando os requisitos validados na fase experimental

✓ Publicar consulta pública com a proposta de implementação para receber contribuições de 
todos os impactados pelo SNCM

✓ Manter o ambiente para testes e desenvolvimento do SNCM relativos a operações e requisitos 
específicos de determinados produtos, operações e empresas

✓ Realização de testes com setor público: DATASUS já realizou testes de conexão e definiu 
proposta de integração com e-SUS Assistência Farmacêutica

✓ Nova carta acordo com o GAESI/USP: apoiar a implementação do SNCM

✓ Contratação da solução: processo aberto e equipe definida
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http://portal.anvisa.gov.br/
rastreabilidade

http://portal.anvisa.gov.br/rastreabilidade


Obrigado!

rastreabilidade@anvisa.gov.br

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

SIA Trecho 5 - Área especial 57 - Lote 200

CEP: 71205-050

Brasília - DF

www.anvisa.gov.br

www.twitter.com/anvisa_oficial

Anvisa Atende: 0800-642-9782

ouvidoria@anvisa.gov.br


