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Rastreabilidade nos hospitais
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O que devo 

fazer?

Espero ou 

FAÇO?

Certificação...

http://pt.jointcommissioninternational.org/about-jci/who-we-are/
http://pt.jointcommissioninternational.org/about-jci/who-we-are/


Era uma vez em 1998...

• Códigos de barras em todos os produtos 

que circulam em toda a cadeia interna de 

suprimentos.

• A rastreabilidade requer que o código de 

barras possua lote e validade.
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Dificuldades

• Os fornecedores não identificam

seus produtos dentro dos requisitos 

especificados. No nosso setor, o código 

EAN 13 não basta.

– Portaria 801/98 – EAN13 para embalagem 

secundária de medicamentos

• Sem a existência do lote, o hospital tem 

que reidentificar todos os itens que 

necessita de rastrear.
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Insegurança

Identificação de produtos

• Re-etiquetagem de produtos

– Risco de erros de identificação

– Gasto elevado com mão-de-obra
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Unitarização de sólidos orais

• Como são...
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Sólidos orais



2005 – Iniciativa pioneira GS1 RSS

HC WG GS1 Brasil / Albert Einstein e 

Hypofarma

2008 – GS1 DataMatrix

Parceria com a Indústria

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.webrainstorming.com/painel/img/logo_fabricante/abl_fabricante_grande.png&imgrefurl=http://www.seubusca.com/industria/industria.php?a=2&usg=__n_CQh4CxwLK_JFQz-AvLKIzr6zA=&h=360&w=360&sz=63&hl=pt&start=1&zoom=1&tbnid=qcfuEnadH8MviM:&tbnh=121&tbnw=121&ei=6attULLCFob00gHQw4HIBw&prev=/search?q=abl+ANTIBIOTICOS+DO+BRASIL&hl=pt&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.webrainstorming.com/painel/img/logo_fabricante/abl_fabricante_grande.png&imgrefurl=http://www.seubusca.com/industria/industria.php?a=2&usg=__n_CQh4CxwLK_JFQz-AvLKIzr6zA=&h=360&w=360&sz=63&hl=pt&start=1&zoom=1&tbnid=qcfuEnadH8MviM:&tbnh=121&tbnw=121&ei=6attULLCFob00gHQw4HIBw&prev=/search?q=abl+ANTIBIOTICOS+DO+BRASIL&hl=pt&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://nickmartins.com.br/atualidades/wp-content/uploads/2010/01/b_-braun.gif&imgrefurl=http://nickmartins.com.br/atualidades/b-braun-abre-inscricoes-para-trainee/&usg=__h3mSkUtpclZYZP4PGSmWoCelgCo=&h=283&w=1148&sz=33&hl=pt&start=2&zoom=1&tbnid=Vb4S68yOhIoOUM:&tbnh=37&tbnw=150&ei=-6ptUPa_H5KB0QH91YHADw&prev=/search?q=bbraun&hl=pt&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://nickmartins.com.br/atualidades/wp-content/uploads/2010/01/b_-braun.gif&imgrefurl=http://nickmartins.com.br/atualidades/b-braun-abre-inscricoes-para-trainee/&usg=__h3mSkUtpclZYZP4PGSmWoCelgCo=&h=283&w=1148&sz=33&hl=pt&start=2&zoom=1&tbnid=Vb4S68yOhIoOUM:&tbnh=37&tbnw=150&ei=-6ptUPa_H5KB0QH91YHADw&prev=/search?q=bbraun&hl=pt&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.sanofi.com.br/l/br/pt/index.jsp
http://www.sanofi.com.br/l/br/pt/index.jsp
http://www.2cristalia.com.br/index.php
http://www.2cristalia.com.br/index.php


Busca por uniformização

• Data Matrix - Simbologia desenvolvida para 

aplicações em que o código de barras linear 

EAN.UCC não pode ser aplicado em virtude da 

restrição de espaço físico, o que é comum em 

produtos do setor farmacêutico e hospitalar. 

Este padrão contemplam os dados de lote e 

validade. 
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GS1 DataMatrix



• Como deveriam ser…
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Códigos GS1 DataBar e GS1 DataMatrix

Todos GS1 

DataMatrix



BCMA

Identificação
do usuário

• Logon

Identificação
do paciente

• Código na
pulseira

Identificação
do 
medicamento

• DataMatrix
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Bar-code-assisted Medication Administration



BCMA cont.
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Alertas

• Droga correta?

• Profissional
qualificado?

• Etc.

Confirmação 
final

• Última
oportunidade para 
cancelar…

• Recusa, perda, etc.

• Registro final

Log

• Registros no EHR

• Histórico



E VEIO A LEI...
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SNCM – Lei 11.903/2009
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Implantação do Sistema Nacional de Controle de 

Medicamentos e definição dos mecanismos para 

rastreamento de medicamentos, por meio de tecnologia de 

captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados.



ANAHP - ANVISA

• Participação mensal no Comitê Gestor do 

SNCM e dos subcomitês técnicos em Brasília 

desde janeiro de 2014 junto a outras 24 

entidades representativas da cadeia de 

produtos farmacêuticos. 
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Grupo de trabalho ANAHP

• Reuniões mensais (início em janeiro 2015) com 

hospitais associados;

• Suporte do GAESI (Grupo de Automação Elétrica 

em Sistemas Industriais da Escola Politécnica 

da USP)

• Convite aos principais fornecedores de soluções 

hospitalares

– TASY, MV, TOTVS.
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Realidade encontrada

• ANAHP – cerca de 1% dos hospitais brasileiros 

(77) – 22 participantes no GT

• Rastreabilidade interna ≠ LEI

• Muitos hospitais membros entendiam que a 

ANVISA disponibilizaria o sistema

– Cada um deve contratar sua nuvem

– Adaptar seus sistemas
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Pautas

• Apresentação da definição de rastreabilidade no âmbito 

da Lei;

• Apresentação da RDC 54

• Explicação do padrão GS1 adotado pelo mercado 

(Capítulos III e IV)

• Apresentação da Instrução Normativa 6

• Montagem da biblioteca de eventos relacionados ao 

processo hospitalar (conforme IN 6).

• Mapeamento de Gaps e discussão de dúvidas.

• Discussão da Nota Técnica 1

• Protocolo de comunicação
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Acordado pelos elos da Cadeia

• GS1 DataMatrix – Identificadores de 

aplicação (AI)

– 01 Global Trade Item Number (GTIN-14)

– 713 Registro ANVISA

– 21 Serial

– 17 Data de validade 

– 10 Número de Lote
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IUM
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Fonte: Guia de Codificação de Medicamentos GS1 (www.gs1br.org)



TIPOS DE EVENTOS DE 

INTERESSE DO SISTEMA 

NACIONAL DE CONTROLE 

DE MEDICAMENTOS

• Art. 3º Deverão ser 

registrados no SNCM 

pelos elos da cadeia de 

produtos farmacêuticos:

I - evento de embalagem de 

transporte:

a) agregação; e

b) verificação de conteúdo.

II - recebimento:

a) compra;

b) recebimento em 

transferência;

c) recebimento em doação;

d) recebimento em devolução;

e) recebimento em 

recolhimento; e

f) recebimento de amostra 

grátis.

III - entrega:

a) venda;

b) entrega em transferência;

c) entrega em doação;

d) entrega em devolução;

e) entrega em recolhimento; e

f) entrega de amostra grátis.

IV - produção;

V - importação;

VI - finalização:

a) dispensação;

b) baixa;

c) extravio;

d) perda; e

e) descarte.

VII - recuperação;

VIII - retificação:

a) declaração de invalidade de 

evento; e

b) substituição de evento.

IX - declaração de eventos:

a) transmissão de declaração 

de eventos; e

b) recepção de declaração de 

eventos.

21



22



23



24



IN 6 /2014 – Capítulo I

OBJETIVO

Art. 1º Fica estabelecida a especificação da interface entre 

os detentores de registro de medicamentos e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa para a 

operacionalização do Sistema Nacional de Controle de 

Medicamentos (SNCM).

• § 3º Eventos e dados que não sejam exigidos por esta 

Instrução Normativa e por instruções normativas 

suplementares não serão objeto de comunicação 

obrigatória entre o detentor de registro de medicamento 

e a Anvisa por meio do protocolo de comunicação 

remota do SNCM. 25



Protocolo de comunicação

• EPCIS 

• EDI

• Outros
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Fabricante Distribuidor
Hospital

GS1 DataMatrix:

GTIN + Lote + Validade

GS1 DataMatrix:

GTIN + Lote + Validade + reg

ANVISA + nº série (IUM)



Obrigado!

29
@nilsongm

nilson.malta@einstein.br
Cel: (55-11) 97174-7219


