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CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
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2009 
• Lei 11903 cria SNCM. 

Implantação gradual 
até 2012 

•RDC 59 Etiquetas com 
códico 2D, IUM 

2010  
•Portaria 473 GT 

Acompanhar  
implantação SNCM 

• IN 01 Etiquetas e 
leitores CMB, padrão 
serialização GS1 

• IN 08 Altera prazos IN 
01 

• IN 11 Altera prazos e 
inclui NFe 

• Edital Notificação 3 
Coleta dados carac. 
linhas embalagens 

2011 
•Resol. CMED 2 

Recomenda avaliação 
alternativas 

•Portarias 225 e 535 
GT avaliação 
alternativas 

•Portaria 1745 GT 
definições tecnicas e 
operacionais 

2012 
•Não há registro de 

atos 

2013 
•CP 10 Nova proposta 

de RDC 

•A.Pública 2 Subsidios  
sobre a proposta de 
RDC 

•RDC 54 Aposição 
código 2D, IUM, 
registro movim. 
bancos de dados, 
interface sistemas 
detentoras registro e 
ANVISA 

2014 
•A. Pública 05 

Proposta Comitê 
Gestor  

•Portarias 176 e 177 
Comitê Gestor para 
implant. SNCM 

• IN 6 especificações 
técnicas interface 

2015 
•Proposição nova IN 

Notação de consultas 
aos eventos 

2003: GT para a elaboração de proposta (Portaria Nº 364/2003). Sem consenso sobre alternativa ao código de barras EAN 
128. Questões de custos e exposição de informações sigilosas de empresas do mercado. 
 
2005: Acordo de cooperação ANVISA e Casa da Moeda do Brasil (CMB) com o objetivo de aprimorar mecanismos de garantia 
de autenticidade e rastreabilidade de produtos.  
 
2007: Instituído o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). 
 
2008: CP Nº 8 sobre requisitos mínimos para a regulamentação de solução tecnológica para rastreabilidade e a autenticidade.  
 
Novo GT (Portaria Nº 585) avaliar modelos possiveis. “Um sistema de monitoramento e acompanhamento da cadeia 
farmacêutica requer a existência de um banco de dados nacional centralizado” (...) “a única entidade capacitada legalmente a 
oferecer infraestrutura necessária para uma base de dados de tal porte é a ANVISA”. 
 
2008: DICOL deliberou pela adoção do selo contendo código 2D para teste em projeto piloto. 
 
Acordo de cooperação com o Instituto ETCO para disponibilização de dados e informações técnicas para implantação do 
Projeto Piloto do Sistema de Rastreabilidade e Autenticidade. 
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 Publicada a Lei Nº 11.903; 
 

 Criada comissão (adjuntos dos diretores e Procurador-Chefe) para elaborar 
proposta de RDC; 
 

 Publicada RDC 59: utilização de etiquetas impresso o DATAMATRIX, contendo 
IUM. Aos entes cabia a manutenção do controle da movimentação e do estoque 
pelo IUM, por sistemas compativeis com especificações estebelecidas pela 
ANVISA; 
 

 Novo protocolo de cooperação entre a ANVISA e a CMB com propósito similar. 
Assinado protocolo de aceitação com proposta da CMB (etiqueta autoadesiva, 
leitores e banco de dados com histórico). 
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 IN Nº 1: CMB responsável pelo desenvolvimento da tecnologia, produção, controle de distribuição das 
etiquetas e fornecimento de leitores. Padrão GS1. Elos da cadeia deveriam implantar banco de dados; 
 

 Portaria Nº 473: GT para acompanhamento e interlocução sobre o tema; 
 

 Edital de Notificação Nº 3: Coletar dados sobre os equipamentos para lacrar e inserir dados nas 
embalagens. Impactos da adoção de etiquetas e da impressão de código 2D; 

 
 IN Nº 8: Estabeleceu novos prazos, tendo em vista questionamentos realizados pelo GT à proposta da CMB; 

 
  IN Nº 11: Revogou a IN Nº 1 e a Nº 8. CMB responsável por desenvolver  tecnologia, produzir, fornecer e o 

controlar a distribuição das etiquetas, além de entregar e realizar a manutenção dos leitores. Entrega 
gratuita de leitores. Transmissão e armazenamento de dados pela interoperabilidade entre os bancos da 
ANVISA e da NFe 
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 Resolução CMED Nº 2: Recomenda à ANVISA avaliação de eficiência e da efetividade das 
alternativas tecnológicas existentes; 
 

 Portarias Nº 225 e 535: GT avaliação:  
 
Conclui, dentre outras coisas, pela adoção de sistema central de captura, armazenamento e 
gerenciamento de dados estabelecido no âmbito governamental e gerenciado pela ANVISA. 
 
As alternativas mapeadas para a solução tecnológica foram: Nota Fiscal Eletrônica, SERPRO, DATASUS ou 
ANVISA. 
 
Recomendou a realização de Audiência Pública.  
 
 Portaria Nº 1745: GT para estabelecer definições técnicas, operacionais e de funcionamento do 

SNCM. Constam do processo listas de presença de reuniões ocorridas entre dezembro de 2011 e 
janeiro de 2012. 
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 CP Nº 10: 35% de concordância total e 63% parcial. Várias contribuições solicitaram ampliação dos 

prazos e apontaram preocupação relacionada ao modelo estabelecido para consolidação dos dados; 
 

 Nova Avaliação PROCR. Concluiu não haver vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade, mas 
ratificou as recomendações sobre questões concorrenciais relacionadas ao banco de dados; 
 

 Audiência Pública. Apontamentos quanto aos prazos e responsabilização do detentor de registro 
pelo banco de dados; 
 

 Vistas Diretor Renato: apontou fragilidades e propôs conversão em diligência; e 
 

 DICOL aprova RDC nº 54. 
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 Audiência Pública Nº 5; 
 

 Portarias Nº 176 e 177: Comitê Gestor da Implantação do SNCM, composto por 25 orgãos e 
entidades; 
 

 Avaliação PROCR: recomendações pontuais ao texto da IN. Reiterou a preocupação quanto 
às questões concorrenciais; 
 

 Agosto de 2014 é publicada IN Nº 6: especificação tecnológica de inteface entre os 
detentores de registro e a ANVISA, e descrição dos eventos de comunicação entre os elos da 
cadeia;   
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 Proposta de IN para dispor sobre a notação de consultas aos eventos do SNCM e 
regulamentar os objetos previstos nos incisos I a IV do artigo 13 da IN 6/2014;  
 

 Avaliação PROCR: Manifestou-se pela legalidade da minuta de IN. Recomendações pontuais 
em relação ao texto da proposta de minuta e mais uma vez fez mensão a preocupação quanto 
às questões concorenciais; e 
 

 Reunião Ordinária Pública (ROP) nº 2, realizada em 22/01/2015: concedido vistas conjuntas 
para os Diretores Renato Alencar Porto e José Carlos Magalhães Moutinho. 
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O ESTADO DA ARTE 
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Lei nº 11.903, de 5 de janeiro de 2009 

 

 Cria o SNCM que envolve a produção, comercialização, dispensação e a prescrição médica, 
odontológica e veterinária;  

 

 Estabelece o rastreamento da produção e do consumo de medicamentos por meio de 
tecnologia de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados; 

 

 Inclui todo e qualquer medicamento produzido, dispensado ou vendido no território 
nacional; 

 

 Atribui ao órgão de vigilância sanitária federal, a competência para coordenar e implantar o 
Sistema; e 

 

 Estabelece prazo gradual de 3 anos da data de publicação (jan 2012). 
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RDC Nº 54/2013 
 
 Estabelece o código de barras bidimensional e aposição do IUM nas 

embalagens; 
 

 Banco de dados com todas as movimentações na cadeia no dententor do 
registro, a partir de fluxo de informações entre os elos; 
 

 Prevê a possibilidade de estruturação e manutenção de sistemas entre os 
participantes da cadeia farmacêutica; 
 

 Define o prazo de 2 anos para apresentação de dados de rastreabilidade de 
lotes pilotos (dez 2015), e de 3 anos para impantação total (dez 2016). 
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Fonte: Relatório GGTIN “Abordagens de rastreabilidade de medicamentos: uma comparação” 

Modelo semicentralizado 
estabelecido pelo normativo 

vigente 
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Status atual 
 Em 1º de outubro de 2015, o Diretor Renato Porto retornou pedido de vistas 

na ROP 19 tendo a Diretoria Colegiada da Anvisa deliberado: 
 

• Aprovar proposta de iniciativa para a revisão da RDC nº 54/2013 
(Relator: Ivo Bucaresky); 

• Suspender o prazo para disponibilização dos dados de rastreamento 
de medicamentos até as unidades de dispensação (Inciso II, Art. 23, 
RDC 54/13); e 

• Revogar a IN nº 6/14. 
 

 Com a publicação da RDC nº 45, de 22/10/2015, foi suspensa a eficácia do 
inciso II, Art. 23 da RDC 54/13. 
 

 Em 28/10/2015 foi publicada a IN nº 5, que revogou a IN nº 6/2014. 
 

 Iniciado o processo de revisão da RDC 54/13. 
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PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA EM 
TRAMITAÇÃO 



Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Anvisa 

 
 
 

 Em tramitação na Câmara dos Deputados PL 4069/2015 (Projeto de Lei do 
Senado Nº 276/201): 
 

• Relatoria Dep. Sinval Malheiros (CSSF); 
• Proposta de alteração da Lei Nº 11.903/2009; 
• Alterarações propostas: 

 Qualifica a prescrição veterinária; 
 Permite regulamentação sobre as categorias de medicamentos sujeitas ao 

SNCM; 
 Define dados mínimos para a identificação individual dos medicamentos, 

podendo a Agência ou o detentor do registro incluir outros dados; 
 Banco de dados centralizado e sob gestão do governo; 
 Prazos (novo art. 4º): até 4 meses para regulamentação da Anvisa – até 1 

ano para piloto – até 08 meses para avaliação e até 03 anos para 
implementação completa. 
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Sítio eletrônico 
http://www.anvisa.gov.br 

  
Central de Atendimento 

0800 642 9782.  
Ligação gratuita de qualquer estado do Brasil.  

O horário de funcionamento é das 7h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados.  

  
Fale Conosco 

http://www.anvisa.gov.br/institucional/faleconosco/FaleConosco.asp 
  

Atendimento Eletrônico 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/ouvidoria 

Twitter: @anvisa_oficial 

Obrigada 


