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Este relatório apresenta as principais conclusões da sexta 

edição do Seminário de Engenharia e Rastreabilidade de 

Medicamentos e Insumos Estratégicos para a Saúde –

SETRM&2020. O documento obedece a seguinte estrutura:

• Sobre o SETRM&.

• Efeitos nefastos dos medicamentos ilegais.

• Esforço global de combate à falsificação.

• A jornada brasileira.

• Idiossincrasias nacionais.

• Abrangência do impacto.

• Do's e Don'ts na implantação.

• Convergência de demandas.

• Próximos passos.

• O que levamos e o que deixamos.

SISTEMA NACIONAL         

DE CONTROLE DE 

MEDICAMENTOS – SNCM



O SNCM PROTEGE A 

NÓS E A QUEM A 

GENTE AMA.

O Go Live do Sistema Nacional de Controle de 

Medicamentos (SNCM) ocorrerá, em conformidade 

com a Lei 13.410/2016, em 2022. O objetivo do 

SNCM é combater à comercialização ilegal de 

medicamentos falsificados ou abaixo do especificado. 

Segundo a OCDE, o comércio internacional de 

medicamentos falsificados movimenta anualmente € 

4,4 bilhões, sem considerar o volume produzido e 

consumido internamente em cada pais.

Conforme dados da WHO, entre 72.000 e 169.000 

crianças morrem anualmente de pneumonia, devido 

à antibióticos falsificados.

Este trabalho apresenta as principais 

contribuições, compartilhadas no 

SETRM&, de acadêmicos, líderes do 

setor da ciência da vida e especialistas 

de tecnologia sobre do's e don'ts na 

implantação do SNCM.

É apresentada também uma revisão 

dos progressos correntes e uma 

sondagem sobre os investimentos 

necessários para realização do projeto.

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a7c7e054-en.pdf?expires=1602174620&id=id&accname=guest&checksum=1611805AC72B6D888A03B02FAD08A913
http://www.setrm.org/


GRUPOS DE 

TRABALHO  

DEDICADOS À 

IMPLANTAÇÃO DO 

SNCM.

O GAESI/POLI na USP, a ISPE Brasil, a GS1 Brasil e 

diversas entidades possuem grupos de trabalho 

permanentes, que anualmente sincronizam informações 

no SETRM&.

O seminário é organizado pelo GAESI –Grupo de 

Automação e Sistemas Industriais, do Departamento de 

Engenharia de Energia e Automação Elétrica, da Escola 

Politécnica, da Universidade de São Paulo, em conjunto 

com os professores da Faculdade de Medicina, sob a 

coordenação geral do Prof. Dr. Eduardo Mario Dias, 

Professor Titular da POLI.

S E TR M&

http://www.gaesi.eng.br/
https://www5.usp.br/
http://www.ispe.org.br/ispe_main/
https://www.gs1br.org/
https://www.poli.usp.br/


CONTRIBUIÇÕES 

DAS EDIÇÕES 

ANTERIORES DO 

SETRM&.

Nas discussões do SETRM& os problemas dos 

modelo de negócio impostos na RDC54/2013 

foram mapeados e debatidos a exaustão. 

Foi nos encontros do SETRM& que se formatou 

a prova de conceito para a dinâmica 

operacional, executada pelo HC-FMUSP, 

GAESI/USP e Libbs, que consolidaram a 

parceria da USP com a ANVISA, 

O SETRM&2020 recebeu aproximadamente 600 inscrições e contou com a 

participação da ANVISA, dos líderes das principais empresas da cadeia 

farmacêutica brasileira, especialistas em tecnologia e acadêmicos.

# c o l a b o r a c a o

2017

2016

2019

2014

O SETRM& contribuiu ainda para 

discussões riquíssimas que colaboraram 

para a formalização da parceria entre o 

InovaHC, GAESI/USP e ANVISA para 

execução do projeto piloto de 

rastreabilidade brasileiro.

2015

https://www.hc.fm.usp.br/
https://www.libbs.com.br/
https://www.gov.br/anvisa/pt-br
https://correiodoestado.com.br/ciencia-e-saude/projeto-piloto-podera-auxiliar-o-rastreamento-de-remedios-no-pais/302374
https://inovahc.live/


A condução do workshop 

dos detentores de registro 

coube a Rodrigo 

Damiano, sócio da PwC

D e t e n t o r

A condução do workshop dos 

distribuidor de medicamentos 

ficou a cargo de Renata 

Muramoto, sócia da Deloitte

D i s t r i b u i d o r

A condução do workshop dos 

dispensadores de 

medicamentos foi executada 

por Fabiano Negrão da EY

D i s p e n s a d o r

DINÂMICA DOS 

W ORKSHOPS 

ONLINE DO 

SETRM&.

Cada uma das sessões foi preparada por um especialista, que atuou como um 

facilitador das discussões. Os assuntos discutidos no grupo foram sumarizados e 

apresentados pelo facilitador no workshop de encerramento do SETRM&2020. 

Em decorrência da pandemia o SETRM&2020 ocorreu no formato de workshops 

online, sob a liderança do Dr. Elcio Brito, pesquisador do GAESI/USP, durante as terças-

feiras do mês de Setembro. Os trabalhos do SETRM& foram organizados em três 

blocos. Um bloco inicial, com uma sessão, de revisão dos avanços correntes na 

implantação do SNCM, um segundo bloco, com seis sessões de revisões sobre os do´s

e don'ts na implantação, e um bloco de encerramento com as conclusões, em uma 

sessão. .

https://www.linkedin.com/in/rodrigo-damiano-3258011/
https://www.pwc.com.br/
https://www.linkedin.com/in/renata-muramoto-3736968/
https://www2.deloitte.com/br/pt.html
https://www.linkedin.com/in/fabianonegrao/
https://www.ey.com/pt_br
https://www.linkedin.com/in/elcio-brito-ph-d-0198627a/


FACILITADORES E 

PANELISTAS DO 

SETRM&2020. A condução do workshop 

dedicado a integração 

vertical foi feita por 

Rodrigo Klein, CEO da T2 

Software

V e r t i c a l  

A condução do workshop 

focado na integração 

horizontal foi dirigida por 

Luca Gabrieli, Pesquisador 

do GAESI/USP e Country 

Manager da Tracelink

H o r i z o n t a l

A condução do workshop 

de esclarecimento sobre 

os procedimentos para 

registro do plano de 

trabalho na ANVISA foi 

dirigida pelo Dr. Vidal 

Melo do GAESI/USP

i m p l a n t a ç ã o

Igor Calv et Mário Brenga

https://www.linkedin.com/in/rodrigoklein/
https://www.t2software.com.br/
https://www.linkedin.com/in/lucagabrielli/
https://www.tracelink.com/
https://www.linkedin.com/in/vidal-melo-719a504/


Estima-se que países de baixa e 

média renda devem desperdiçar 

~R$ 177 bilhões de seus 

recursos com medicamentos 

falsificados ou abaixo do 

especificado.

Saúde, econômicas e socioeconômicas

M ú l t i p l a s  C o n s e q u ê n c i a s

EFEITOS NEFASTOS DO 

COMÉRCIO ILEGAL DE 

MEDICAMENTOS

177Bi

http://~R
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/SE_Study_EN.pdf?ua=1


A categoria de medicamentos 

Analgésicos é a terceira mais 

apreendida nas alfândegas além de ser 

a responsável por diversas mortes, 

inclusive, provavelmente, do Pop Star 

Prince.

V i d a s

No mercado comum europeu a 

comercialização de medicamentos 

ilegais é responsável por uma perda 

48.253 mil postos de trabalho.  

E m p r e g o s

A COMERCIALIZAÇÃO 

DE MEDICAMENTOS 

ILEGAIS NÃO ESCOLHE

CLASSE SOCIAL.

Em 2019 foram detectados 

incidentes envolvendo produtos 

ilegais em 1992 diferentes 

categorias de medicamentos.

A m p l i t u d e

file:///D:/Documentos/Geral/Documentos/SPI%202019/Corporativo/Anvisa/OECD.pdf
https://www.cbs8.com/article/news/health/deadly-counterfeit-painkiller-pills-being-sold-on-san-diego-streets/509-707f3720-0211-4dc3-9a24-029f81214679
https://www.nbcnews.com/news/us-news/no-criminal-charges-prince-s-overdose-death-prosecutor-announces-n867491
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf
https://www.psi-inc.org/therapeutic-categories


Disfunção 
Sexual

Analgésicos Antimalárica Diabetes Cardíacos 

~37%

~16%
~11%

~8%
~4% ~3%

ANTIVIRAIS 

I LEGAIS18%
C R E S C I M E N T O

Antibióticos 

NA PANDEMIA A 

COMERCIALIZAÇÃO          

DE MEDICAMENTOS 

ILEGAIS SE ACENTUOU.

O volume de antivirais apreendidos, pela 

Interpol, aumentou 18% em relação a 2018, 

durante a pandemia de Covid-19. Pelas 

estimativas da WHO, 1 em cada 10 

medicamentos é falso nos países de baixa e 

média renda. No Brasil o crime também não 

desacelerou durante a pandemia.

A maioria dos tipos de medicamentos falsificados apreendidos pela alfândega 

Fonte: OECD/EUIPO

https://www.ictq.com.br/varejo-farmaceutico/2091-policia-identifica-quadrilha-que-faturou-r-10-milhoes-com-falso-medicamento
https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Global-operation-sees-a-rise-in-fake-medical-products-related-to-COVID-19
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/substandard-and-falsified-medical-products
https://www.ictq.com.br/varejo-farmaceutico/2091-policia-identifica-quadrilha-que-faturou-r-10-milhoes-com-falso-medicamento


O ROUBO DE 

MEDICAMENTOS ESTÁ 

CRESCENDO NO BRASIL

Desde a primeira edição do SETRM&, em 

2014, foram registrados 27.638 ocorrências 

de roubo, furtos ou extravios de 

medicamentos. Até a data da publicação 

deste relatório, o número de registros em 

2020 superou em 34% o ano anterior.

C o n t i n u i d a d e

O ato criminoso não é seletivo. Durante o 

ano de 2020 foram registradas 4.851 

ocorrências até 03/11/2020, cerca de 70% 

das ocorrências foram relacionadas a 

medicamentos de custo inferior a R$ 20,00.

A m p l i t u d e  

O volume de roubos, furtos ou extravio de 

medicamentos superou R$ 120 milhões 

até 03/11/2020. Este valor é superior ao 

que é  gasto, de forma estimada, na 

compra de medicamentos durante um 

ano numa cidade com população 

semelhante ao do Plano Piloto no Distrito 

Federal. 

I m p a c t o

M a i s  d e  R $  1 2 0  m i l h õ e s  e m  m e d i c a m e n t o s

Roubados, furtados ou extraviados até 03/11/2020

R$ 120Mi

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/roubos-furtos-e-extravios


Entre os impactos para a saúde estão o aumento da 

mortalidade, a continuidade da enfermidade, a 

progressão de resistência antimicrobial e a perda de 

confiança no tratamento

S a ú d e

Os impactos econômicos são as perdas de rendimento das 

famílias, de faturamento das empresas e de empregos. 

Estima-se 2,4% de perdas de faturamento e arrecadação 

correspondente devido a medicamentos falsificados no 

mercado comum europeu. Assumindo o mesmo percentual 

para Brasil, teríamos uma perda de R$ 1,8 bilhões em 

faturamento e R$ 604 milhões em arrecadação. Este valor 

seria Suficiente para suprir mais de um milhão de famílias 

com o auxílio emergencial do Covid-19.

E c o n ô m i c o s  

S o c i o e c o n ô m i c o s

OS IMPACTOS 

DA MEDICAÇÃO 

ILEGAL SÃO 

DIVERSOS.

Estudos apontam que uma das razões para a progressão 

da resistência antimicrobial decorre dos tratamentos de 

doenças com medicamentos que falham em atender 

padrões de qualidade ou especificação de fabricação. 

Este fato gera grandes perdas na saúde do indivíduo, na 

economia e na sociedade como um todo.  Para a WHO

os impactos são em três dimensões: saúde, econômica e 

socioeconômica. 
Os impactos socioeconômicos são gerados pela perda 

de produtividade decorrente de mortes ou aumento de 

períodos de afastamento que prejudicam a mobilidade 

social e contribuem para o aumento da pobreza.

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/374947/3413536/Anu%C3%A1rio+Estat%C3%ADstico+do+Mercado+Farmac%C3%AAutico+-+2018/c24aacbf-4d0c-46a7-bb86-b92c170c83e1
https://www.istoedinheiro.com.br/o-brasil-e-campeao-em-impostos-sobre-medicamentos-e-isso-vai-piorar-com-a-reforma-tributaria/
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/09/17/sexta-parcela-do-auxilio-emergencial-com-novo-valor-comeca-a-ser-paga-hoje.ghtml
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/SE_Study_EN.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/SE_Study_EN.pdf?ua=1


REGULAMENTAÇÕES
Atualmente , segundo levantamento da GS1, 

mais de 70 países possuem algum tipo de 

regulamentação para combater medicamentos 

falsificados e abaixo do padrão, com 

características técnicas semelhantes às adotadas 

no Brasil. Este movimento global possui a Turquia

com pioneira, seguida pela Argentina, China, 

Índia, entre outros países. O Mercado Comum 

Europeu finalizou a implantação do seu sistema 

de rastreabilidade em 2019. Nos Estados Unidos 

o término da implantação está previsto para 

2023.

A WHO possui um comitê permanente de combate ao 

comércio de medicamentos falsificados e abaixo do 

padrão. O elemento central nas regulamentações dos 

países membros da organização é a identificação única 

das embalagens de comercialização dos medicamentos, 

por meio de um número serial randômico.

A COOPERAÇÃO GLOBAL 

É A CHAVE PARA O 

COMBATE À 

ILEGALIDADE.

https://www.gs1.org/
https://www.ghsupplychain.org/sites/default/files/2019-07/17Summit_GS1GlobalStandards.pdf
https://www.ghspjournal.org/content/8/3/431.abstract
https://www.researchgate.net/profile/Mareni_Farias/publication/315857495_Pharmaceutical_Policy_in_Argentina/links/5a05a4b4aca2726b4c7a0290/Pharmaceutical-Policy-in-Argentina.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8726740
https://www.mdpi.com/2218-0532/81/1/1
https://www.cgdev.org/sites/default/files/improving-global-health-supply-chains-through-traceability.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/improving-global-health-supply-chains-through-traceability.pdf
https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/mechanism/en/


EXISTEM DOIS MODELOS 

PRINCIPAIS DE 

RASTREABILIDADE.

O número serial do medicamento é 

confrontado com uma lista de números 

válidos, fornecidos pelo detentor do 

registro, no momento da venda.

N a  d i s p e n s a ç ã o

N o  p r o c e s s o

No Brasil o processo modelo adotado é de 

rastreamento do medicamento em todo o processo. É 

responsabilidade dos detentores de registro, dos 

distribuidores e dos dispensadores reportar para 

ANVISA, digitalmente, diversos eventos relacionados a 

movimentação logística dos medicamentos.  

Entre as vantagens deste modelo estão uma maior 

segurança para o paciente, tendo em vista que 

incidentes, quando identificados, podem ser 

rastreados até o ponto de origem da fragilidade, 

viabilizando uma rápida eliminação da falha do 

sistema.

N o  B r a s i l

Todos os agentes da cadeia são solidários 

na construção da rastreabilidade, sendo 

obrigatório para cada elo da cadeia 

informar o recebimento e a transferência 

da posse do medicamento.

https://www.cgdev.org/sites/default/files/improving-global-health-supply-chains-through-traceability.pdf


COMBATE AOS 

MEDICAMENTOS ILEGAIS 

NO BRASIL

Em 2009, liderada pelo Senador Romeu Tuma, foi 

proposta uma segunda CPI, em função do risco 

emergencial para a saúde pública, para investigar 

medicamentos falsificados. A tramitação foi 

encerrada e arquivada, sem conclusão em 2011.

C O M I S S Ã O  P A R L A M E N TA R

Com a Lei 11.903/2009, surgiu a ideia de 

identificar cada medicamento com um selo. A 

proposta apresentava um custo de R$ 0,15 por 

caixa, muito maior do que R$ 0,02 

necessários para impressão do número serial 

direto na caixa, e foi rejeitada pelos detentores.

A  P R O P O S TA D O  S E L O

O projeto de Lei 6.672/2002, da Dep. Vanessa 

Grazotin, fomentado pela CPI de 1999, virou a Lei 

11.903/2009. Apontada como mais adequada do 

que o previsto na Lei 8.080/1990 e com custo de 

implantação mais do que compensado pelos 

ganhos em termos de vigilância.

L E I  1 1 . 9 0 3 / 2 0 0 9

O projeto 276/2015 do Senador Humberto Costa, 

virou Lei, após a suspensão da implantação 

prevista na RDC 54/2013. A nova Lei 13.410/2016 

que criou um Banco Central de rastreabilidade dos 

medicamentos, corrigindo o problema de gestão 

de informação da Lei 11.903/2009 

L E I  1 3 . 4 1 0 / 2 0 1 6

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/92903
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/460987/noticia.htm?sequence=1&isAllowed=y
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=50589
http://www.periodicos.usp.br/rdisan/article/view/13252
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11903.htm
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=123309&filename=PRL+1+CDEICS+%3D%3E+PL+6672/2002
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121074
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/10/1688926-anvisa-suspende-primeira-etapa-de-rastreabilidade-de-remedios-no-pais.shtml?cmpid=menutopo
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0054_10_12_2013.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13410.htm
https://m.folha.uol.com.br/opiniao/2015/08/1663179-rastreabilidade-de-medicamentos-sim-mas-com-respeito-e-eficiencia.shtml


A COLABORAÇÃO

É O ELEMENTO 

CHAVE DO

COMBATE.

Segundo dados da CMED, 221 detentores de registro, em 2018, 

levaram para o mercado 4,6 bilhões de caixas de medicamentos. 

Este volume de movimentação de caixas corresponde a um 

faturamento de R$ 73 bilhões, que posiciona o Brasil com o 

sétimo maior mercado do mundo. 

A revisão sistemática da literatura aponta que a colaboração entre 

os agentes da cadeia farmacêutica é o elemento chave para o 

combate a comercialização de medicamentos falsificados ou 

abaixo do padrão.  Um grande desafio em vista ao tamanho do 

mercado.

O sistema privado é responsável por 

94% da quantidade de medicamentos 

entregue aos pacientes no Brasil.

S i s t e m a  p r i v a d o

O controle dos eventos logísticos do 

sistema público ligados a rastreabilidade 

será coletado por meio de interface entre 

os sistemas do DATASUS e ANVISA

S i s t e m a  p ú b l i c o

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/374947/3413536/Anu%C3%A1rio+Estat%C3%ADstico+do+Mercado+Farmac%C3%AAutico+-+2018/c24aacbf-4d0c-46a7-bb86-b92c170c83e1
https://www.interfarma.org.br/public/files/biblioteca/guia-interfarma-2019-interfarma2.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SCM-04-2017-0155/full/html
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/374947/3413536/Anu%C3%A1rio+Estat%C3%ADstico+do+Mercado+Farmac%C3%AAutico+-+2018/c24aacbf-4d0c-46a7-bb86-b92c170c83e1


A cadeia farmacêutica é 

alimentada por 221 empresas 

produtoras e/ou importadoras 

de medicamentos

D E TE N TO R E S

O número total de distribuidores 

ativos no Brasil é impreciso. No 

entanto 250 empresas são 

responsáveis por atender 85% das 

farmácias independentes 

D IS TR IB U ID O R E S

O Brasil conta atualmente com 4,6 

mil hospitais privados.  

H O S P ITAIS

Na ponta, o Brasil possui 87 mil 

farmácias a serviço do paciente. 

FAR MÁC IAS

O SNCM 

DEPENDE DE 

MILHARES DE 

AGENTES.

221

250

4,6mil

87 mil

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/374947/3413536/Anu%C3%A1rio+Estat%C3%ADstico+do+Mercado+Farmac%C3%AAutico+-+2018/c24aacbf-4d0c-46a7-bb86-b92c170c83e1
https://abradilan.com.br/
https://fbh.com.br/wp-content/uploads/2019/05/CenarioDosHospitaisNoBrasil2019_10maio2019_web.pdf
https://www.cff.org.br/pagina.php?id=801&titulo=Boletins


RESPONSABILIDADES 

NA IMPLANTAÇÃO DO 

SNCM.

Devem informar os movimentos dos 

medicamentos em sua posse dentro de um 

prazo de 3 dias

D e t e n t o r e s

A RDC 157/2017 determina que medicamentos que requerem 

prescrição devem obrigatoriamente possuir, em sua caixa de 

comercialização, um identificador unitário  de medicamento, 

representado em código 2D.  As IN 17/2017,  IN 18/2017.   IN 19/2017,   

Portaria 2073/2011 e Manual de Implantação do SNCM fornecem os 

detalhamentos  necessários para a implantação do sistema.

Devem informar dentro de um prazo de 5 

dias

D i s t r i b u i d o r e s

Num prazo de 7 dias

D i s p e n s a d o r e s

A ANVISA na RDC 319/2019 faculta ao agente, em 

função dos diversos arranjos produtivos, a definição 

do ponto dentro do processo logístico a ser 

utilizado como gatilho para a publicação do evento 

de  interesse do SNCM.

G E S TÃO  D E  R IS C O

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19260314/
https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19260329/do1-2017-08-28-instrucao-normativa-in-n-18-de-22-de-agosto-de-2017-19260226
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19260335/do1-2017-08-28-instrucao-normativa-in-n-19-de-22-de-agosto-de-2017-19260225
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.073-de-11-de-agosto-de-2020-272235519
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=5098214&_101_type=document&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DESPECIFICA%25C3%2587%25C3%2583O%2BDE%2BREQUISITOS%252C%2BPADR%25C3%2595ES%2BE%2BINTERFACES%2BDO%2BSISTEMA%2BNACIONAL%2BDE%2BCONTROLE%2BDE%2BMEDICAMENTOS%2B%2528SNCM%2529%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_formDate%3D1441824476958
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-319-de-12-de-novembro-de-2019-227655059


A 

TECNOLOGIA 

DO SNCM.

O Go Live do SNCM é 

previsto para Abril de 2022. 

I NT E G R A Ç Ã O  V E R T I C A L

2022
Com o Go Live os eventos de Ativação, 

Movimentação (subdividas entre expedição e 

recebimento), retificações e instâncias associadas 

às transações devem ser reportadas para ANVISA.

Banco central da 
ANVISA

Ní v e l  5
Camada de validação dos reportes e 
colaboração entre os elos

Ní v e l  4

Camada de integração da 
rastreabilidade aos demais 
processos da empresa

Ní v e l  3
Controle e supervisão das 
atividades de serialização

Ní v e l  2
Manuseio dos 

medicamentos

Ní v e l  1

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19260335/do1-2017-08-28-instrucao-normativa-in-n-19-de-22-de-agosto-de-2017-19260225


A INTEGRAÇÃO 

HORIZONTAL. A troca de mensagens horizontalmente entre os elos 

da cadeia farmacêutica não é exigida pela ANVISA 

mas, para preservar a produtividade da cadeia, a 

cooperação entre os elos é fundamental.

Para facilitar o processo logístico a ANVISA 

determinou que cada embalagem de 

transporte deve possuir um Identificador de 

Embalagem de Transporte (IET). Com base no 

IET será possível identificar todos os IUMs

contidos na embalagem. A GS1 Brasil 

produziu um manual especifico para com as 

melhores práticas para geração do IET.   

E m b a l a g e m  d e  t r a n s p o r t e

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/11/1972
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-319-de-12-de-novembro-de-2019-227655059
https://www.gs1br.org/educacao-e-pratica/MateriaisTecnicos/Guia%20de%20Apoio%20%C3%A0%20Codifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Medicamentos.pdf


VISÃO HOLÍSTICA

IMPLANTANDO 

O SNCM

O planejamento da implantação do 

SNCM demanda uma revisão 

cuidadosa da cadeia logística de 

forma a mitigar perdas de 

produtividade com a serialização. 

P l a n e j a m e n t o

A gestão do projeto do SNCM é uma 

tarefa multidisciplinar que requer o 

envolvimento das áreas de assunto 

regulatório, supply chain, tecnologia, 

engenharia, entre outras.

G e s t ã o  d o  p r o j e t o

A tecnologia para o SNCM possui 

múltiplas camadas e viabiliza a 

integração simultânea das operações 

logísticas que ocorrem internamente 

nas organizações e na colaboração 

entre os elos da cadeia farmacêutica.

Te c n o l o g i a

Os Do´s e Don´ts na implantação do SNCM 

foram discutidos de forma ampla no 

SETRM&2020. As discussões ocorreram 

primeiramente de forma segmentada, com 

facilitação da PwC, Deloitte, EY, T2 Software, 

TraceLink, GAESI/USP, líderes do setor, 

especialistas em tecnologia e acadêmicos. 

Posteriormente no fechamento dos trabalhos 

foi realizado um workshop apresentando os 

pontos principais em termos de planejamento, 

gestão de projetos e tecnologia. 



Do’s

Tecnologia

• Implementar novos controles sistêmicos para identificação e 

tratamento de “anomalias” dos eventos transmitidos 
• Iniciar implementação de ajustes em todos os sistemas impactados, 

logo após completo entendimento dos processos e impactos do 

SNCM

• Abrir muito o escopo para mudanças de sistemas, automações e 

outras melhorias que no primeiro momento não sejam prioridade e 
requeridos

Dont’s

Planejamento

• Implementação one shot em toda empresa de uma vez

• Fazer testes somente quando estiver com a solução completa 
finalizada, mas próximo de Fev./2020

• [Operadores Log.] Trabalhar com solução única para todos os clientes 

Detentores

Processos

• Mapear processos fabris e logísticos fim a fim a luz do SNCM, 

identificar impactos na operação (p.ex. produtividade, custos e etc...) e 
definir todos os ajustes necessários para SNCM e gradual 

reestabelecimento  dos KPIs 

• Repensar embalagens (quantidade/caixa), rediscutir c/ clientes perfil de 
carga fracionado vs. FTL, definir posicionamento da “etiqueta” na 

caixa, palete.
• Alavancar melhorias e inovações na operação sobre a base 

estabelecida para atendimento do SNCM, planejar implementação 

logo após Fev./2020 – favorecem fortemente o business casa

• Insistir na manutenção da operação exatamente como é hoje, não 

dando abertura para adaptações como fracionamento, posição para 
impressão do data matrix, quantidade de produtos por caixa e etc....

• Deixar de avaliar oportunidades de levar a operação para outro nível 

através da alavancagem da estrutura que será criada para SNCM –
Excelência SCM

Detentores

• Estratégia de implementação segregada, através de clusters que 

combinem  visão do negócio / canais de venda / linhas de produtos / 
linha de produção, priorizando a prontidão para a implementação com 

balanceamento da  representatividade de negócio e mitigação de 

riscos
• Iniciar a serialização e ativação dos eventos para a ANVISA o quanto 

antes, visando testar gradualmente essa comunicação
• [Operadores Log.] Definir “pacotes” de solução que atendam as 

diferentes estratégias de solução e implementação dos seus clientes 

Detentores

DO´S E 

DON´TS DOS 

DETENTORES.



Do’s

Tecnologia

• Leitoras com alta capacidade para não reduzir a produtividade e 

leitura em diferente posições.
• Performance da conectividade.

• Equipamentos de separação e conferência conectada ao processo do 

armazém (ex: esteiras, carrossel etc.).

• Não automatize sem modelar antes suas linhas/ esteiras 

(Balanceamento inteligente das linhas).

Dont’s

Planejamento

• Informação sobre os requisitos da lei e ter plano robusto de 

implementação. 
• Aprovação dos investimentos requeridos no orçamento.

• Engajamento de time multidisciplinar (operações, qualidade e 

tecnologia) desde o inicio do planejamento.
• Avaliação da maturidade atual dos processos x ferramentas (Hardware, 

Software e Equipamentos).

• Não implemente sem pilotar antes.

• Não deixe para pilotar na véspera.
• Não deixe de considerar os elos da cadeia do transporte em seu 

planejamento.

Processos

• Mapeamento do processo fim a fim. Pensar na cadeia. 

• Procedimentos para assegurar integridade e segurança na 
movimentação de caixas.

• Tratamento das Eventualidades.

• Não deixe de conectar os elos com as tratativas de eventos em toda 

cadeia da movimentação logística (Lote fora de validade, avarias, 
eventos no transporte e reversa).

Distribuidores

DO´S E 

DON´TS DOS 

DISTRIBUIDORES

.



Do’s

Tecnologia

• Busca por tecnologias viáveis para cada realidade de dispensador

• Integração sistêmica de outros controles já existentes
• Buscar parcerias

• Não esperar estar toda a cadeia pronta para iniciar os investimentos e 

adequações
• Não generalizar as tecnologias para os tipos de dispensadores

Dont’s

Planejamento

• Comunicação e convite ao engajamento

• Foco no Paciente
• Realizar experimentações em pilotos e ramp up de entrada de 

produtos

• Buscar Integração horizontal na Cadeia
• Alinhar novos investimentos às necessidades da rastreabilidade

• Desenvolver times focados para a implantação
• Treinamento e operação assistida

• Não atingir toda a cadeia com a comunicação assertiva, 

compartilhando a visão da implantação
• Não tentar absorver todos os produtos e processos nas fases 

aprendizado

• Não assumir que as mudanças estão claras para todos
• Não esperar para tomar inciativa da implantação na companhia

• Não focar apenas em benefícios imediatos a implantação
• Fazer sozinho e não colaborar

Processos

• Buscar benefícios de produtividade nos processos

• Buscar Integração horizontal na Cadeia – benefício da agregação 
• Integrar ao máximo com processos atuais

• Mapear claramente os pontos de controle e dispensação

• Não tratar os processos de diferentes tipos de dispensadores da 

mesma maneira
• Não duplicar processos

• Resistir a trazer melhorias em processos para incorporar a 

rastreabilidade

Dispensadores

DO´S E 

DON´TS DOS 

DISPENSADORES

.



CONVERGÊNCIA 

DE DEMANDAS

Os investimentos na rastreabilidade criam base de hardware, software 

e comunicação que aceleram o atendimento às exigências correntes 

relacionadas às boas praticas de fabricação, armazenamento e 

logística. Líderes do setor e especialistas de tecnologia estimam que a 

implantação do SNCM reduz entre 40% e 60% o investimento 

necessário para atender à RDC 301/2019 e à RDC 430/2020.

B o a s  p r á t i c a s

A colaboração na cadeia é elemento central para um Supply Chain 

4.0. Atualmente o governo brasileiro compra por ano R$ 16,98 

bilhões de medicamentos por ano. Um Supply Chain poderia 

reduzir o custo desta compra entre 2,2% à 12,1%.

L o g í s t i c a  

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS

O potencial de redução de custos na aquisição 

de medicamentos com um Supply Chain 4.0 é 

suficiente para a aquisição de ~ 10 mil 

ventiladores para leitos de UTI 

~373 Milhões

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5389382/1REP_RDC_301_2019.pdf/4878a473-fe48-4bc0-aa64-0e77d3c16082
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-430-de-8-de-outubro-de-2020-282070593
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=JL5HDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=automa%C3%A7%C3%A3o+e+sociedade&ots=2gC6Mwd4fs&sig=e_iPUQ5Spm3L6JgR714BaLp2YeI
https://pdfs.semanticscholar.org/e31b/ca20febec67f6c07c1bea00e772c5348b6d3.pdf


PLANEJAMENTO

Finalizada a fase de análise experimental, prevista na Lei 

13.410/2016, o prazo de implantação de 3 anos se iniciou, com data 

limite para o término em 28 de abril de 2022. Para assegurar o 

cumprimento do prazo definido pela Lei está previsto na 

RDC157/2017 um novo ato normativo para controlar a implantação 

do SNCM.  A minuta da Instrução Normativa (IN) relativa à gestão da 

implantação foi apresentada na reunião da diretoria colegiada em 

07/10/2020.  Na reunião do diretor presidente e relator votou 

favorável e um outro diretor pediu vistas ao processo.

PRÓXIMOS PASSOS 

NA IMPLANTAÇÃO 

DO SNCM.
Está previsto na Instrução Normativa que os 

detentores que ainda não finalizaram o projeto 

deverão submeter um plano , contemplando o 

início e término da seguintes etapas:

I - mapeamento dos processos; 

II - aprovação do plano de aquisições pela direção;

III - aquisição e instalação dos equipamentos; 

IV - validação de embalagem e atualização dos 

elementos do sistema de gestão da qualidade 

farmacêutica; 

V - integração da etapa de serialização com os 

processos logísticos; e 

VI - comunicação dos registros das instâncias de 

eventos com o SNCM. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13410.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20211747/do1-2017-05-15-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-157-de-11-de-maio-de-2017-20211628
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33880/5420366/ROP+19+Item+2.4.3+SNCM/ee9f42f7-b75d-4800-b89f-8a490ba91bd9
http://antigo.anvisa.gov.br/diretoria-colegiada/processos-deliberados/-/asset_publisher/F9ah0uo0BaxW/content/processos-deliberados-na-19-reuniao-ordinaria-publica-da-dicol-de-2020/33760?redirect=%2Fdiretoria-colegiada%2Fprocessos-deliberados&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33880/5420366/ROP+19+Item+2.4.3+SNCM/ee9f42f7-b75d-4800-b89f-8a490ba91bd9


CUSTOS DE 

IMPLANTAÇÃO 

DO SNCM

Em 2010, a serialização das embalagens foi  

apontada pela Interfarma com mais econômica e a 

preferida pela indústria. No período de tramitação 

do PLS 276/2015, a entidade afirmava que seus 

associados estavam prontos para fornecer 

medicamentos serializados no mercado. 

O projeto da Lei 11.903/2009 foi aprovado na câmara pela 

Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo, tendo em 

vista que os custos de implementação eram considerados 

inferiores aos ganhos para a sociedade. Na época esta medida foi 

considerada uma ação emergencial para combater a epidemia de 

medicamentos falsificados. A visão de que os custos não 

superam os benefícios não foi alterada pelo projeto de revisão de 

lei no Senado.

O  R e t o r n o  p a r a  a  s o c i e d a d e

Hoje, mesmo considerando que parte significativa 

dos investimentos necessários ao SNCM foram 

feitos, o custo da serialização permanece na pauta, 

motivando inclusive a solicitação de vistas da 

minuta da IN (início em 2h02 min) relativa à 

gestão de implantação do SNCM, para análise de 

impactos econômicos. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/460987/noticia.htm?sequence=1&isAllowed=y
https://www.interfarma.org.br/noticias/668
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=123309&filename=Tramitacao-PL+6672/2002
https://www.interfarma.org.br/public/files/biblioteca/96-informalidade-na-saadesite.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qJQt2rJW14o


Para contribuir com a discussão sobre os custos de implantação 

do SNCM, foi realizada uma pesquisa junto a uma base de mais 

de duzentos detentores de registros de medicamentos. A 

pesquisa foi preparada com base na consulta junto aos líderes e 

especialistas que contribuíram para o SETRM&. O questionário 

aplicado foi validado, por meio de entrevistas, com três empresas 

detentoras de registro de diferentes portes de faturamento.

M e t o d o l o g i a  d a  S o n d a g e m

Com base na consulta 

de líderes do setor e 

especialistas

Consulta a uma base 

de mais de 200 

empresas

Cálculo do custo de 

serialização com base 

nas resposta

Validação do 

questionário por 

entrevistas

Tabulação das 

respostas de 32 

empresas

SONDAGEM

SETRM&

A pesquisa foi enviada para os responsáveis da 

áreas de Supply Chain, Assuntos Regulatórios, 

Tecnologia, Engenharia e Produção de mais de 

duzentas empresas detentores de registros. 

Nos casos onde houve mais de um respondente 

por empresa as divergências foram esclarecidas 

por entrevistas.

Mais de trinta empresas responderam ao 

questionário. Empresas internacionais e nacionais 

de diferentes portes de produção. Os dados 

coletados foram tabulados em diferentes visões. 

As respostas recebidas foram usadas em conjunto 

com informações fornecidas pelos especialistas 

como dados de entrada para um modelo de 

cálculo do custo de serialização por embalagem 

de comercialização.

https://survey.typeform.com/to/UMqGdzQY


MODELO DE 

CÁLCULO DE CUSTO 

DE SERIALIZAÇÃO.
O modelo criado (Anexo 1) fornece o custo de produção para linhas com cinco diferentes volumes 

de capacidades de produção, de forma a atender às necessidades de empresas de diferentes portes 

de faturamento.

Foram utilizadas como base para os cálculos de custo de serialização: despesas de R$ 0,0063 em 

insumos, 120 meses de depreciação, 5% do custo da linha como manutenção anual, OEE de 55% e 

0,42% de custo mensal de capital.  Não foi considerado aumento de head count tendo em vista que 

os equipamentos necessários para serialização e para atender às exigências de boas práticas de 

fabricação, nas expectativas dos líderes do setor e especialistas de tecnologia, devem contribuir para 

ganhos de produtividade assim que superada a fase de ajustes iniciais.

Os investimentos necessários para integração com os legados e para a comunicação horizontal não 

foram incluídos na pesquisa pois sua normalização é inviável. Por outro lado, com base na consulta 

a líderes do setor e especialistas em tecnologia chegamos aos seguintes valores a incluir no plano 

de investimento:

• Nível 4 e 5: 3% a 7% do total gastos com as linhas à ser acrescido no CAPEX do projeto;

• Comunicação horizontal: R$ 0,005 a R$ 0,012/caixa no OPEX para a comunicação horizontal.

Na entrada do modelo foram 

utilizadas as modas de 

estimativas de custo de 

investimento em equipamentos 

por volume de produção, custos 

de materiais de reposição, custos 

de manutenção, capital, 

amortização e estimativas de OEE

D a d o s  d e  e n t r a d a

Na saída do modelo foi 

obtido que o custo de 

produção previsto de R$ 

0,0132 por unidade.

D a d o s  d e  s a í d a

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369800103000118


MARKET SHARE

~40%

REPRESENTATIVIDADE DOS RESPONDENTES

*Fontes: CMED, INTERFARMA, EUIPO, OCDE, OMS, EXAME, VALOR e GAESI

**Potencial assumindo o mesmo nível de ilegalidade do Mercado Comum Europeu  

VARIAÇÃO DE ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO POR LINHA

NÚMERO DE CAIXASFATURAMENTODETENTORES CUSTO SERIALIZAÇÃO* INVESTIMENTO SERIALIZAÇÃO EMPRESA PRONTAS

221 73Bi +55~60M4,6Bi ~0,0132

CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE, ECONOMIAE SOCIEDADE**

EQUIVALÊNCIA EM AUXÍLO

~1M

~30Bi
FATURAMENTO

ECONOMIA COMPRAS  PÚBLICAS

PERFIL

Grande 

Porte | 45% 

Pequeno 

Porte | 42%

Médio

Porte | 13%

RECUPERAÇÃO DE EMPREGOS
O VOLUME EM 2020 DE ROUBO EM 

MEDICAMENTOS RECUPERAÇÃO DE FATURAMENTO

~120M ~2,5% ~1,8B

Brasil Brasil

~600M

Brasil Brasil

Até 

100 ppm
100 a 200

ppm

200 a 300

ppm
Acima de

300 ppm

Acima de R$1 milhão

R$ 800.000 à R$ 1milhão

R$ 500.000 à R$ 800.000

R$ 350.000 à R$ 500.000

R$ 250.000 à R$ 350.000

Abaixo de R$ 250.000 

~373M

Brasil

Equipe SETRM&2020

RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS

Brasil



A implantação do SNCM é essencial para mitigar os riscos para o paciente, perdas 

econômicas e socioeconômicas para os brasileiros. Entretanto, é preciso ficar atento 

para assegurar a implantação do SNCM. A assimetria de visão entre os stakeholders é 

comum durante a implantação de sistemas de rastreabilidade. Com uma tendência 

do interesse individual se sobrepor ao coletivo. Quando a assimetria não é superada 

os países tendem a sofrer com os atrasos na implantação de uma tecnologia essencial 

para mitigar os riscos à saúde pública.

A tecnologia dos países desenvolvidos para combate ao mercado ilegal de 

medicamentos está mais próxima dos brasileiros  e com um planejamento adequado 

a implantação do SNCM criará a infraestrutura tecnológica para ganhos que 

superarão em muito o visualizado atualmente.

O QUE A GENTE 

LEVA E O QUE A 

GENTE DEIXA.

R $  0 , 0 1 3 2

C u s t o s e r i a l i z a ç ã o
e m b a l a g e m

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJMPB-10-2018-0230/full/html
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ID
Cartuchos 

por Minuto

OEE 

médio

Produtividade 

Mensal

Custo mensal 

com tinta

Custo 

Direto de 

Insumo por 

unidade

Investimento

Custo de 

Depreciação 

Mensal

Custo de 

Capital 

Mensal

Custo de Capital 

por Unidade

Custo Mensal de 

Manutenção

Custo por unidade 

(Manutenção)

Custo Total
(por cartucho)

Queda 

de OEE

Custo da Queda 

de OEE
(por cartucho)

Custo da 

Serialização p

or cartucho

Participação 

do tipo na 

amostra

Tipo 1
Acima de 

300 ppm
55% 4.646.400 R$ 29.040 0,0063 R$ 1.500.000 R$ 12.500 R$ 8.342 R$ 0,0045 R$ 6.250 R$ 0,0013 R$ 0,0121 2% R$ 0,0002 R$ 0,0123 13%

Tipo 2
200 a 300 

ppm
55% 2.904.000 R$ 18.150 0,0063 R$ 1.000.000 R$ 8.333 R$ 5.561 R$ 0,0048 R$ 4.166 R$ 0,0014 R$ 0,0125 2% R$ 0,0002 R$ 0,0127 18%

Tipo 3
100 a 

200ppm
55% 1.742.400 R$ 10.890 0,0063 R$ 650.000 R$ 5.416 R$ 3.614 R$ 0,0052 R$ 2.708 R$ 0,0016 R$ 0,0130 2% R$ 0,0003 R$ 0,0133 26%

Tipo 4 Até 100 ppm 55% 1.161.600 R$ 7.260 0,0063 R$ 452.000 R$ 3.766 R$ 2.513 R$ 0,0054 R$ 1.883 R$ 0,0016 R$ 0,0133 2% R$ 0,0003 R$ 0,0136 43%

ANEXO 1

MODELO

Para o cálculo do valor de serialização por caixa foram utilizados dois valores 

principais. O custo por tipo de linha e o percentual de participação do tipo da linha 

na amostra. Como resultado foi obtido o valor de R$ 0,0132. A expressão utilizada 

para o cálculo é apresentada abaixo:

Coluna A: identificador

Coluna B: dados do fabricante

Coluna C: estimativa 

especialistas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Coluna D: (Produtividade real/dia)* 

dias úteis

Coluna E: estimativa fabricante

Coluna F: coluna D/E

Coluna G: moda obtida na pesquisa

Coluna H: coluna G/ tempo de depreciação

Coluna I: (valor futuro – investimento) / 

tempo de depreciação

Coluna J: (coluna H + coluna I) / coluna 

D

Coluna K: (5% ao ano / 12 meses)

Coluna L: C. Manutenção / coluna D

Coluna M: coluna F + coluna J + 

coluna L

Coluna N: Estimado do setor

Coluna O: coluna D * coluna N * coluna M 

Coluna P: coluna M + coluna O

Coluna Q: frequência de ocorrência do tipo 

da linha na amostra

Custo de Serialização: (Custo tipo linha N x %Participação do tipo na amostra N)
1

NΣ


