


O SNGPC 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos 

Controlados – SNGPC será um conjunto de 

instrumentos informatizados utilizado para realizar o 

monitoramento da movimentação de medicamentos e 

substâncias sujeitos a controle especial conforme a 

Portaria SVS/MS nº. 344, de 12 de maio de 1998 e a 

Portaria SVS/MS nº. 6, de 29 de janeiro de 1999. 

A norma que dispõe sobre o SNGPC é a RDC nº. 27, de 

30 de março de 2007. 



Quem utilizará o SNGPC? 

Neste primeiro momento somente as Drogarias 

e Farmácias particulares, que trabalhem com 

substâncias e medicamentos sujeitos a 

controle especial utilizarão o SNGPC. 

No futuro o SNGPC será implementado 

também nas farmácias hospitalares, 

públicas, distribuidoras e indústrias de 

insumos e medicamentos controlados. 



O SNGPC é um programa de 
computador fornecido pela ANVISA? 

Não. O SNGPC é constituído por um ambiente de 

recebimento de dados da ANVISA. 

Estes dados deverão ser enviados com estrutura e 

extensão XML. 

Estes conterão as movimentações diárias de 

medicamentos e substâncias sujeitas a controle 

especial que deverão ser enviadas 

eletronicamente pela internet para a ANVISA via 

SNGPC. 



Como é o ambiente SNGPC da 
ANVISA? 

O acesso ao ambiente do SNGPC da ANVISA 

se dará pelo hotsite: 

http://www.anvisa.gov.br/sngpc 

Neste site você encontrará diversas 

informações tanto para o estabelecimento 

quanto para os desenvolvedores de 

programas de computador.  

Ou diretamente pelo link: 

http://sngpc.anvisa.gov.br 

http://sngpc.anvisa.gov.br/


Clicar em “SNGPC” 



Ao clicar aqui  

você terá acesso 

ao SNGPC 



Clique  

para Acessar 



Responsável Técnico 

(Farmacêutico) 

 insira aqui 

 um e-mail 

válido e a sua 

senha de 

acesso 



Como obter um e-mail válido e uma 
senha de acesso ao SNGPC? 

Através do cadastro de empresas feito no site da 

ANVISA no link: 
https://www.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/global/sistemas.asp 

A maioria das empresas já possui este cadastro, 

mas todo estabelecimento novo deverá se 

cadastrar. 

É através do cadastramento da empresa e do 

cadastramento do usuário (responsável técnico 

– R.T) que você fornecendo seu e-mail válido e 

criando uma senha obterá acesso ao SNGPC. 

https://www.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/global/sistemas.asp


Gestor de Segurança 

O representante legal da empresa e/ou o 

farmacêutico (responsável técnico) podem ser 

os Gestores de Segurança, ambos, ou um ou o 

outro. 

O Gestor de Segurança será cadastrado no ato do 

cadastramento de empresa e deverá cadastrar 

um e-mail válido e uma senha que devem ser 

guardados em segurança, este e-mail e esta 

senha permitirão o acesso ao SNGPC (quando o 

gestor for o Responsável Técnico). 



Clicar em 

 “Setor regulado” 



Clicar em 

 “Atendimento e  

Arrecadação Eletrônicos” 



Clique aqui para  

atualizar/cadastrar 

a empresa e o  

farmacêutico (R.T) 



Insira os  

dados e a  

senha da 

empresa  já 

cadastrada e 

clique Entrar 
Insira o CNPJ e o 

CNAE e 

clique em 

Não tenho a senha 

para cadastro 

novo 



Clique aqui  

para cadastrar 

o perfil do  

novo usuário 

(farmacêutico-R.T) 







Gestor de Segurança 

insira seu e-mail  

válido e entre com  

sua senha criada no  

cadastramento  

da empresa 



ATENÇÃO! 

   Esta atribuição de perfil “sngpc-empresa” não é 

necessário se o responsável técnico foi 

cadastrado também como Gestor de Segurança. 









Cadastre aqui 

o e-mail e  

a senha para 

acesso ao 

SNGPC. 

Digite o CPF do RT e 

clique em pesquisar. 

Preencha os dados  

em branco. 











sngpc empresa 







Atenção! 

Somente o usuário cadastrado (responsável 
técnico) poderá acessar o sistema, dar entrada 
com inventário e realizar as movimentações 
(transmitir) no SNGPC. 

A senha secreta de acesso é pessoal e 
intransferível! 

Se o farmacêutico for substituído lembre-se de 
alterar no cadastro da empresa e incluir o novo 
responsável técnico (Sistema de Segurança) 
atribuindo-lhe uma nova senha de acesso. 



Pronto! 

Agora você e sua empresa estão habilitados e podem 

realizar o primeiro acesso ao SNGPC e dar entrada 

no inventário de substâncias e/ou medicamentos 

sujeitos a controle especial. 

SNGPC 



“Informamos que a ANVISA não possui vínculo com 

nenhum desenvolvedor de programas de 

informática e não indicará nenhum software 

compatível com o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Produtos Controlados - SNGPC. 

Fica a critério de cada estabelecimento a aquisição 

de um software capaz de realizar o controle 

eletrônico dos medicamentos e substâncias sujeitas 

a controle especial e gerar o arquivo XML para a 

transmissão das movimentações, conforme 

estabelece a RDC Nº. 27, de 30 de março de 2007.”  

Importante! 



 Insira aqui 

 o e-mail 

válido e a sua 

senha de 

acesso 

e clique Entrar 



Selecione a Empresa 

que você representa 





Podem aparecer vários CNPJ? 

Sim. Alguns gestores de segurança realizam o 

peticionamento eletrônico para mais de uma 

farmácia/drogaria, nesta tela irá aparecer a 

relação de CNPJ com acesso permitido ao perfil 

logado. 

Os gestores de segurança que não sejam 

responsáveis técnicos devem indicar e cadastrar 

o farmacêutico como responsável técnico no 

sistema de segurança. 



Este é o Menu de início. 

Primeiro você vai clicar 

em  

Dados Empresa 



Dados da Empresa 

Neste item você irá conferir se selecionou a 

empresa correta e se os dados referentes a 

ela estão corretos. 

Se for outra a empresa clique em Sair do 

Sistema e faça o login novamente. 

Qualquer divergência de informações aqui 

deverão ser corrigidas no Cadastramento de 

Empresas acessado pelo link: 
https://www.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/global/sistemas.asp 

 

https://www.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/global/sistemas.asp




Menu de início. 

 

Agora você vai clicar 

em  

Entrada Inventário 

 



Para continuar acesse o  
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