
Etapa 5
Transmissão dos Arquivos

XML



Arquivos XML

• Transmissões Semanais
• Realizadas pelo Farmacêutico Responsável Técnico
• Datas Sequenciais
• Conexão à internet
• Somente 1 arquivo por dia
• O arquivo deve ter no máximo 2 MB de tamanho
• Cada XML deve conter no máximo 7 dias de conteúdo
• Um arquivo XML precisa ser:

1º recebido

2º validado 
3º aceito

• Somente é possível enviar um XML caso o anterior tenha 
sido aceito



http://www.anvisa.gov.br/hotsite/sngpc/index.asp

Guia para geração do padrão de transmissão



Transmissão do arquivo XML
Podem existir até três opções para transmissão:

1- Através do hotsite do SNGPC no link “envio de movimentações de produtos 
(xml)”,

2- Acessando o SNGPC e clicando em “Transmissão de arquivos” no menu 
lateral esquerdo.

3- Através do próprio programa de computador de seu estabelecimento desde 
que ele esteja adaptado para não somente gerar mas também para 
transmitir arquivos XML. 

Atenção: caso esta última opção seja a escolhida, o programador deve 
criar um espaço onde o Farmacêutico RT necessite obrigatoriamente, a 
cada transmissão, digitar o seu e-mail e senha. Em hipótese alguma este 
e-mail e senha poderão ser buscados automaticamente pelo próprio 
programa da Farmácia/Drogaria.



Clique 
para Enviar

Envio de arquivos xml pelo hotsite



Envio de arquivos xml pelo acesso ao SNGPC

Clique aqui para 
transmitir os arquivos 

XML 



Farmacêutico insira aqui o e-mail válido 
e a sua senha de acesso

(mesmos utilizados para dar entrada no Inventário).

Clique em 
procurar 

para 
localizar o
arquivo em

seu
computador



Atenção

• Alguns usuários cometem erros ao tentar enviar 
arquivos xml das seguintes formas:
– Envio de arquivo anexado a e-mail;
– Envio de arquivo por CD.

• Os arquivos somente são considerados se forem 
enviados corretamente para a base de dados do 
SNGPC.



Razões mais comuns que originam as não 
aceitações de arquivos

1- Números de lote informados incorretamente:

Exemplo: Informou-se baixa de um produto ou insumo de 
lote RJ0842.

Se no inventário inicial ou numa aquisição anterior tiver 
sido informada entrada de lote rj0842, ocasionará erro, 
pois a mudança de minúsculas para maiúsculas (ou 
seja, caracteres diferentes) trará informação de lote 
diferente.

Isto vale para espaços, letra O no lugar de número 0, letra 
S no lugar de número 5, etc.



Razões mais comuns que originam as não 
aceitações de arquivos

2- Inclusão de itens inconsistentes: 

Da mesma forma que no inventário inicial, nas 
movimentações os itens com inconsistência não 
podem ser incluídos.



Razões mais comuns que originam as não 
aceitações de arquivos

3- Datas:

O arquivo enviado deve:
• Ser seqüencial (não pular dias).
• Contemplar período de um a sete dias.
• Conter apenas movimentações deste período. 

Exemplo: Nota fiscal de data anterior ao período 
informado implicará em não-aceitação.



Razões mais comuns que originam as não 
aceitações de arquivos

4- Datas de Receitas e Notificações de Receitas:
Receituários com data de validade expirada não devem 

ser aviados, tampouco escriturados no Sistema.

5- Transferências: 
Não podem ser realizadas entre empresas com raízes 

de CNPJ diferentes.



Outras funcionalidades do SNGPC - ANVISA

1- Finalizar Inventário
2- Visualizar Inventário
3- Informar Ausência
4- Notificar Inconsistência
5- Relatórios



Clique em Finalizar Inventário
quando for necessário

conforme casos 
especificados



Selecione o motivo
da finalização



Cuidados com a opção “finalizar inventário”

• Existem usuários que erram ao finalizar o inventário 
logo após a sua confirmação, achando que o 
“finalizar” é para concluir o processo de realização 
do inventário inicial.

• Quando o estoque for todo alimentado no inventário 
inicial, o RT deve somente “Confirmar o inventário” e 
não pode “finalizá-lo” em seguida, pois esta ação 
impede o envio de arquivos XML.



Cuidados com a opção “finalizar inventário”

Após finalizar o inventário o sistema não receberá mais 
arquivos XML.

O recebimento de arquivos XML só será possível 
novamente, quando um novo inventário for 
confirmado.



Cuidados com a opção “finalizar inventário”
Quando um inventário é finalizado, o SNGPC 

guarda em sua memória todo o conteúdo do 
estoque que existia no momento da 
finalização.

Quando um RT for reabrir um inventário (já
finalizado anteriormente) e clicar em “Entrada 
de Inventário”, ele pode escolher entre duas 
opções:

- “novo inventário”
- “inventário existente”



Reabertura do inventário após 
finalização para ajuste,

clique em inventário existente



Cuidados com a opção “finalizar inventário”

Todas as finalizações e reaberturas de 
inventários ficam registradas no histórico da 

empresa e são visualizadas pela Visas Local, 
Regional, Estadual e Anvisa.



Clique em Visualizar Inventário
Disponível somente após

confirmar o inventário



Imprima uma cópia 
para seu controle



Clique em Informar Ausência
Disponível somente após

confirmar o inventário



Informe as datas de
saída e retorno

relativas a ausência
do farmacêutico

e clique em
Informar Ausência



Tipos de Inconsistências

• As informações buscadas pelo SNGPC podem estar 
diferentes das existentes na caixa do medicamento!

• O produto pode estar com 9 dígitos na embalagem!

• O produto (medicamento ou insumo) pode não ser 
encontrado pela base de dados! 



Clique aqui para
notificar uma 

inconsistência 
detectada durante

a entrada no
inventário



Complete os campos
conforme orientado e

clique em
Notificar Inconsistência



Tipo da Inconsistência Status da Inconsistência



Inconsistências

Art.3º da Instrução Normativa nº 11 de 31/10/07:

• I - notificar a inconsistência por meio de ferramenta disponível no 
âmbito do SNGPC para verificação ou eventual correção na 
base de dados utilizada pelo sistema;

• II - manter a escrituração desses medicamentos por meio de 
livro de registro até posterior verificação ou eventual correção na 
base de dados utilizada pelo sistema.



Inconsistências

• Criada ferramenta para se consultar se um 
medicamento está ou não com inconsistência.

Esta ferramenta foi criada e divulgada em 04/09/2008. Tanto 
profissionais Responsáveis Técnicos, quanto 

Desenvolvedores de Softwares e Fiscais de Vigilância 
Sanitária podem consultar estas informações:

https://sngpc.anvisa.gov.br/ConsultaMedicamento/index.asp



Inconsistência x 9 dígitos

• Efexor (solucionado)
• Cicloplégico
• Fenocris (solucionado)
• Lorax (solucionado)
• Norditropin (solucionado)
• Zyban
• Carbamazepina (Knoll)

















Clique para demais Relatórios













TROCA DO RESPONSTROCA DO RESPONSÁÁVEL TVEL TÉÉCNICO CNICO –– RTRT

Efetuada somente apEfetuada somente apóós a realizas a realizaçção das aão das açções ões 
nos 3 ambientes:nos 3 ambientes:

1. Cadastramento 
de empresa

2. Sistema de 
Segurança

3. Ambiente SNGPC

Passo a passo
completo



Período sem RT estabelecimento 
pode comercializar medicamentos?
Art. 17 da Lei 5991, de 17 de dezembro de 1973 

Somente será permitido o funcionamento de 

farmácia e drogaria sem a assistência do 

técnico responsável, ou do seu substituto, pelo 

prazo de até trinta dias, período em que não 
serão aviadas fórmulas magistrais ou oficiais 
nem vendidos medicamentos sujeitos a 
regime especial de controle.(grifo nosso)



OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA

• Uso de navegador de internet (Internet 
Explorer 6 ou superior, não sendo 
compatível com Firefox, Ópera ou 
Chrome.)



Principais problemas  para 
operacionalização do Sistema

• Dificuldade e lentidão na validação 
de arquivos XML

• Inconsistências

• Cadastro e AFE/AE das empresas

• Deficiência de RH para pronto 
atendimento às demandas do 
Sistema.



Soluções e pespectivas
• Aquisição de servidores (maio 2009);

• Inconsistências (Cicloplégico, Carbamazepina e Zyban)

• Estruturação da área de cadastro e melhorias no 
atendimento às demandas de AFE para farmácias e 
drogarias;

• Estruturação de uma equipe maior para atendimento às 
demandas operacionais do sistema. (Criação do 0800)



Problemas que fogem à governabilidade 
do estabelecimento

• Art. 6º da IN 11/2007

Não deverão ser objeto de autuação pelo órgão 
de vigilância sanitária competente os problemas 
decorrentes de dificuldades técnicas 
temporárias, entendidas como dificuldade de 
natureza operacional ocorrida no sistema, 
caracterizado como falha, interrupção ou 
ausência de comunicação na transmissão de 
dados e informações por período igual ou 
superior a 24 horas. 



Desenvolvimentos futuros
• Integração de 

– Indústrias

– Distribuidoras (matérias primas e medicamentos)

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária



Comissões de Acompanhamento 
do SNGPC

• Comissão Interna:

– Composta por profissionais da Anvisa;
– Criada através da Portaria nº. 428/ANVISA, de 18/04/08.

• Comissão Externa:

– Composta por representantes da sociedade civil organizada;
– Criada através da Portaria nº305, 03/2008.

Grupo de Monitoramento do SNGPC:

- Composta por profissionais: farmacêuticos, epidemiologista, 
estatístico e gerenciador do banco de dados

- Criada pela Portaria nº. 1389, 11/2008



• AFE/AE: gimep@anvisa.gov.br

• Cadastro: cadastro.sistemas@anvisa.gov.br
• Porte de empresa:  gegar@anvisa.gov.br

SNGPC:
- Usuarios: sngpc.controlados@anvisa.gov.br

- Visas: visa.sngpc@anvisa.gov.br

Telefone: 0800 642 9782



Dúvidas podem ser esclarecidas 
acessando os Links 

Fale Conosco, 
SNGPC – Passo a Passo e

Perguntas Frequentes: 
http://www.anvisa.gov.br/sngpc/perguntas.htm

Equipe SNGPC

OBRIGADO!!!!!!!


