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 O que é?

 Como acessar?

 Como iniciar o processo de solicitação de 
análise de Documento Informativo de Preço?

 Como acompanhar o processo de solicitação 
de análise de Documento Informativo de 
Preço?

 Solicitar uma alteração em apresentação.

 Publicação na lista da CMED.

 Informações relevantes para o período de 
ajuste de preços.

 Informações relevantes para o relatório de 
comercialização. 

Resumo



O que é?

O SAMMed é sistema disponibilizado pela 

Anvisa para análise e monitoramento de 

preços relacionados a medicamentos. As 

principais ações realizadas neste âmbito 

são: 

• Análise do Documento Informativo de Preço (registro do preço do 
medicamento);

• Solicitações de alteração de dados da apresentação  (alteração de 
lista, adequações nos preços);

• Informação de faturamento da empresa as apresentações.

• Solicitação de ajuste de preços.

• Solicitação de inclusão de empresa no cadastro de crédito 
presumido

SAMMed



Como acessar?

Acesse através de o endereço https://sammed-web.anvisa.gov.br. 

Salve em seus favoritos!

SAMMed



1. “A empresa que eu represento 
não é apresentada após a 
autenticação”.

1. Contactar o gestor da empresa e solicitar o 
perfil para acesso ao SAMMed.

2. Se a empresa nunca registrou preço de 
medicamento junto à CMED, encaminhar 
um e-mail para sammed@anvisa.gov.br
para inclusão da empresa no cadastro do 
SAMMED.

SAMMed Possíveis erros após a 
autenticação

mailto:sammed@anvisa.gov.br


1. Nova Solicitação

• Informativo de preço para novas 
apresentações;

• Transferência de titularidade;

Solicitação de análise para 
Documento Informativo de Preço 
(DIP)



1. Utilizar o portal Consultas da 
Anvisa

• Sítio: https://consultas.anvisa.gov.br
• Localizar o tópico “Medicamentos”

Consultar do número do processo 
de registro do medicamento



Dividido em 3 partes:

1. Seleção das apresentações;
2. Preenchimento do formulário descritivo das 

apresentações;
3. Anexos Obrigatórios.

Documento Informativo de Preço



Documento Informativo de Preço

Clique aqui para Selecionar as apresentações



1. Seleção das Apresentações

a) Selecionar as apresentações ativas;
b) Identificar situação das apresentações não 

elegíveis para constar em um DIP

Documento Informativo de Preço



Documento Informativo de Preço

Clique aqui para informar os detalhes da 
apresentação.



Documento Informativo de Preço

Preencha as informações obrigatórias, 
marcadas com um asterisco *.



Documento Informativo de Preço

Ao informar um EAN já atribuído para outra 
apresentação no SAMMed, um *alerta* é 
apresentado. 

Não trata-se de erro: em casos de caso de 
transferência de titularidade, é comum que 
as duas apresentações sejam registradas 
com o mesmo EAN;



Documento Informativo de Preço

Caso exista medicamento de referência, 
consultar informações no portal Consultas.



Documento Informativo de Preço

Ao informar os dados de forma farmacêutica, 
incluir os dados para cada princípio ativo.

Em uma próxima versão será possível associar 
todos princípios ativos ao mesmo registro 
de forma farmacêutica



Documento Informativo de Preço

Preencher as informações econômicas.

Preencher o preço considerando a alíquota de ICMS 0%. 



Documento Informativo de Preço

Preencher o preço considerando a alíquota de 
ICMS 0%. 

Preencher as informações econômicas.



Atenção ao converter preços entre 
alíquotas

FC 18%->00% (N->N) FC 0%->18% (N->N)
0,798014 1,253111

PF ICMS 18% ------> PF ICMS 0% ------ > PF ICMS 18%
40,00 31,92 40,00

40,01 31,93 40,01

40,02 31,94 40,02

40,03 31,94 40,02

40,04 31,95 40,04

40,05 31,96 40,05

40,06 31,97 40,06

40,07 31,98 40,07

40,08 31,98 40,07

40,09 31,99 40,09

40,10 32,00 40,10

40,11 32,01 40,11

40,12 32,02 40,12



Documento Informativo de Preço

Clique aqui para incluir os documentos  
obrigatórios.



Documento Informativo de Preço

Pode-se incluir mais de arquivo de cada 
tipo.



Documento Informativo de Preço

Gere uma cópia da petição antes de 
enviar e guarde para futuras 
consultas. Neste documento consta o 
número de processo CMED necessário 
para realizar alterações nos dados da 
apresentação geridos pela CMED.



Documento Informativo de Preço

Guarde  número de processo CMED.



Consultar o andamento da 
solicitação

Clique aqui



Consultar o andamento da 
solicitação

Informe os filtros de pesquisa

Clique em pesquisar.



Consultar o andamento da 
solicitação

Acompanhe a situação da análise



Aditamento

Caso seja necessário realizar uma mudança na 
solicitação enviada, localize a coluna 
Complementar Solicitação e selecione as opções 
disponíveis para:

- Alterar documentos;
- Alterar formulário descritivo das 

apresentações. 



Situações da Petição (Nova Análise)

Se a petição resultar em deferida, 
as informações contidas foram 
integralmente acatadas pela 
CMED.



Situações da Petição (Nova Análise)

Existem pendências no DIP 
encaminhado. Nestes casos, a 
CMED encaminha um ofício com a 
lista de exigência por Correio.



Situações da Petição (Nova Análise)

Para responder às exigências, 
selecione as opções disponíveis 
em “Complementar solicitação”. 
Depois de encaminhá-las, a 
situação da petição é alterada para 
“em aditamento”. 



Situações da Petição (Nova Análise)

Outras possíveis situações são:

• Deferida com restrição 
(solicitação aceita 
parcialmente. Adequação de 
categoria e de preço são os 
itens de divergência mais 
frequentes)



Situações da Petição (Nova Análise)

Outras possíveis situações são:

• Em reconsideração: quando é 
solicitada uma nova apreciação 
da petição, tipicamente quando 
resulta em Deferida com 
restrição (mas não 
exclusivamente).



Conclusão da Análise 
e Publicação na Lista CMED

10/x 15/x 01º útil/
x+1

Encerramento do prazo de 
ajuste de preço para 
medicamentos de preço 
liberado

Consolidação da lista de 
preços do mês X+1

Encaminhamento da lista de 
preços do mês X+1 para 
publicação impressa (revistas 
especializadas)

Publicação da lista de preços 
no sítio da Anvisa

10/
x+1

15/
X+1

01º útil/
x+2

C

P

C

P



Alterações na Apresentação

Quando existe algum fator que 
altera as informações encaminhadas 
originalmente no DIP (que já teve 
análise concluída), deve-se utilizar a 
Solicitação de Alteração de 
Apresentação.



Alterações na Apresentação

Solicitação de alteração da LCCT 
deve ser realizada através deste tipo 
de petição, através de texto 
descritivo na justificativa. 

Justificar todas as alterações 
solicitadas no campo Justificativa, 
ou em arquivo anexo. 



Relatório de Comercialização

Formatos dos campos:
1. Seis colunas separadas por ponto e vírgula.
2. A coluna GGREM deve conter GGREM da apresentação e consiste em um número 
com 15 caracteres;
3. A coluna mês deverá ser informada por 2 caracteres;
4. A coluna tipo de cliente deverá conter 1 caractere textual contendo o tipo de cliente 
[Governo (G), Distribuidor (D), Hospital (H), Rede de Farmácias (R), Farmácia 
Independente (F), Pessoa Física (P), Exportação (E), ou outro estabelecimento (O)]

(cont.)



Relatório de Comercialização

Formatos dos campos:
5. A coluna tipo de operação deverá conter 1 caractere textual contendo o tipo de 
operação (V para Venda e D para Devolução);
6. A coluna quantidade deverá conter até 11 caracteres numéricos;
7. A coluna faturamento deverá conter até 15 caracteres numéricos, sendo os dois 
últimos considerados como casas decimais.
8. Arquivo não deve possuir linhas duplicadas, ou seja, linhas que contenham o mesmo 
GGREM, mês, Tipo de cliente e tipo de operação.
9. Arquivo não deve conter linhas em branco.



Exemplo de arquivo (1 apresentação)

GGREM;MÊS;TIPO_CLIENTE;TIPO_OPERACAO;QUANTIDADE;FATURAMENTO
525900101137410;07;D;V;00000000001;000000000002068
525900101137410;08;D;V;00000000001;000000000002069
525900101137410;09;D;V;00000000001;000000000002067
525900101137410;10;D;V;00000000001;000000000002066
525900101137410;11;D;V;00000000001;000000000002065
525900101137410;12;D;V;00000000001;000000000002064

GGREN Mês 
(Dezembro) Cliente

(Distribuidor)
Operação 

(Distribuidor)

Qtde. 
(1 unidade)

Faturamento 
(R$ 20,64)



Relatório de Validação

Relatório oferecido pelo SAMMED com pontos a se revisar antes do envio: 
1. Utiliza como referência o preço de fábrica ICMS 18% (toma como premissa que a 

maior parte dos medicamentos é vendida nesta alíquota)
2. Valida se o preço informado para o período é maior que o PF ICMS 18%.
3. Valida os GGREM informados;



Envio e Extrato do Envio

Ao finalizar o envio, um extrato é gerado 
e o envio passa a constar no “Histórico 
de Envio”. 

Clique aqui para acessar o histórico de 
envios e obter o extrato. 



Ajuste Anual de Preços

Funcionalidade que possibilita o ajuste dos preços de várias apresentações, 
de acordo com o Nível de Ajuste atribuído à classe terapêutica. O nível de 
ajuste também pode ser realizado através de arquivo preparado com 
antecedência. 



Ajuste Anual de Preços

O arquivo consiste de:

1. Duas colunas separadas por ponto e vírgula. 
2. A coluna GGREM deve conter GGREM da apresentação que receberá o novo preço. 
3. A coluna preço deve possuir o novo valor da apresentação relacionada ao GGREM, 

com posições, sendo que as 2 últimas devem ser consideradas casas decimais. 
4. O valor da coluna preço deve ser superior a 0 (valor positivo). 
5. O arquivo não pode possuir GGREM duplicado. 



Exemplo de arquivo 

GGREM;PREÇO
525900101137410;000001713
525900102117413;000001839
525900302116410;000000980
525900305115415;000001445
525900307118411;000001500



Relatório de Validação de Ajuste de Preços

Relatório oferecido pelo SAMMED com pontos a se verificar antes do envio: 
1. Utiliza como referência o preço de fábrica ICMS 0%;
2. Valida se o preço informado para o período é maior que o percentual previsto 

considerando o nível de ajuste vinculado à classe terapêutica.
- Caso os valores informados excedam o aumento previsto, o sistema acusa 

erro e não é possível enviar a solicitação de ajuste;
- Caso os valores informados sejam iguais ou menores, o SAMMED exibirá 

alertas que não impedirão o envio;
3. Valida os GGREM informados;



Envio e Extrato do Envio

Ao finalizar o envio, um extrato é gerado 
e o envio passa a constar no “Histórico 
de Envio”. 

Clique aqui para acessar o histórico de 
envios e obter o extrato. 



Abertura do Sistema para Ajustes e Envio do Relatório 
de Comercialização

• Ajustes de Preços dependem de resolução do Conselho de Ministros a ser publicada 
até 31 de março.

• A disponibilização da funcionalidade do relatório de comercialização depende de 
ajustes que devem ser disponibilizados até 17/03 (estimativa). 



 Ao fim do prazo de reajuste, uma 
rotina é executada e os preços 
são reajustados na base. 

 Os relatórios de comercialização 
são inseridos na base de dados 
e passam a estar sujeitos à 
ações de monitoramento da 
CMED. Nestas ações avalia-se 
os preços praticados pela 
empresa.

O que acontece depois?SAMMed



Agradecemos a atenção!

Contato

Secretaria-Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa  SIA Trecho 5 -
Área especial 57 - Lote 200

CEP: 71205-050
Brasília - DF

http://portal.anvisa.gov.br/cmed
Anvisa Atende: 0800-642-9782

ouvidoria@anvisa.gov.br

SAMMed

http://portal.anvisa.gov.br/cmed
mailto:ouvidoria@anvisa.gov.br
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