
MANUAL do SNGPC Software® 

CADASTRO 

Entre no site www.sngpc.com.br, Clique em Cadastre-se para fazer o seu cadastro. 

 

 

 

Feito isso, informe o seu CNPJ e o código de segurança e clique em ENTRAR. 

 

 

 

Insira todas as informações da farmácia e clique em ENVIAR DADOS. 

http://www.sngpc.com.br/


 

Depois de efetuado o cadastro você receberá um e-mail. Para validar o seu cadastro clique em “CLIQUE 

AQUI”: 

 

Você receberá em seu e-mail o seu login e senha: 

 

 



Acessando o SNGPC: 

  Para Acessar o SNGPC Software® você deve inserir o seu login e senha no campo, como descrito abaixo: 

 

 

O primeiro passo é fazer o seu Inventário: 

 

 

Coloque o nº de MS ou a descrição do medicamento e clique em Localizar Produto (1). 



 

Verifique qual o medicamento correto e clique em SELECIONAR. 

 

Feito isso, aparecerá todas as informações como MS, descrição, apresentação, código de barras, devendo 

preencher somente lote, validade e a quantidade. 



 

Caso o medicamento que você procura não esteja cadastrado no SNGPC Software®, é só você clicar em 

Cadastrar Produtos. (2) 

Basta preencher todos os campos e clicar em Cadastro de Produto. 

 

Você pode visualizar o seu cadastro clicando em Visualizar produtos no Inventário (3). 

 



TRANSMISSÃO DO INVENTÁRIO 

Agora você já pode fazer a transmissão do seu Inventário para a ANVISA.  

É só clicar em ENVIO DE MOVIMENTAÇÔES: 

 

 

Agora é só preencher os dados do Responsável Técnico, login e senha do site da ANVISA e data do 

Inventário, lembrando que a data do Inventário deve ser a data do dia seguinte da finalização do seu 

Inventário no site da ANVISA. 

 

 

Se você optar por salvar as informações do Responsável Técnico deixe clicado a opção “DESEJA SALVAR 

ESTES DADOS PARA AS PRÓXIMAS TRANSMISSÕES”.  

   Se você optou por salvar os dados, no seu próximo envio você precisará somente verificar se os seus 

dados estão corretos. 



 

 

 

Caso você não tenha optado por SALVAR os DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, você terá que digitar em 

todas as transmissões o seu login e senha da ANVISA. 

 

MOVIMENTAÇÕES: 

ENTRADAS 

É possível registrar a entrada de medicamentos em dois momentos: 
 
• Compra  

• Transferência 
 
 

Entrada por Compra: 

 

Ao selecionar a opção Compra, será exibida a tela onde devem ser inseridas as informações sobre a 
compra realizada. 
 
Lembre-se de registrar a quantidade de cada medicamento respeitando o número do lote. 
Ao inserir todas as informações referentes à compra, clique em Confirmar. 

 



 

Entrada por Transferência:  

De acordo com a Resolução da ANVISA, somente é permitida a transferência de medicamentos entre 
empresas com a mesma raiz de CNPJ (XX.XXX.XXX/0001-XX) 
 
Basta preencher os dados referentes à transferência e clicar em Confirmar. 
 
Fique atento ao detalhe de que o registro de ENTRADA de medicamentos por transferência deve ser 
precedido de uma SAÍDA da outra loja. 
 

 

SAÍDAS 

É possível registrar a saída de medicamentos em três momentos: 
• Venda ao Consumidor 
• Transferência 
• Perda 

 



Venda ao consumidor 
 
Selecionando Venda ao Consumidor, selecione o tipo de receituário. 
 
• Notificação Especial (Branca 2 vias) 
• Notificação A (Amarela) 
• Notificação B (Azul) 
• Notificação C (Branca) 
 
Ao clicar sobre a opção desejada, será aberta nova tela para inclusão dos dados. 
Esta tela segue o visual da receita original, facilitando, assim, seu preenchimento. 
É possível localizar o medicamento por código de barras ou Registro no Ministério da Saúde. 
 
Para controle dos lotes dispensados ao cliente, ao selecionar a quantidade prescrita, o sistema solicitará a 
informação e quantidade deste lote dispensada ao cliente. 
 
Preencha todos os dados e ao final clique em Confirmar. 
 
Alguns campos obrigatórios foram adicionados nessa nova atualização feita pela ANVISA o CID (Código 
Internacional de Doenças), a Idade do Paciente, e a unidade da idade (meses ou anos). 
 
Não será possível a liberação de produtos que não constem do estoque ou o número do lote não esteja 
correto. 

Notificação Especial (Branca 2 Vias): 

 

 



Notificação A: 

 

Notificação B: 

 

Notificação C: 

 



PERDA ou TRANSFERÊNCIA 

PERDA: 

Para facilitar a operação, existe um botão para busca dos produtos disponíveis em estoque. 
 
Existem nove motivos previstos para a informação de Perda. 
 
• Furto / Roubo 
• Avaria 
• Vencimento 
• Apreensão / Recolhimento pela VISA 
• Perda no processo 
• Coleta para controle de qualidade 
• Perda de exclusão da portaria 344 
• Por desvio de qualidade 
• Recolhimento do fabricante 
 
É necessário informar todos os dados para registrar as perdas. 
 
 

 

TRANSFERÊNCIA 

Transferência para outra loja: 
 
Para facilitar a operação, existe um botão para busca dos produtos disponíveis em estoque. 
 
De acordo com a Resolução da ANVISA, somente é permitida a transferência de medicamentos entre 
empresas com a mesma raiz de CNPJ (XX.XXX.XXX/0001-XX) 
 
Basta preencher os dados referentes à transferência e clicar em Confirmar. 
 



Não será possível a transferência de produtos que não constem do estoque ou o número do lote não 
esteja correto. 
 
A transferência só é permitida caso a data de transferência seja posterior a data do último envio dos dados 
à ANVISA. 
 
 

 

 

ENVIO DE MOVIMENTAÇÕES 

Para fazer o ENVIO das suas movimentações semanais para a ANVISA você deve clicar em ENVIO DE 

MOVIMENTAÇÕES: 

 

Escolha a opção MOVIMENTAÇÃO: 

Preencha os campos com as informações do Responsável Técnico e as datas INICIO e FIM. 



Para verificar se as suas movimentações estão corretas, você pode VISUALIZAR TODAS AS SUAS 

MOVIMENTAÇÕES clicando em VISUALIZAR MOVIMENTAÇÕES. (1) 

Caso você não queira fazer o ENVIO imediato para o site da ANVISA, você pode SALVAR o seu ARQUIVO 

XML no seu computador clicando em DOWNLOAD XML DE MOVIMENTAÇÕES, para fazer o ENVIO 

posteriormente para o site da ANVISA. (2) 

Para enviar diretamente o seu ARQUIVO XML para a ANVISA é só clicar em TRANSMITIR ARQUIVO DE 

MOVIMENTAÇÕES para ANVISA. (3) 

 

  Depois que o seu arquivo XML com as suas movimentações é enviado, é importante verificar o STATUS de 

TRANSMISSÃO no site da ANVISA. Para verificação, você deve ir ao site da ANVISA https://sngpc.anvisa.gov.br 

colocar os seus dados de acesso, depois clicar em Relatórios e em seguida em Status de Transmissão. Lá 

você verá se o seu arquivo foi aceito e validado, ou se apresentou algum problema no seu Arquivo XML.  

 

https://sngpc.anvisa.gov.br/

