GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Vigilância Sanitária
Gerência de Medicamentos e Correlatos
Nota Técnica N.º 14/2020 - SES/SVS/DIVISA/GEMEC

Brasília-DF, 16 de abril de 2020.

ASSUNTO: RESOLUÇÃO - RDC Nº 372, DE 15 DE ABRIL DE 2020
OBJETIVO: Inclusão da substância NITAZOXANIDA no Anexo I da Portaria SVS/MS nº. 344, de 12 de maio de 1998.
O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 16, III,
da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o art. 13, IV, do Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e no art. 47, IV e
art. 53, V, do Anexo I, da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC de nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve, ad
referendum, adotar a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação:
Art. 1º Publicar a atualização do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras
sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº. 344, de 12 de maio de 1998, republicada no Diário Oﬁcial da União de
1º de fevereiro de 1999, estabelecendo as seguintes alterações, conforme previsto no Anexo I desta Resolução.
I. INCLUSÃO
1.1. Lista "C1": NITAZOXANIDA
Art. 2º Aplicam-se à substância NITAZOXANIDA as disposições con das na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
351, de 20 de março de 2020 e suas alterações.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ressalta-se que, de acordo com o ar go 2°, a dispensação da NITAZOXANIDA deverá seguir os
seguintes procedimentos:
Fica sujeito à Receita de Controle Especial em duas vias, sendo a 1ª via retida no
estabelecimento farmacêutico e a 2ª via devolvida ao Paciente.
No período de 30 dias após a entrada em vigor desta Resolução, a dispensação poderá ser
efetuada também mediante receita médica comum, devendo o farmacêutico registrar na receita
a comprovação do atendimento. Portanto, até 15 de Maio de 2020, poderão ser recebidas em
Receituário Comum.
Fica sujeito aos procedimentos de escrituração no Sistema Nacional de Gerenciamento de
Produtos Controlados (SNGPC), previstos pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
22/2014.
Não está sujeito aos demais controles estabelecidos pelas Portarias SVS/MS nº 344/1998 e
06/1999, incluindo as determinações referentes à embalagem e rotulagem.
A entrada dos medicamentos já existentes em estoque nas farmácias e drogarias antes da publicação
da RESOLUÇÃO - RDC Nº 372, DE 15 DE ABRIL DE 2020 não precisa ser transmi da ao Sistema Nacional de
Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). As movimentações referentes a esses estoques poderão
ser registradas internamente, por meio de registro manual ou em sistema informa zado do estabelecimento,
sem necessidade de transmissão ao SNGPC.
As novas entradas e aquisições realizadas a par r de 16/04/2020, bem como as demais
movimentações referentes a tais aquisições, como saídas, perdas e transferências, deverão ser escrituradas no
SNGPC.
As dispensações e entregas de medicamentos realizadas pela apresentação de receita médica
comum devem ser registradas no SNGPC, do mesmo modo que acontece com as receitas de controle especial. Para
isso, no momento do atendimento, o farmacêu co deve coletar todas as informações necessárias à escrituração.
Este procedimento poderá ser feito somente até o dia 15 de maio de 2020, para ﬁns de transmissão dos dados ao
SNGPC.
Renata Moreira Ferreira
Gerente de Medicamentos e Correlatos
Ciente e de acordo. Encaminhe-se.

Manoel Silva Neto
Diretor da Vigilância Sanitária
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