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MIPs – atualização de preços no banco SAMMED
Conforme estabelece a Resolução CMED nº 2, de 26 de março de 2019, cabe à SecretariaExecutiva da CMED publicar os preços de medicamentos classificados nos Grupos 2 e 3.
Especificamente para o Grupo 2, as empresas que detêm registros de medicamentos
deverão atualizar os preços no Sistema de Acompanhamento do Mercado de
Medicamentos (SAMMED) sempre que houver alteração, sendo que os preços divulgados
em mídias especializadas devem ser iguais aos publicados na lista da CMED.
O SAMMED está em fase de transição para um novo modelo e, nesse período, as alterações
de preços de medicamentos enquadrados no Grupo 2 devem ser enviadas diretamente para
a Secretaria-Executiva, que dará publicidade na página CMED no Portal da Anvisa.
Sendo assim, as empresas que têm medicamentos classificados no Grupo 2 devem enviar
até o dia 10 de cada mês para o e-mail sammed@anvisa.gov.br, em planilha formato XLS,
contendo apenas o código GGREM do produto e o respectivo PF ICMS 18%, os preços que
vigorarão no mês subsequente, para atualização da Lista de Preços da CMED.
A SCMED solicita também a colaboração das entidades representativas do setor no sentido
de mobilizarem suas associadas para que cumpram com as devidas atualizações de preços,
quando for o caso.
Ressalte-se que a lista de preços de medicamentos liberados, referentes ao Grupo 2, deverá
ser enviada à SCMED sempre que houver alteração nos preços desses produtos, até a
completa transição do sistema SAMMED para o novo modelo.
De acordo com o Parágrafo Único do art. 6º da Resolução CMED nº 2/2019, a publicação, em
mídias especializadas de grande circulação, de preços divergentes da lista publicada pela
CMED será punida na forma do art. 8º da Lei nº 10.742, de 06 de outubro de 2003.
Demais informações sobre medicamentos liberados podem ser consultadas no FAQ
publicado na página da CMED no portal da Anvisa, o qual poderá ser acessado no seguinte
endereço: http://portal.anvisa.gov.br/cmed/perguntas-frequentes

Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – SCMED
Gabinete do Diretor-Presidente – GADIP
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

