Informe SCMED
MIPS – Atualização de preços no SAMMED – A partir de janeiro/2020
Conforme estabelece a Resolução CMED nº 2, de 26 de março de 2019, cabe à Secretaria Executiva da
CMED publicar os preços de medicamentos classificados nos Grupos 2 e 3.
Especificamente para o Grupo 2, as empresas que detêm registros desses 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.
Para atualizar os preços pelo SAMMED, acesse http://sammed-web.anvisa.gov.br, clique em “Solicitar
alteração da apresentação”. Nessa tela, digite o número do processo CMED e selecione as apresentações
que deseja alterar. Acesse a tela de alterações, clicando em “Editar apresentação”. Altere o preço e clique
em “Salvar”. O sistema irá voltar para a tela inicial. Justifique o motivo da alteração e clique em “Enviar”.
Atenção: antes de enviar, todos os campos obrigatórios devem estar preenchidos. Portanto, o status do
preenchimento na tabela de apresentações deve ser “completo”.

Tela de seleção das apresentações

Tela de justificativa, verificação do status “completo”e envio

O SAMMED já está disponível para atualização dos preços dos medicamentos classificados no Grupo 2, não
sendo mais necessário o envio dos dados pelo e-mail sammed@anvisa.gov.br. Portanto, as empresas que
têm medicamentos classificados no Grupo 2 devem atualizar os preços até o dia 10 de cada mês.
Ressalte-se que a atualização dos preços dos medicamentos do Grupo 2 deverá ser realizada sempre que
houver alteração nos preços desses produtos.
Demais informações sobre medicamentos liberados podem ser consultadas no FAQ publicado na página
da CMED no portal da Anvisa: http://portal.anvisa.gov.br/cmed/perguntas-frequentes.
Demais informações sobre o uso do SAMMED, entre em contato pelo e-mail sammed@anvisa.gov.br.
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