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A POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS1

Quando tudo começou
Partindo-se do pressuposto de que uma política sobre drogas constitui o
conjunto de esforços do país para redução da oferta e da demanda de drogas. O
Brasil, assim como boa parte das nações, passou a implementar uma política sobre
drogas na primeira metade do século 20 com a transposição das disposições e
recomendações introduzidas pela Convenção Internacional do Ópio (Haia,
1912) para a legislação nacional. Assim, a primeira norma legal a tratar do assunto
foi o Decreto-Lei n. 891/1938, que consolidou ações de prevenção, tratamento e
repressão de drogas no Brasil.
Em 1976, o referido Decreto-Lei foi alterado pela Lei n. 6.368/1976, que
dispôs sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de
substâncias entorpecentes ou que causem dependência física ou psíquica. A
aprovação desta lei inaugura uma série de esforços para consolidar a política de
drogas brasileira.

Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de
Entorpecentes e o Conselho Federal de Entorpecentes
Já em setembro de 1980, o Decreto n. 85.110, instituiu o Sistema Nacional
de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes e normatizou o
Conselho Federal de Entorpecentes - CONFEN. Ambos deram origem aos
atuais órgãos que atuam na governança da Política Nacional sobre Drogas.
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Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso
Em 1986, por meio da Lei nº. 7.560, foi criado o Fundo de Prevenção,
Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso (FUNCAB) e foram estabelecidas
regras sobre os bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico ilícito de
drogas ou atividades correlatas. Este Fundo originou o atual Fundo Nacional
Antidrogas (FUNAD).

Secretaria Federal de Entorpecentes
Em 1993, foi criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Secretaria
Federal de Entorpecentes, órgão de supervisão técnica das atividades de
prevenção, fiscalização e repressão ao uso indevido de produtos e substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, buscando dar
estrutura para a organização do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e
Repressão de Entorpecentes.

Conselho Nacional Antidrogas e Secretaria Nacional Antidrogas
Em 1998, o então Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) foi
transformado no Conselho Nacional Antidrogas (CONAD) e, na mesma
oportunidade, foi criada a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD). Ambos os
órgãos deixaram de ser vinculados ao Ministério da Justiça e passaram para a Casa
Militar da Presidência da República.
Em que pese existirem no período legislações bastante abrangentes sobre a
temática no que se refere à previsão de ações de redução da oferta e da demanda,
em 2002, foi instituída, pela primeira vez, um documento com a síntese da política
de drogas, denominado de Política Nacional Antidrogas (PNAD), por meio
do Decreto nº. 4.345/2002.
Nesse mesmo período, o governo sancionou a Lei n. 10.409/2002, que fez
uma série de modificações na antiga Lei n. 6.368/1976, mas manteve partes
significativas desta legislação no tocante à redução da oferta.
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Em 2005, a política instituída em 2002 passou por atualizações, sendo
aprovado novo decreto com a síntese de uma nova Política Nacional sobre Drogas
(Resolução n. 3/GSIPR/CONAD de 2005), sem, contudo, rever o Decreto n.
4.345/2002, que continuou vigente.

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
Em 2006, foi aprovada a Lei n. 11.343/2006 que instituiu o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) e prescreveu medidas
para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e
dependentes de drogas, em consonância com a política sobre drogas vigente. Esta
lei tentou reunir os dois instrumentos normativos anteriores: as Leis 6.368/1976 e
10.409/2002, revogando-os a partir de sua edição, com o reconhecimento de
diferenças entre as figuras do traficante e a do usuário/dependente, os quais
passaram a ser tratados de modo diferenciado e a ocupar capítulos diferentes da
lei.
Já o Decreto n. 5.912/2006 regulamentou as competências dos Órgãos do
Poder Executivo no que se refere à temática.
Em 2008, foi editada a Lei n. 11.754 por meio da qual o Conselho Nacional
Antidrogas passou a se chamar Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas
(CONAD). A nova Lei também alterou o nome da Secretaria Nacional Antidrogas
para Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD).
Em janeiro de 2011, a SENAD retornou do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República para o Ministério da Justiça, a fim de
potencializar a articulação das ações da redução de demanda da oferta de drogas,
que priorizam o enfrentamento ao tráfico de ilícitos.

Comitê Gestor Interministerial
Mais recentemente, a Portaria Interministerial n. 2, de 21 de dezembro de
2017 criou o Comitê Gestor Interministerial com o objetivo de coordenar ações
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de prevenção, pesquisa, cuidados, formação e reinserção social no âmbito do
governo federal, sendo composto, originalmente, pelos Ministérios da Justiça,
Trabalho, Saúde e Desenvolvimento Social e Agrário.

Política Nacional sobre Drogas
Por fim, em 2019 foi editado o Decreto n. 9.761/2019, que regulamenta a
Política Nacional sobre Drogas, atualmente vigente, promovendo ajustes na
Governança da Política Nacional de Drogas.
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ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDOS NA
POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS1
O Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (SISNAD) foi instituído
pela Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, e prescreve medidas de prevenção
do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas
e normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas.
O SISNAD apresenta como órgão superior o Conselho Nacional de
Políticas sobre Drogas (CONAD) e sua organização assegura a orientação central
e a execução descentralizada das atividades vinculadas à Política Nacional sobre
Drogas e envolve diversos atores na esfera federal, estadual e municipal por atuar
de forma transversal entre as políticas públicas dos órgãos.
A Política sobre Drogas, por força dos acordos internacionais, dos quais o
Brasil é signatário, é constituída por um conjunto de eixos e subeixos, que se
constituem como alicerces da política, a saber:
i – redução da demanda: prevenção, promoção à saúde, cuidado,
tratamento, acolhimento, apoio, mútua ajuda e reinserção social.
ii – gestão: incluídas as ações de estudo, pesquisa, avaliação, formação
e capacitação; gestão de ativos.
iii – redução da oferta: incluídas as ações de segurança pública, defesa,
inteligência,

regulação de substâncias precursoras,

de substâncias

controladas e de drogas lícitas, repressão da produção não autorizada, de
combate ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro e crimes conexos,
inclusive por meio da recuperação de ativos que financiem ou sejam
resultados dessas atividades criminosas.
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Vários órgãos que atuam diretamente ou contribuem para a execução da
Política Nacional sobre Drogas integram o SISNAD. A figura abaixo apresenta
dos principais componentes do Sistema, no âmbito federal, no entanto, não se trata
de uma representação exaustiva.
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Cada um dos órgãos representados acima é responsável por um sistema de
políticas públicas, que possui vínculos com a PNAD, e que possui extensões em
âmbitos estaduais e municipais.
O SISNAD, desta forma, busca articular as ações vinculadas à questão das
drogas nestes diferentes sistemas.

Principais sistemas que possuem interface com o SISNAD:



Sistema Único de Saúde – SUS;



Sistema Único de Assistência Social – SUAS;



Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente – SGDCA;



Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE



Sistema Único de Segurança Pública - SUSP



Sistema Nacional de Trânsito - SNT



Sistema Brasileiro de Inteligência - SISBIN



Forças Armadas Brasileira - FFAA
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Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 9.761, DE 11 DE ABRIL DE 2019
Aprova a Política Nacional sobre
Drogas.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 84, caput , inciso VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
DECRETA :
Art. 1º Fica aprovada a Política Nacional sobre Drogas - Pnad, na forma
do Anexo , consolidada a partir das conclusões do Grupo Técnico Interministerial
instituído pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, na Resolução nº 1,
de 9 de março de 2018.
Art. 2º Os órgãos e as entidades da administração pública federal
considerarão, em seus planejamentos e em suas ações, os pressupostos, as
definições gerais e as diretrizes fixadas no Anexo .
Art. 3º A Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do
Ministério da Cidadania e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do
Ministério da Justiça e Segurança Pública articularão e coordenarão a
implementação da Pnad, no âmbito de suas competências.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 4.345, de 26 de agosto de 2002.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 11 de abril de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Madetta
Osmar Terra
Damares Regina Alves
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.4.2019 - Edição extra
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ANEXO
Política Nacional sobre Drogas

1. INTRODUÇÃO
O uso de drogas na atualidade é uma preocupação mundial. Entre 2000 e
2015, houve um crescimento de 60% no número de mortes causadas diretamente
pelo uso de drogas1, sendo este dado o recorte de apenas uma das consequências
do problema. Tal condição extrapola as questões individuais e se constitui como
um grave problema de saúde pública, com reflexos nos diversos segmentos da
sociedade. Os serviços de segurança pública, educação, saúde, sistema de justiça,
assistência social, dentre outros, e os espaços familiares e sociais são
repetidamente afetados, direta ou indiretamente, pelos reflexos e pelas
consequências do uso das drogas.
Independentemente das questões de gênero, idade, espaço geográfico ou
classe social, ainda que essas especificidades tenham implicações distintas, o uso
de drogas se expandiu consideravelmente nos últimos anos e exige reiteradas
ações concretas do Poder Público, por meio da elaboração de estratégias efetivas
para dar respostas neste contexto. Tais ações necessitam ser realizadas de forma
articulada e cooperada, envolvendo o governo e a sociedade civil, alcançando as
esferas de prevenção, tratamento, acolhimento, recuperação, apoio e mútua ajuda,
reinserção social, ações de combate ao tráfico e ao crime organizado, e ampliação
da segurança pública.
A proposta de atenção a tal problemática requer, necessariamente, o
reconhecimento do contexto de que nos últimos anos, em nível nacional e
internacional, é possível identificar o aumento dos mercados de drogas ilícitas 2 e
é necessário considerar todas as suas implicações quanto ao monitoramento de
fronteiras, à segurança pública e à repressão ao tráfico de drogas.
Dentre as drogas ilícitas, a maconha, em nível mundial, é a droga de maior
consumo. No Brasil, a maconha é a substância ilícita de maior consumo entre a
população. Em pesquisa nacional de levantamento domiciliar, realizada no ano de
2012, 6,8% da população adulta e 4,3% da população adolescente declararam já
ter feito uso dessa substância, ao menos, uma vez na vida. Já o uso de maconha,
nos últimos 12 meses, é de 2,5% na população adulta e 3,4% entre adolescentes,
sendo que, 62% deste público indica a experimentação antes dos 18 anos.
Ademais, o uso de maconha, especialmente no público adolescente, gera
1
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preocupação em decorrência das consequências nocivas do seu uso crônico, tais
como maiores dificuldades de concentração, aprendizagem e memória, sintomas
de depressão e ansiedade, diminuição da motivação, sintomas psicóticos,
esquizofrenia, entre outros prejuízos.
Com relação à cocaína foi identificado o uso, ao menos uma vez na vida, por
3,8% entre adultos e 2,3% entre adolescentes, e no que tange aos últimos 12
meses, 1,7% da população adulta e 1,6% da população adolescente referem ter
feito uso. Destaca-se que a experimentação da cocaína, em 62% das situações,
ocorreu antes dos 18 anos. O uso de crack, na vida, foi apontado por 1,3% dos
adultos e 0,8% dos adolescentes. O uso nos últimos 12 meses foi verificado em
0,7% da população adulta e 0,1% dos adolescentes. É necessário compreender a
limitação de tal pesquisa, por ser uma amostra domiciliar, que não considera a
população em situação de rua, sendo que tal grupo possui suas especificidades,
com uma tendência de maior de consumo de tais substâncias.
No que tange ao uso de drogas lícitas, em nível mundial, o uso de tabaco é
considerado um dos fatores mais determinantes na carga global de doenças. Com
seu uso muito vinculado às questões culturais, além dos prejuízos ao usuário, o
tabaco acarreta complicações àqueles expostos à sua fumaça, denominados
fumantes passivos. No Brasil, do ano de 2006 para 2012, houve uma redução de
3,9% na prevalência de fumantes. A diminuição do uso do tabaco nos últimos
anos é representativa e pode se vincular à implementação de ações direcionadas à
prevenção, tais como as limitações nas veiculações de ações publicitárias.
Entretanto, a experimentação e o uso regular iniciam-se ainda na adolescência, o
que indica maior necessidade de ações voltadas para esse público, bem como
ampliação no controle sobre a comercialização do tabaco entre adolescentes. Ao
mesmo tempo que se registra uma diminuição no uso de cigarro, observa-se o uso
crescente de seus similares, como o narguilé, especialmente entre adolescentes e
jovens. Entidades atuantes na área da prevenção do uso de drogas relatam o
crescente uso dos derivados do tabaco entre os adolescentes e jovens, fato que
ainda carece de estatísticas oficiais em nível nacional, bem como ampliação de
estudos científicos. Ações de marketing , que promovem produtos como
narguilé, e induzem a conceitos errôneos acerca deste produto, podem vir a
induzir o aumento do uso dessas substâncias vendidas sem qualquer descrição dos
seus efeitos maléficos à saúde34, visto que ações de regulação de sua
comercialização ainda são incipientes. Neste sentido, dados os prejuízos à saúde,
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sociais e econômicos, decorrentes do tabaco e de seus derivados, estes produtos5,
em sua comercialização, devem ter as mesmas diretrizes de advertência que o
cigarro já tem.
Com relação a outra droga lícita, a experimentação do álcool, tem iniciado
cada vez mais cedo. No ano de 2006, 13% dos entrevistados tinham
experimentado bebidas alcoólicas com idade inferior a 15 anos. Esse percentual
subiu para 22% em 2012. Esses dados são ainda mais preocupantes no público
feminino, visto o aumento do uso de maneira mais precoce entre as mulheres6.
Desenvolver estratégias voltadas para o público mais jovem é de fundamental
relevância, considerando que os efeitos negativos do uso sobre este grupo etário
são maiores quando comparados a grupos mais velhos, sendo a adolescência um
período crítico e de risco para o início do uso7. De forma associada a esse quadro
é necessário também refletir sobre o fato de que há comorbidades associadas
como, por exemplo, a depressão, que se apresenta com maior prevalência entre
abusadores de álcool. Identificou-se que 5% da população brasileira já realizou
alguma tentativa de suicídio, destas 24% associadas ao consumo de álcool, o que
remete à necessidade de atuar diretamente sobre tal realidade8.
Entretanto, ainda se faz necessário o olhar atento para outros grupos etários.
As mortes causadas em decorrência direta do uso de drogas entre a população com
mais de 50 anos, nos anos 2000, representava 27% e aumentou para 39%9 em
2015, o que indica a necessidade do olhar e de ações estratégias para os distintos
grupos.
Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (2018)10, o álcool foi o
7º fator de risco no mundo para anos de vida perdidos e o 1º para o indicador
chamado DALY ( Disability-Adjusted Life Year ), que seria a soma dos anos
potenciais de vida perdidos, devido à mortalidade prematura e os anos de vida
produtiva perdidos devido à deficiência.
Dar respostas efetivas e concretas a estes contextos é de fundamental
relevância visto que a população brasileira, em quase sua totalidade, posiciona-se
favorável à oferta de propostas de tratamentos gratuitos para o uso de álcool e
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outras drogas, além da ampliação das já existentes, bem como ao aumento da
fiscalização sobre o comércio, tanto de drogas lícitas como ilícitas11.
É evidente com as informações trazidas em relação ao consumo de drogas,
lícitas e ilícitas e seu contexto social, que há necessidade de atualizar a legislação
da política pública sobre drogas, considerada a dinamicidade deste problema de
ordem social, econômica e principalmente de saúde pública.
2. PRESSUPOSTOS DA POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS
2.1. Buscar incessantemente atingir o ideal de construção de uma sociedade
protegida do uso de drogas lícitas e ilícitas e da dependência de tais drogas.
2.2. A orientação central da Política Nacional sobre Drogas considera
aspectos legais, culturais e científicos, especialmente, a posição majoritariamente
contrária da população brasileira quanto às iniciativas de legalização de drogas.
2.3. Reconhecer as diferenças entre o usuário, o dependente e o traficante de
drogas e tratá-los de forma diferenciada, considerada a natureza, a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação de
apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do
agente, considerados obrigatoriamente em conjunto pelos agentes públicos
incumbidos dessa tarefa, de acordo com a legislação.
2.4. O plantio, o cultivo, a importação e a exportação, não autorizados pela
União, de plantas de drogas ilícitas, tais como a cannabis , não serão admitidos
no território nacional.
2.5. Tratar sem discriminação as pessoas usuárias ou dependentes de drogas
lícitas ou ilícitas.
2.6. Conscientizar o usuário e a sociedade de que o uso de drogas ilícitas
financia atividades e organizações criminosas, cuja principal fonte de recursos
financeiros é o narcotráfico.
2.7. Garantir o direito à assistência intersetorial, interdisciplinar e
transversal, a partir da visão holística do ser humano, com tratamento,
acolhimento, acompanhamento e outros serviços, às pessoas com problemas
decorrentes do uso, do uso indevido ou da dependência do álcool e de outras
drogas.
2.8. As ações, os programas, os projetos, as atividades de atenção, o cuidado,
a assistência, a prevenção, o tratamento, o acolhimento, o apoio, a mútua ajuda, a
II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas – LENAD. Disponível em: https://inpad.org.br/wpcontent/uploads/2014/03/Lenad-II-Relat%C3%B3rio.pdf
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reinserção social, os estudos, a pesquisa, a avaliação, as formações e as
capacitações objetivarão que as pessoas mantenham-se abstinentes em relação ao
uso de drogas.
2.9. Buscar o equilíbrio entre as diversas diretrizes, que compõem de forma
intersistêmica a Política Nacional sobre Drogas e a Política Nacional sobre o
Álcool, nas diversas esferas da federação, classificadas, de forma não exaustiva,
em:
a) ações de redução da demanda, incluídas as ações de prevenção, promoção
à saúde, cuidado, tratamento, acolhimento, apoio, mútua ajuda e reinserção social;
b) ações de gestão da política, incluídas as ações de estudo, pesquisa,
avaliação, formação e capacitação; e
c) ações de redução da oferta, incluídas as ações de segurança pública,
defesa, inteligência, regulação de substâncias precursoras, de substâncias
controladas e de drogas lícitas, repressão da produção não autorizada, de combate
ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro e crimes conexos, inclusive por meio
da recuperação de ativos que financiem ou sejam resultados dessas atividades
criminosas.
2.10. Buscar, de forma ampla, a cooperação nacional e internacional, pública
e privada, por meio da participação de fóruns sobre o tabaco e seus derivados,
álcool e outras drogas e do estreitamento das relações de colaboração técnica,
científica, tecnológica e financeira multilateral, respeitada a soberania nacional.
2.11. Reconhecer a corrupção, a lavagem de dinheiro e o crime organizado
vinculado ao narcotráfico como as principais vulnerabilidades a serem alvo das
ações de redução da oferta de drogas.
2.12. Reconhecer a necessidade de elaboração de planos que permitam a
realização de ações coordenadas dos órgãos vinculados à redução da oferta de
drogas ilícitas, a fim de impedir a utilização do território nacional para o cultivo,
a produção, a armazenagem, o trânsito e o tráfico de tais drogas.
2.13. Reconhecer a necessidade de elaboração de planos que permitam a
realização de ações coordenadas dos órgãos públicos e das organizações da
sociedade civil vinculados à redução da demanda por drogas.
2.14. Reconhecer a necessidade de promoção e fomento dos fatores de
proteção ao uso, ao uso indevido e à dependência do álcool e de outras drogas.
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2.15. Reconhecer o vínculo familiar, a espiritualidade, os esportes, entre
outros, como fatores de proteção ao uso, ao uso indevido e à dependência do
tabaco, do álcool e de outras drogas, observada a laicidade do Estado.
2.16. Reconhecer a necessidade de desenvolvimento de habilidades para a
vida, como forma de proteção ao uso, ao uso indevido e à dependência do álcool
e outras drogas.
2.17. Reconhecer a necessidade de conscientização do indivíduo e da
sociedade em relação aos fatores de risco, com ações efetivas de mitigação desses
riscos, em nível individual e coletivo.
2.18. Reconhecer que a assistência, a prevenção, o cuidado, o tratamento, o
acolhimento, o apoio, a mútua ajuda, a reinserção social e outros serviços e ações
na área do uso, do uso indevido e da dependência de drogas lícitas e ilícitas
precisam alcançar a população brasileira, especialmente sua parcela mais
vulnerável.
2.19. Reconhecer que é necessário tratar as causas e os fatores do uso, do uso
indevido e da dependência do álcool e de outras drogas, além de promover
assistência aos afetados pelos problemas deles decorrentes.
2.20. Reconhecer a necessidade de tratar o tabagismo, o uso de álcool e de
outras drogas também como um problema concernente à infância, à adolescência
e à juventude, de modo a evitar o início do uso, além da assistência àqueles em
uso dessas substâncias.
2.21. Reconhecer a necessidade de novas formas de abordagem e cuidados e
do uso de tecnologias, ferramentas, serviços e ações digitais inovadoras.
2.22. Reconhecer a necessidade de alcançar o indivíduo e a sociedade,
inclusive em formas e locais hoje inalcançados e buscar novos meios de lhes
proporcionar informação, cuidado e assistência.
2.23. Reconhecer a importância do desenvolvimento, do fomento e do apoio
a serviços e ações à distância, de modo a tornar a política sobre drogas lícitas e
ilícitas alcançável a todos, inclusive com possibilidade de menor custo para o
Poder Público.
2.24. Reconhecer a necessidade de se fazer cumprir as leis e as normas sobre
drogas lícitas e ilícitas, desenvolver novas ações e regulamentações,
especialmente aquelas relacionadas à proteção da vida, da saúde, da criança, do
adolescente e do jovem, inclusive quanto à publicidade de drogas lícitas e à
fiscalização da sua venda, publicidade e consumo.
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2.25. Reconhecer a necessidade de políticas tributárias que disciplinem o
consumo, o contrabando e o descaminho de drogas lícitas.
2.26. Reconhecer a necessidade de impor restrições de disponibilidade de
drogas lícitas e ilícitas.
2.27. Reconhecer a necessidade de capacitação e formação da rede
relacionada à Política Nacional sobre Drogas e da Política Nacional sobre o
Álcool, nos âmbitos público e privado.
2.28. Reconhecer a necessidade de estudos, pesquisas e avaliações das ações,
dos serviços, dos programas e das atividades no âmbito da Política Nacional sobre
Drogas e da Política Nacional sobre o Álcool, nos âmbitos público e privado.
2.29. Reconhecer a necessidade de manter programas de monitoramento para
detecção e avaliação de novas drogas, sintéticas ou não, sua composição, efeitos,
danos e populações-alvo, a fim de delinear ações de prevenção, tratamento e
repressão da oferta.
2.30. Buscar garantir, por meio do Conselho Nacional de Políticas sobre
Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o desenvolvimento de
estratégias de planejamento e avaliação das políticas de educação, assistência
social, saúde, trabalho, esportes, habitação, cultura, trânsito e segurança pública
nos campos relacionados ao tabaco e seus derivados, álcool e outras drogas, com
uso de estudos técnicos e outros conhecimentos produzidos pela comunidade
científica.
2.31. Fundamentar, no princípio da responsabilidade compartilhada, a
coordenação de esforços entre os diversos segmentos do governo e da sociedade
e buscar a efetividade e a sinergia no resultado das ações, no sentido de obter
redução da oferta e do consumo de drogas, do custo social a eles relacionados e
das consequências adversas do uso e do tráfico de drogas ilícitas e do uso de
drogas lícitas.
2.32. Buscar constantemente o aperfeiçoamento, a eficiência, a eficácia, a
efetividade e a transparência para os programas, os projetos, as ações e as
iniciativas da Política Nacional sobre Drogas, em especial pela mensuração
científica e administrativa de seus processos, resultados e impactos na sociedade.
2.33. Incentivar, orientar e propor o aperfeiçoamento da legislação para
garantir a implementação e a fiscalização das ações decorrentes desta política.
2.34. Reconhecer o uso das drogas lícitas como fator importante na indução
da dependência, e que por esse motivo, deve ser objeto de um adequado controle
social, especialmente nos aspectos relacionados à propaganda, à comercialização
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e à acessibilidade de populações vulneráveis, tais como crianças, adolescentes e
jovens.
2.35. Assegurar, por meio de medidas administrativas, legislativas e
jurídicas, o cumprimento do disposto nos art. 3º , art. 6º , art. 79 , art. 81 e art. 243
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e
na Convenção sobre os Direitos da Criança, da Assembleia Geral das Nações
Unidas, promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990 ,
especialmente no art. 17, quanto ao direito de proteção da criança e do
adolescente, inclusive nos meios de comunicação, zelando para que a criança, o
adolescente e o jovem tenham acesso a informações e materiais que visem
promover seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde física e mental,
promovendo a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger a criança, o
adolescente e o jovem contra informação e material prejudiciais ao seu bem-estar,
especialmente sobre drogas lícitas ou ilícitas.
2.36. Buscar assegurar à Pnad o caráter de Política de Estado e garantir de
forma contínua, recursos orçamentários, humanos, administrativos, científicos e
de governança para o desenvolvimento de suas ações.
2.37. Buscar a atuação conjunta e integrada entre órgãos federais, estaduais,
municipais e distritais.

3. OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS
3.1. Conscientizar e proteger a sociedade brasileira dos prejuízos sociais,
econômicos e de saúde pública representados pelo uso, pelo uso indevido e pela
dependência de drogas lícitas e ilícitas.
3.2. Conscientizar o usuário e a sociedade de que o uso, o uso indevido e a
dependência de drogas ilícitas financia as organizações criminosas e suas
atividades, que têm o narcotráfico como principal fonte de recursos financeiros.
3.3. Garantir o direito à assistência intersetorial, interdisciplinar e
transversal, a partir da visão holística do ser humano, pela implementação e pela
manutenção da rede de assistência integrada, pública e privada, com tratamento,
acolhimento em comunidade terapêutica, acompanhamento, apoio, mútua ajuda e
reinserção social, à pessoa com problemas decorrentes do uso, do uso indevido ou
da dependência do álcool e de outras drogas e a prevenção das mesmas a toda a
população, principalmente àquelas em maior vulnerabilidade.
3.4. Buscar equilíbrio entre as diversas frentes que compõem de forma
intersistêmica a Pnad, nas esferas da federação, classificadas, de forma não
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exaustiva, em políticas públicas de redução da demanda (prevenção, promoção e
manutenção da abstinência, promoção à saúde, cuidado, tratamento, acolhimento,
apoio, mútua ajuda, suporte social e redução dos riscos e danos sociais e à saúde,
reinserção social) e redução de oferta (ações de segurança pública, de defesa, de
inteligência, de regulação de substâncias precursoras, de substâncias controladas
e de drogas lícitas, além de repressão da produção não autorizada, de combate ao
tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro e crimes conexos, inclusive por meio da
recuperação de ativos que financiem atividades do Poder Público nas frentes de
redução de oferta e redução de demanda).
3.4.1. Cabe ao Poder Público incentivar e fomentar estudos, pesquisas e
avaliações das políticas públicas e a formação de profissionais que atuam na área.
3.5. Considerar nas políticas públicas em geral as causas e os fatores
relacionados ao uso, ao uso indevido e à dependência do tabaco e seus derivados,
do álcool e de outras drogas e garantir que as pessoas afetadas pelos problemas
decorrentes de seu uso sejam tratadas de forma integrada e em rede, com o
objetivo de que se mantenham abstinentes em relação ao uso de drogas.
3.6. Promover e apoiar novas formas de abordagens e cuidados e o uso de
tecnologias, ferramentas, serviços e ações digitais e inovadoras, que inclusive
proporcionem redução de custos para o Poder Público.
3.7. Cumprir e fazer cumprir as leis e as normas sobre drogas lícitas e ilícitas,
implementar as ações delas decorrentes e desenvolver ações e regulamentações,
especialmente aquelas relacionadas à proteção da vida, da saúde, da criança, do
adolescente e do jovem, inclusive quanto à publicidade de drogas lícitas, à
fiscalização da venda, da publicidade, do consumo e de restrições a sua
disponibilidade.
3.8. Impor e fazer cumprir restrições de disponibilidade de drogas lícitas e
ilícitas.
3.9. Propor, manter, alterar e fazer cumprir políticas tributárias a fim de inibir
o consumo, o tráfico e o descaminho de drogas lícitas.
3.10. Promover, criar estímulos e condições, e apoiar iniciativas de
capacitação e formação da rede da Pnad e da Política Nacional sobre o Álcool,
nos âmbitos público e privado.
3.11. Promover, criar estímulos e condições, e apoiar iniciativas de estudos,
pesquisas e avaliações das ações, dos serviços, dos programas e das atividades no
âmbito da Pnad e da Política Nacional sobre o Álcool, nos âmbitos público e
privado.
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3.12. Assegurar, por meio de medidas administrativas, legislativas e
jurídicas, o cumprimento disposto nos art. 3º , art. 6º , art. 79 , art. 81 e art. 243 da
Lei nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção
sobre os Direitos da Criança, da Assembleia Geral das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 1990 , especialmente no art. 17, quanto ao
direito de proteção da criança e do adolescente, inclusive nos meios de
comunicação, zelando para que a criança, o adolescente e o jovem tenham acesso
a informações e materiais que visem promover seu bem-estar social, espiritual e
moral e sua saúde física e mental, promovendo a elaboração de diretrizes
apropriadas a fim de proteger a criança, o adolescente e o jovem contra
informação e material prejudiciais ao seu bem-estar, especialmente das drogas
lícitas ou ilícitas.
3.13. Assegurar políticas públicas para redução da oferta de drogas, por meio
de atuação coordenada, cooperativa e colaborativa dos integrantes do Sistema
Único de Segurança Pública - Susp e de outros órgãos responsáveis pela
persecução criminal nos entes federativos, incluída a realização de ações
repressivas e processos criminais contra os responsáveis pela produção e pelo
tráfico de substâncias proscritas, de acordo com o previsto na legislação.
3.14. Educar, informar, capacitar e formar pessoas, em todos os segmentos
sociais, para a ação efetiva e eficaz nas reduções de oferta e demanda, com base
em conhecimentos científicos validados e experiências bem-sucedidas, adequadas
à realidade nacional, apoiando e fomentando serviços e instituições, públicas ou
privadas atuantes na área da capacitação e educação continuada relacionadas ao
uso, ao uso indevido e à dependência do tabaco e seus derivados, do álcool e de
outras drogas.
3.15. Conhecer, sistematizar, divulgar e apoiar iniciativas, ações e
campanhas de prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas em uma rede operativa,
com a finalidade de ampliar sua abrangência e eficácia.
3.16. Regulamentar, avaliar e acompanhar o tratamento, o acolhimento em
comunidade terapêutica, a assistência e o cuidado de pessoas com uso indevido
de álcool e outras drogas lícitas e ilícitas e com dependência química, a partir de
uma visão holística do ser humano, observadas a intersetorialidade e a
transversalidade das ações.
3.16.1. Nesse processo, será considerada a multifatorialidade das causas do
uso, do uso indevido e da dependência das drogas lícitas e ilícitas.
3.17. Reduzir as consequências negativas sociais, econômicas e de saúde,
individuais e coletivas, decorrentes do uso, do uso indevido e da dependência de
drogas lícitas e ilícitas.
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3.18. Promover a estratégia de busca de abstinência de drogas lícitas e ilícitas
como um dos fatores de redução dos problemas sociais, econômicos e de saúde
decorrentes do uso, do uso indevido e da dependência das drogas lícitas e ilícitas.
3.19. Difundir o conhecimento sobre os crimes, os delitos e as infrações
relacionados às drogas ilícitas e lícitas, a fim de prevenir e coibir sua prática, por
meio da implementação e da efetivação de políticas públicas voltadas para a
melhoria da qualidade de vida do cidadão.
3.20. Combater o tráfico de drogas e os crimes conexos, no território
nacional, com ênfase às áreas de fronteiras terrestres, aéreas e marítimas e ao
crime organizado vinculado ao narcotráfico.
3.21. Assegurar, de forma contínua e permanente, o combate à corrupção e
à lavagem de dinheiro, como forma de estrangular o fluxo lucrativo da atividade
ilegal que diz respeito ao tráfico de drogas.
3.22. Manter e atualizar continuamente o Observatório Brasileiro de
Informações sobre Drogas - OBID para fundamentar o desenvolvimento de
programas e de intervenções dirigidas à redução de demanda (prevenção,
tratamento, acolhimento, apoio, mútua ajuda e reinserção social), redução de
oferta de drogas, resguardados o sigilo, a confidencialidade e observados os
procedimentos éticos de pesquisa e armazenamento de dados.
3.23. Garantir eficiência, eficácia, cientificidade e rigor metodológico às
atividades de redução de demanda e de oferta, por meio da promoção, de forma
sistemática, de levantamentos, pesquisas e avaliações a serem realizados
preferencialmente por órgãos de referência na comunidade científica e de órgãos
que sejam formalmente reconhecidos como centros de excelência ou de referência
nas áreas de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio e mútua ajuda,
reinserção social, prevenção, capacitação e formação, público ou de organizações
da sociedade civil sem fins lucrativos.
3.24. Garantir a realização de estudos e pesquisas com vistas à inovação de
métodos e programas de redução de demanda e de oferta.
3.25. Garantir a harmonia da Pnad com outras políticas públicas vinculadas
ao tema, tais como, a Política Nacional de Controle do Tabaco, a Política Nacional
de Álcool, a Política Nacional de Saúde Mental e a Política Nacional de Segurança
Pública e Defesa Social.
3.26. Quanto à Política Nacional de Controle do Tabaco, deverão ser
tomadas as medidas administrativas, jurídicas e legislativas necessárias para que
as restrições hoje existentes para os produtos do tabaco em geral, inclusive quanto
às advertências e imagens de impacto dos malefícios causados pelo tabaco e seus
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derivados sejam aplicadas e cumpridas em relação a seus derivados, incluído o
narguilé, com rigorosa fiscalização para aplicação das leis e das normas
estabelecidas, especialmente quanto à proteção da criança, do adolescente e do
jovem contra a informação e o material prejudicial ao seu bem-estar e à sua saúde.
3.27. Garantir o caráter intersistêmico, intersetorial, interdisciplinar e
transversal do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas - Sisnad, por meio de
sua articulação com outros sistemas de políticas públicas, tais como o Sistema
Único de Saúde - SUS, o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, o Sistema
Único de Segurança Pública - Susp, entre outros.
3.28. Garantir recursos orçamentários para o Fundo Nacional Antidrogas Funad e para outros órgãos componentes do Sisnad, para implementação da Pnad,
com utilização dos recursos decorrentes de apreensão e do perdimento, em favor
da União, de bens, de direitos e de valores objetos de tráfico ilícito de drogas e
outros recursos destinados ao Funad.
3.29. Atuar de forma conjunta e integrada entre órgãos federais, estaduais,
municipais e distritais.
3.30. Propor e manter normas severas para os causadores de acidentes de
trânsito ou do trabalho decorrentes do uso de drogas lícitas ou ilícitas.

4. PREVENÇÃO
4.1. Orientação geral
4.1.1. A efetiva prevenção ao uso de tabaco e seus derivados, de álcool e de
outras drogas é fruto do comprometimento, da cooperação e da parceria entre os
diferentes segmentos da sociedade brasileira e dos órgãos da administração
pública federal, estadual, distrital e municipal, fundamentada na filosofia da
responsabilidade compartilhada, com a construção de redes que visem à melhoria
das condições de vida e promoção geral da saúde da população, da promoção de
habilidades sociais e para a vida, o fortalecimento de vínculos interpessoais, a
promoção dos fatores de proteção ao uso do tabaco e de seus derivados, do álcool
e de outras drogas e da conscientização e proteção dos fatores de risco.
4.1.2. A execução da Pnad, no campo da prevenção, deve ser realizada nos
níveis federal, estadual, distrital e municipal, com o apoio dos conselhos nacional,
estaduais, distrital e municipais de políticas públicas sobre drogas e da sociedade
civil organizada, adequada às peculiaridades locais e com a priorização das
comunidades mais vulneráveis, identificadas por diagnósticos que considerem
estudos técnicos, indicadores sociais e literatura científica.
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4.1.2.1. Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal devem ser
incentivados pelo Governo federal a instituir, fortalecer e divulgar os seus
conselhos sobre drogas.
4.1.3. As ações preventivas devem ser pautadas em princípios éticos e de
pluralidade cultural, orientadas para a promoção de valores voltados à saúde
física, mental e social, individual e coletiva, ao bem-estar, à integração
socioeconômica, à formação e fortalecimento de vínculos familiares, sociais e
interpessoais, à promoção de habilidades sociais e para a vida, da espiritualidade,
à valorização das relações familiares e à promoção dos fatores de proteção ao uso
do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas, considerados os
diferentes modelos, em uma visão holística do ser humano, com vistas à promoção
e à manutenção da abstinência.
4.1.4. As ações preventivas devem ser planejadas e direcionadas ao
desenvolvimento humano, ao incentivo da educação para a vida saudável e à
qualidade de vida, ao fortalecimento dos mecanismos de proteção do indivíduo,
ao acesso aos bens culturais, à prática de esportes, ao lazer, ao desenvolvimento
da espiritualidade, à promoção e manutenção da abstinência, ao acesso ao
conhecimento sobre drogas com embasamento científico, considerada a
participação da família, da escola e da sociedade na multiplicação das ações.
4.1.5. As mensagens utilizadas em campanhas e programas educacionais e
preventivos devem ser claras, atualizadas e baseadas em evidências científicas,
consideradas as especificidades do público-alvo, as diversidades culturais, a
vulnerabilidade de determinados grupos sociais, incluído o uso de tecnologias e
ferramentas digitais inovadoras.
4.1.6. As políticas e as ações de prevenção devem estimular a regulação do
horário e de locais de venda de drogas lícitas e a tributação de preços como fatores
inibidores de consumo, além da restrição da publicidade de tais drogas.
4.1.7. Deve ser assegurado, por meio de medidas administrativas, legislativas
e jurídicas, o cumprimento do disposto nos art. 3º , art. 6º , art. 79 , art. 81 e art.
243 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção sobre os Direitos
da Criança, da Assembleia Geral das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto nº
99.710, de 1990 , especialmente no art. 17, quanto ao direito de proteção da
criança e do adolescente, inclusive nos meios de comunicação, zelar para que a
criança, o adolescente e o jovem tenham acesso a informações e materiais que
visem promover seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde física e
mental e promover a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger
crianças, adolescentes e jovens contra informação e material prejudiciais ao seu
bem-estar, especialmente sobre drogas lícitas e ilícitas.
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4.1.8. O tabagismo, o uso de álcool e de outras drogas devem ser tratados
como um problema concernente à infância, à adolescência e à juventude, de modo
a evitar o início do uso, além de garantir o tratamento, a assistência e o cuidado
àqueles já em uso dessas substâncias.
4.2. Diretrizes
4.2.1. Garantir aos pais ou responsáveis, representantes de entidades
governamentais e não-governamentais, iniciativa privada sem fins lucrativos,
educadores, religiosos, líderes estudantis e comunitários, conselheiros federais,
estaduais, distritais e municipais e outros atores sociais, capacitação continuada
direta, ou por meio de instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, sobre
prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas, com vistas ao engajamento no apoio
às atividades preventivas com base na filosofia da responsabilidade
compartilhada, inclusive com a utilização de plataformas online, à distância e a
formalização de parcerias no âmbito do Poder Público e com as organizações da
sociedade civil sem fins lucrativos.
4.2.2. Dirigir ações de educação preventiva, inclusive em parcerias públicas
ou com entidades privadas sem fins lucrativos, de forma continuada, com foco no
indivíduo e em seu contexto sociocultural, a partir da visão holística do ser
humano e buscar de forma responsável e em conformidade com as especificidades
de cada público-alvo:
a) desestimular seu uso inicial;
b) promover a abstinência; e
c) conscientizar e incentivar a diminuição dos riscos associados ao uso, ao
uso indevido e à dependência de drogas lícitas e ilícitas.
4.2.3. Dirigir esforço especial para crianças, adolescentes e jovens, com
vistas à garantia dos direitos destas a uma vida saudável e à prevenção ao consumo
de drogas, em faixas etárias sabidamente de maior risco, inclusive com apoio a
iniciativas e serviços de instituições públicas e privadas sem fins lucrativos.
4.2.4. Promover e apoiar ações de prevenção que visem à melhoria das
condições de vida e promoção geral da saúde e à promoção de habilidades sociais
e para a vida, o fortalecimento de vínculos interpessoais, a promoção dos fatores
de proteção ao uso do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas e a
conscientização e proteção contra os fatores de risco.
4.2.5. Promover e apoiar ações que promovam o vínculo familiar, o
desenvolvimento da espiritualidade e a prática de esportes, entre outras, como
fatores de proteção ao uso de tabaco e seus derivados, de álcool e de outras drogas.
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4.2.6. Considerar as causas e os fatores relacionados ao uso, ao uso indevido
e à dependência do tabaco e seus derivados, de álcool e de outras drogas na
formulação de ações, atividades e programas preventivos.
4.2.7. Tratar as ações preventivas relativas ao tabagismo e ao uso de álcool
e de outras drogas também como um problema concernente à infância, à
adolescência e à juventude, de modo a evitar o início do uso de tais substâncias.
4.2.8. Assegurar, por meio de medidas administrativas, legislativas e
jurídicas, o cumprimento do disposto nos art. 3º , art. 6º , art. 79 , art. 81 e art. 243
do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção sobre os Direitos da
Criança, da Assembleia Geral das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto nº
99.710, de 1990 , especialmente no art. 17, quanto ao direito de proteção da
criança e do adolescente, inclusive nos meios de comunicação, zelar para que a
criança e o adolescente tenham acesso a informações e materiais que visem
promover seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde física e mental e
promover a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger a criança, o
adolescente e o jovem contra informação e material prejudiciais ao seu bem-estar,
especialmente sobre drogas lícitas e ilícitas.
4.2.9. Fazer cumprir as leis e as normas sobre drogas lícitas e ilícitas,
implementar ações decorrentes e desenvolver novas ações e regulamentações,
especialmente aquelas relacionadas à proteção da vida, da saúde, principalmente
da criança, do adolescente e do jovem, inclusive quanto à publicidade de drogas
lícitas, à fiscalização da venda, da publicidade e do consumo, à redução do horário
e de locais de disponibilidade de drogas lícitas, à sua tributação de preços como
fatores inibidores de consumo.
4.2.10. Promover e apoiar ações específicas para a população em situação de
rua, indígenas e gestantes, que visem à prevenção e à proteção da vida e à
promoção da saúde, por meio de ações e da constituição de serviços em
instituições públicas e privadas sem fins lucrativos.
4.2.11. Promover, estimular e apoiar a capacitação continuada, inclusive pela
formação de parcerias com o Poder Público e as organizações da sociedade civil
sem fins lucrativos, o trabalho interdisciplinar e multiprofissional, com a
participação dos atores sociais envolvidos no processo, possibilitando que se
tornem multiplicadores, com o objetivo de ampliar, articular e fortalecer as redes
sociais, com vistas ao desenvolvimento integrado de programas de promoção
geral à saúde e de prevenção ao uso de tabaco e seus derivados, álcool e outras
drogas.
4.2.12. Manter, atualizar e divulgar de forma sistematizada e contínua
informações de prevenção sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas, integrado ao
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OBID, acessível à sociedade, de forma a favorecer a formulação e a
implementação de ações de prevenção, incluído o mapeamento e a divulgação de
boas práticas existentes no Brasil e em outros países, avaliadas em termos de
eficácia e efetividade.
4.2.13. Incluir processo de avaliação permanente dos programas, projetos,
ações e iniciativas de prevenção realizadas pelos Governos federal, estaduais,
distrital e municipais, observadas as especificidades regionais e locais.
4.2.14. Fundamentar campanhas e programas de prevenção ao uso de tabaco
e seus derivados, álcool e outras drogas em pesquisas e levantamentos sobre o uso
de drogas lícitas e ilícitas e suas consequências, de acordo com a população-alvo,
respeitadas as características regionais e as peculiaridades dos diversos segmentos
populacionais.
4.2.15. Buscar, de forma ampla, a cooperação nacional e internacional,
pública e privada sem fins lucrativos, participar de fóruns sobre o tabaco e seus
derivados, o álcool e outras drogas e estreitar as relações de colaboração técnica,
científica, tecnológica e financeira multilateral, respeitando a soberania nacional.
4.2.16. Promover e apoiar novas formas de abordagem e cuidados, o uso de
tecnologias, ferramentas, serviços e ações digitais inovadoras.
4.2.17. Propor a inclusão, na educação básica, média e superior, de
conteúdos relativos à prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas, com ênfase na
promoção da vida, da saúde, na promoção de habilidades sociais e para a vida,
formação e fortalecimento de vínculos, promoção dos fatores de proteção às
drogas, conscientização e proteção contra os fatores de risco.
4.2.18. Priorizar ações interdisciplinares e contínuas, de caráter preventivo e
educativo na elaboração de programas de saúde para o trabalhador e seus
familiares, e oportunizar a prevenção do uso de tabaco e seus derivados, de álcool
e de outras drogas, no ambiente de trabalho ou fora dele, em todos os turnos, com
vistas à melhoria da qualidade de vida e à segurança nas empresas e fora delas,
baseadas no processo da responsabilidade compartilhada, tanto do empregado
como do empregador.
4.2.19. Recomendar a criação de mecanismos de incentivos, fiscais ou de
outra ordem, para que empresas e instituições desenvolvam ações de caráter
preventivo sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas, inclusive para pessoas jurídicas
que admitam em seus quadros profissionais egressos de sistema de tratamento,
acolhimento, recuperação, apoio e reinserção de dependentes do álcool e outras
drogas.
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5. TRATAMENTO, ACOLHIMENTO, RECUPERAÇÃO, APOIO, MÚTUA
AJUDA E REINSERÇÃO SOCIAL
5.1. Orientação Geral
5.1.1. O Estado deve estimular, garantir e promover ações para que a
sociedade, incluídos os usuários, os dependentes, os familiares e as populações
específicas, possa assumir com responsabilidade ética o tratamento, o
acolhimento, a recuperação, o apoio, a mútua ajuda e a reinserção social, apoiada
técnica e financeiramente pelos órgãos da administração pública na abordagem
do uso indevido e da dependência do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras
drogas.
5.1.1.1. Tais ações podem ser executadas diretamente pelo Poder Público,
nos níveis federal, estadual, distrital e municipal, e pelas organizações nãogovernamentais sem fins lucrativos.
5.1.2. As ações de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, mútua ajuda
e reinserção social serão vinculadas a pesquisas científicas, deverão avaliar,
incentivar e multiplicar as políticas que tenham obtido resultados efetivos, com
garantia de alocação de recursos técnicos e financeiros, para a realização dessas
práticas e pesquisas na área, e promoverão o aperfeiçoamento do adequado
cuidado das pessoas com uso abusivo e dependência de drogas lícitas e ilícitas,
em uma visão holística do ser humano, com vistas à promoção e à manutenção da
abstinência.
5.1.3. No Orçamento Geral da União devem ser previstas dotações
orçamentárias, em todos os ministérios responsáveis pelas ações da Pnad e da
Política Nacional sobre o Álcool, que serão distribuídas com base em avaliação
das necessidades específicas para a área de tratamento, acolhimento, recuperação,
apoio, mútua ajuda e reinserção social, para estimular a responsabilidade
compartilhada entre o governo e a sociedade.
5.1.4. Promover e garantir a articulação e a integração das intervenções para
tratamento, recuperação, reinserção social, por meio das Unidades Básicas de
Saúde, Ambulatórios, Centros de Atenção Psicossocial, Unidades de
Acolhimento, Comunidades Terapêuticas, Hospitais Gerais, Hospitais
Psiquiátricos, Hospitais-Dia, Serviços de Emergências, Corpo de Bombeiros,
Clínicas Especializadas, Casas de Apoio e Convivência, Moradias Assistidas,
Grupos de Apoio e Mútua Ajuda, com o Sisnad, o SUS, o SUAS, o Susp e outros
sistemas relacionados para o usuário e seus familiares, por meio de distribuição
de recursos técnicos e financeiros por parte do Estado, nas esferas federal,
estadual, distrital e municipal.
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5.1.5. A capacitação continuada, avaliada e atualizada dos setores
governamentais e não-governamentais envolvidos com tratamento, acolhimento,
recuperação, apoio, mútua ajuda e reinserção social dos usuários, dependentes
químicos e seus familiares deve ser garantida, com uso de recursos financeiros da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com o objetivo de
multiplicar os conhecimentos na área.
5.2. Diretrizes
5.2.1. Desenvolver e disponibilizar banco de dados, com informações
científicas atualizadas, para subsidiar o planejamento e a avaliação das práticas de
prevenção, tratamento, recuperação, acolhimento, apoio, mútua ajuda e reinserção
social sob a responsabilidade de órgãos públicos, privados ou de organizações
não-governamentais sem fins lucrativos, e as informações serão de abrangência
regional, estadual, municipal e distrital ou, se necessário, serão georreferenciadas,
com ampla divulgação, fácil acesso e resguardado o sigilo das informações.
5.2.2. Definir normas mínimas que regulem o funcionamento de instituições
dedicadas ao tratamento, ao acolhimento, à recuperação e à reinserção social, em
quaisquer modelos ou formas de atuação, monitorar e fiscalizar o cumprimento
dessas normas, respeitado o âmbito de atuação de cada instituição, a partir de uma
visão holística do ser humano, observadas a intersetorialidade e a transversalidade
das ações.
5.2.2.1. Nesse processo, será considerada a multifatorialidade das causas do
uso, do uso indevido e da dependência das drogas lícitas e ilícitas e com vistas à
promoção e à manutenção da abstinência.
5.2.3. Estabelecer procedimentos de avaliação para as intervenções
terapêuticas e de recuperação, com base em parâmetros comuns, de forma a
permitir a comparação de resultados entre as diversas formas de intervenção, as
suas ações e os serviços ofertados.
5.2.4. Desenvolver, adaptar e implementar diversas modalidades de
tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, mútua ajuda e reinserção social dos
dependentes do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas, inclusive
seus familiares, às características específicas dos diferentes grupos, incluídos
crianças e adolescentes, adolescentes em medida socioeducativa, mulheres,
homens, população LGBTI, gestantes, idosos, moradores de rua, pessoas em
situação de risco social, portadores de comorbidades, população carcerária e
egressos, trabalhadores do sexo e populações indígenas, por meio de recursos
técnicos e financeiros.
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5.2.5. Estimular e apoiar, inclusive financeiramente, o trabalho de
comunidades terapêuticas, de adesão e permanência voluntárias pelo acolhido, de
caráter residencial e transitório, inclusive entidades que as congreguem ou as
representem.
5.2.6. Estimular e apoiar, inclusive financeiramente, o aprimoramento, o
desenvolvimento e a estruturação física e funcional das Comunidades
Terapêuticas e de outras entidades de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio
e mútua ajuda, reinserção social, de prevenção e de capacitação continuada.
5.2.7. Estimular o trabalho de instituições residenciais de apoio provisório,
criadas como etapa intermediária na recuperação, dedicadas à reinserção social e
ocupacional após período de intervenção terapêutica aguda.
5.2.8. Propor, por meio de dispositivos legais, incluídos incentivos fiscais, o
estabelecimento de parcerias e de convênios que envolvam os governos federal,
estaduais, municipais e distrital e que possibilitem a atuação de instituições e
organizações públicas, não-governamentais ou privadas sem fins lucrativos, que
contribuam no tratamento, no acolhimento, na recuperação, no apoio e na mútua
ajuda, na reinserção social, na prevenção e na capacitação continuada.
5.2.9. Estimular e apoiar ações e serviços destinados a pessoas reclusas, exapenados ou sujeitos a penas administrativas.
5.2.10. Garantir a destinação parcial dos recursos provenientes das
arrecadações do Funad, composto por recursos advindos da apropriação de bens
e valores apreendidos em decorrência do crime do narcotráfico, para tratamento,
acolhimento, recuperação, apoio e mútua ajuda, reinserção social, prevenção,
educação continuada.
5.2.11. Propor que a Agência Nacional de Saúde Suplementar regule o
atendimento assistencial em saúde para os transtornos mentais ou por abuso de
substâncias psicotrópicas, de modo a garantir tratamento tecnicamente adequado
previsto na Política Nacional de Saúde Mental e na Pnad.
5.2.12. Estimular e apoiar, inclusive financeiramente, a Rede Nacional de
Mobilização Comunitária e Apoio a Familiares de Dependentes de Drogas, em
articulação com grupos e entidades da sociedade civil de reconhecida atuação
nesta área.
5.2.13. Estimular e apoiar, inclusive financeiramente, entidades dedicadas à
formação, à capacitação e ao suporte a grupos de apoio e mútua ajuda e seus
facilitadores ou moderadores.
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5.2.14. Desenvolver novos modelos de assistência e cuidado, por meio de
credenciamento de entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, de modo a
permitir que esse serviço possa atingir a população nos diferentes pontos do
território nacional, incluídas propostas para atendimentos de públicos-alvo
diferenciados, com apoio financeiro.
5.2.15. Estimular e apoiar o desenvolvimento de novas formas de grupos de
apoio e mútua ajuda, inclusive virtuais, de modo a atingir o público-alvo no seu
próprio território, com foco na autonomia do usuário, quando possível, para
escolha da melhor forma de receber assistência à sua demanda, mediante
plataformas e formas próprias.

6. REDUÇÃO DA OFERTA
6.1. Orientação Geral
6.1.1. A redução substancial dos crimes relacionados ao tráfico de drogas
ilícitas, ao uso de tais substâncias e ao uso de drogas lícitas, responsáveis pelo alto
índice de violência no País, deve proporcionar melhoria nas condições de
segurança das pessoas.
6.1.2. Ações contínuas de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao
crime organizado e de gestão de ativos criminais vinculados ao narcotráfico serão
consideradas as principais questões a serem alvo das ações de redução da oferta.
6.1.3. Meios adequados serão assegurados à promoção da saúde e à
preservação das condições de trabalho e da saúde física e mental dos profissionais
de segurança pública, incluída a assistência jurídica, em especial pelo Sistema
Integrado de Educação e Valorização Profissional - Sievap.
6.1.4. As ações contínuas de repressão serão promovidas para redução da
oferta das drogas ilegais e seu uso, para erradicação e apreensão permanentes de
tais substâncias produzidas no território nacional ou estrangeiro, para bloqueio do
ingresso das drogas oriundas do exterior, destinadas ao consumo interno ou ao
mercado internacional, para identificação e desmantelamento das organizações
criminosas e para gestão de ativos criminais apreendidos por meio das ações de
redução da oferta.
6.1.5. A coordenação, a promoção e a integração das ações dos setores
governamentais, responsáveis pelas atividades de prevenção e repressão ao tráfico
de drogas ilícitas, nos níveis de governo, orientarão a todos que possam apoiar,
aprimorar e facilitar este trabalho.
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6.1.6. A execução da Pnad deve estimular e promover a participação e o
engajamento de organizações não-governamentais e dos setores organizados da
sociedade, de forma harmônica com as diretrizes governamentais.
6.1.7. As ações dos integrantes do Susp, do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da
Secretaria Especial da Receita Federal do Ministério da Economia, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e dos demais setores governamentais com
responsabilidade na redução da oferta devem receber irrestrito apoio na execução
de suas atividades.
6.1.8. É necessária a interação permanente entre os órgãos do Sisnad, o Poder
Judiciário e o Ministério Público, por meio dos órgãos competentes, com vistas a
agilizar a implementação da tutela cautelar, com o objetivo de evitar a
deterioração dos bens apreendidos.
6.2. Diretrizes
6.2.1. Conscientizar e estimular a colaboração espontânea e segura das
pessoas e das instituições cujos órgãos sejam encarregados da prevenção e da
repressão ao tráfico de drogas, garantido o anonimato.
6.2.2. Centralizar, por meio do Sistema Nacional de Informações de
Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de
Material Genético, de Digitais e de Drogas - Sinesp, informações que permitam
promover o planejamento integrado e coordenado das ações repressivas dos
diferentes órgãos, disponibilizar tais informações aos entes federativos e atender
às solicitações de organismos nacionais e internacionais com os quais o País
mantém acordos.
6.2.3. Estimular operações repressivas e assegurar condições técnicas e
financeiras, para ações integradas entre os órgãos federais, estaduais, municipais
e distritais, responsáveis pela redução da oferta, coordenadas de acordo com os
princípios do Susp, sem relação de subordinação, com o objetivo de prevenir e
combater os crimes relacionados às drogas, inclusive do combate à corrupção, à
lavagem de dinheiro e ao crime organizado vinculado ao narcotráfico, como alvo
das ações de redução da oferta.
6.2.4. Incrementar a cooperação internacional, estabelecer e reativar
protocolos e ações coordenadas e fomentar a harmonização de suas legislações,
especialmente com os países vizinhos, em consonância com os pressupostos, as
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orientações gerais e as diretrizes fixados na Pnad relativo à redução da oferta,
observada a soberania nacional.
6.2.5. Apoiar a realização de ações dos órgãos responsáveis pela
investigação, fiscalização e controle nas esferas federal, estadual e municipal e
distrital, para impedir que bens e recursos provenientes do tráfico de drogas sejam
legitimados no Brasil e no exterior.
6.2.6. Planejar e adotar medidas para tornar a repressão eficaz e cuidar para
que as ações de fiscalização e investigação sejam harmonizadas, mediante a
concentração dessas atividades dentro da jurisdição penal em que o Poder
Judiciário e a Polícia repressiva disponham de recursos técnicos, financeiros e
humanos adequados para promover e sustentar a ação contínua de desmonte das
organizações criminosas e de apreensão, destinação e destruição do estoque de
suas drogas, ativos e mercadorias correlatas.
6.2.7. Manter fluxo de informações entre a Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e os integrantes do
Susp sobre os bens móveis, imóveis e financeiros apreendidos de narcotraficantes,
a fim de agilizar sua utilização ou alienação, por via da tutela cautelar ou de
sentença com trânsito em julgado.
6.2.8. Priorizar as ações de combate às drogas ilícitas vinculadas ao crime
organizado, em especial nas regiões com maiores indicadores de homicídios.
6.2.9. Controlar e fiscalizar, por meio dos órgãos competentes dos
Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Saúde e da Economia e das
Secretarias de Fazenda estaduais, municipais e distrital, o comércio e o transporte
de insumos que possam ser utilizados para produzir drogas, sintéticas ou não.
6.2.10. Coibir o plantio e cultivo, não autorizado pela União, de plantas de
drogas ilícitas, tais como as do gênero cannabis .
6.2.11. Estimular e assegurar a coordenação e a integração entre os membros
do Susp vinculados ao Sisnad, para o aperfeiçoamento das políticas, das
estratégias e das ações comuns de combate ao narcotráfico e aos crimes conexos.
6.2.12. Promover e incentivar as ações de desenvolvimento sustentável de
forma a diminuir o peso da vulnerabilidade econômica e social como fator de risco
para o envolvimento no narcotráfico.
6.2.13. Estabelecer, de forma harmônica, planos, objetivos e metas comuns
para os componentes do Sisnad e do Susp responsáveis por ações de redução da
demanda, que considerem o conjunto da Pnad e da Política Nacional de Segurança
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Pública e Defesa Social, em especial dados criminais, epidemiológicos e de
inteligência.
6.2.14. Assegurar, por meio de avaliação de resultados, recursos
orçamentários no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal para o
aparelhamento das polícias especializadas na repressão às drogas e estimular
mecanismos de integração e coordenação dos órgãos que possam prestar apoio
adequado às suas ações.
6.2.15. Intensificar a capacitação dos profissionais de Segurança Pública, dos
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, com funções nas áreas de
prevenção e repressão ao tráfico de drogas ilícitas em todos os níveis de governo
e estimular a criação de departamentos especializados nas atividades de combate
às drogas no território nacional.
6.2.16. Estruturar, no âmbito do Sisnad, sistema de alerta rápido para novas
drogas, e estimular as universidades e outras instituições de pesquisa, públicas ou
privadas, a pesquisar novas drogas, em relação à sua composição, potencial de
ação, potencial tóxico, agravos à saúde e dependência química, entre outros.

7. ESTUDOS, PESQUISAS E AVALIAÇÕES
7.1. Orientações gerais
7.1.1. Meios necessários serão garantidos para estimular, fomentar, realizar
e assegurar, com a participação das instâncias federal, estadual, municipal e
distrital e de entidades não-governamentais sem fins lucrativos, o
desenvolvimento permanente de estudos, pesquisas e avaliações, que permitam
aprofundar o conhecimento sobre drogas lícitas e ilícitas, a extensão do consumo
e sua evolução, a prevenção do uso, da repressão, do tratamento, do acolhimento,
da recuperação, do apoio e mútua ajuda, reinserção social, capacitação e
formação, observados os preceitos éticos envolvidos.
7.1.2. Meios necessários serão garantidos à realização de estudos, análises e
avaliações sobre as práticas das intervenções públicas e privadas, nas áreas de
prevenção do uso, do uso indevido e da dependência de drogas, repressão,
tratamento, acolhimento, recuperação, apoio e mútua ajuda, reinserção social,
capacitação e formação e redução da oferta e os resultados orientarão a
continuidade ou a reformulação dessas práticas.
7.2. Diretrizes
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7.2.1. Promover e realizar, periódica e regularmente, levantamentos
abrangentes e sistemáticos sobre o consumo de drogas lícitas e ilícitas, incentivar
e fomentar a realização de pesquisas dirigidas à sociedade, considerada a extensão
territorial do País e as características regionais, culturais e sociais, além daquelas
voltadas para populações específicas, por meio de instituições públicas ou
privadas sem fins lucrativos.
7.2.2. Incentivar e fomentar a realização de pesquisas básicas,
epidemiológicas, qualitativas e de inovações tecnológicas, desenvolvidas por
organizações governamentais e não-governamentais sem fins lucrativos, sobre os
determinantes e condicionantes de riscos e agravos das drogas, o conhecimento
sobre as drogas lícitas e ilícitas, a extensão do consumo e sua evolução, a
prevenção do uso, a repressão, o tratamento, o acolhimento, a recuperação, o
apoio, a mútua ajuda e a reinserção social.
7.2.3. Assegurar, por meio de pesquisas, a identificação de princípios
norteadores de programas preventivos e terapêuticos.
7.2.4. Garantir que sejam divulgados por meio do OBID e por meio de
comunicação impresso, as pesquisas, os levantamentos e as avaliações referentes
ao uso do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas, contratados pelo
governo federal, e outros trabalhos nacionais e internacionais de relevantes, que
permitam aperfeiçoar uma rede de informações confiáveis para subsidiar o
intercâmbio com instituições regionais, nacionais e estrangeiras, além de
organizações multinacionais similares.
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COMENTÁRIOS ao Decreto n°. 9.761/2019 Nova Política Nacional
sobre Drogas – PNAD12

No dia 11 de abril, o Presidente da República assinou o Decreto n°.
9.761/2019, aprovando a Nova Política Nacional sobre Drogas – PNAD e
revogando inteiramente o Decreto n°. 4.345, de 26 de agosto de 2002. A nova
política será desenvolvida em conjunto pelos ministérios da Cidadania, da Saúde,
da Justiça e Segurança Pública, dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher.
A estratégia de tratamento, que estará sob responsabilidade do Ministério
da Cidadania, passa a ter a abstinência dos usuários - e não mais a redução de
danos - como foco. Além disso, destaca-se também a previsão de fortalecimento
das Comunidades Terapêuticas, as quais deverão receber maior incentivo, tanto
social quanto financeiro, do governo brasileiro.

A Nova Política Nacional sobre Drogas preconiza as seguintes medidas:
● Construção de uma sociedade protegida do uso de drogas lícitas e ilícitas;
● Deixa de ser de redução de danos passando a promover a abstinência
(embora o Decreto destaque a busca pelo equilíbrio entre as diversas frentes que
compõem de forma intersistêmica a Pnad, nas esferas da federação, classificadas,
de forma não exaustiva, em políticas públicas de redução da demanda - prevenção,
promoção e manutenção da abstinência, promoção à saúde, cuidado, tratamento,
acolhimento, apoio, mútua ajuda, suporte social e redução dos riscos e danos
sociais e à saúde, reinserção social - e redução de oferta - ações de segurança
pública, de defesa, de inteligência, de regulação de substâncias precursoras, de
substâncias controladas e de drogas lícitas, além de repressão da produção não
autorizada, de combate ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro e crimes
conexos, inclusive por meio da recuperação de ativos que financiem atividades do
12

Publicado
no
site
do
Ministério
Público
do
Paraná.
Disponível
http://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3282. Acesso em: 03.08.2020

em:

26

Poder Público nas frentes de redução de oferta e redução de demanda -, cf. prevê
o item 3.4. do Anexo da PNAD, a repercussão na mídia foi negativa,
principalmente por conta do contexto em que estavam inseridas as declarações do
Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, interpretando-se que a
redução de danos fora excluída das formas de tratamento);
● Considera aspectos legais, culturais e científicos, em especial a posição
majoritariamente contrária da população brasileira quanto às iniciativas de
legalização de drogas;
● Reconhece as diferenças entre o usuário, o dependente e o traficante de
drogas, tratando-os de forma diversa;
● O plantio e cultivo, a importação e exportação, não autorizados pela
União, de plantas de drogas ilícitas, tais como a cannabis, não serão admitidos no
território nacional;
● Trata, sem discriminação de qualquer natureza, as pessoas usuárias ou
dependentes de drogas lícitas ou ilícitas;
● Ações, programas, projetos de cuidados, prevenção e reinserção social
deverão visar à abstinência em relação ao uso de drogas;
● Reconhece as Comunidades Terapêuticas como forma de cuidado,
acolhimento e tratamento do dependente químico;
● Busca a integração entre os entes da Federação, a cooperação nacional e
internacional, pública e privada para o fortalecimento da política, por meio de
ações de redução de oferta e redução de demanda;
● Reconhece a corrupção, a lavagem de dinheiro e o crime organizado
vinculado ao narcotráfico como as principais vulnerabilidades a serem alvo das
ações de redução da oferta;
● Assegura políticas públicas para redução da oferta de drogas, por
intermédio de atuação coordenada, cooperativa e colaborativa dos integrantes do
Sistema Único de Segurança Pública e de outros órgãos responsáveis pela
persecução criminal em todos os níveis da federação.
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● Reconhece o vínculo familiar, a espiritualidade, os esportes, entre outros,
como fatores de proteção ao uso, uso indevido e dependência do tabaco, álcool e
outras drogas, observando a laicidade do Estado;
● Reconhece que a assistência, a prevenção, o cuidado, o tratamento, o
acolhimento, o apoio e mútua ajuda, a reinserção social e outros serviços e ações
na área do uso, uso indevido e dependência de drogas lícitas e ilícitas precisam
alcançar toda a população brasileira, especialmente os mais vulneráveis;
● Reconhece a necessidade de tratar o tabagismo, o uso de álcool e outras
drogas também como um problema concernente à infância, adolescência e
juventude, de modo a evitar o início do uso, além da assistência àqueles já em uso
dessas substâncias;
● Assegura, por meio de medidas administrativas, legislativas e jurídicas,
o direito de proteção da criança e do adolescente contra toda informação e material
prejudiciais ao seu bem-estar, especialmente das drogas lícitas ou ilícitas.
● Reconhece o uso das drogas lícitas como fator importante na indução da
dependência, devendo, por esse motivo, ser objeto de um adequado controle
social, especialmente nos aspectos relacionados à propaganda, comercialização e
acessibilidade de populações vulneráveis, tais como crianças, adolescentes e
jovens;
● Propões a inclusão, na educação básica, média e superior, de conteúdos
relativos à prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas, com ênfase na promoção
da vida, da saúde, das habilidades sociais e para a vida, na formação e no
fortalecimento de vínculos, promoção dos fatores de proteção às drogas,
conscientização e proteção contra os fatores de risco;
● Estimula e apoia, inclusive financeiramente, o aprimoramento, o
desenvolvimento e a estruturação física e funcional das Comunidades
Terapêuticas e outras entidades de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio e
mútua ajuda, reinserção social, de prevenção e de capacitação continuada;
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● Garante o direito de receber assistência intersetorial, interdisciplinar,
transversal, a partir da visão holística do ser humano, com tratamento,
acolhimento, acompanhamento e outros serviços, a toda pessoa com problemas
decorrentes do uso, uso indevido ou dependência do álcool e outras drogas;
● Garante a eficiência, a eficácia, a cientificidade e o rigor metodológico
às atividades de redução de demanda e de oferta, por meio da promoção, de forma
sistemática, de levantamentos, pesquisas e avaliações;
● Determina uma avaliação permanente de todas as ações, atividades e
políticas ligadas à área;
● Garante a capacitação aos diversos agentes da esfera pública ou privada
atuantes na área da política sobre drogas;
● Mantém, atualiza e divulga de forma sistematizada e contínua
informações de prevenção sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas;
● Garante dotações orçamentárias, em todos os ministérios responsáveis
pelas ações da PNAD e da Política Nacional sobre o Álcool;
● Busca a interação permanente entre os órgãos do SISNAD, o Poder
Judiciário e o Ministério Público, por meio dos órgãos competentes.
O Decreto que instituiu a Nova Política Nacional sobre Drogas foi alvo de
duras críticas relacionadas à redução de danos. Nesse sentido, Bruno Logan,
redutor de danos, afirma que a medida representa “30 anos de retrocesso” e
observa que “quase em todos os outros lugares do mundo estamos discutindo
legalização e descriminalização. Agora, aqui, estamos discutindo tratamento
forçado”. Logan entende como problema o caráter de exclusividade atribuído à
abstinência no que diz respeito ao tratamento. Segundo ele, cada pessoa é uma
pessoa e “o grande problema é ter uma política pública nacional só de abstinência.
Não vai funcionar para todos os usuários.”
Ainda em posição contrária, a Professora da UNB e coordenadora do centro
de referência sobre drogas e vulnerabilidades associadas, Andrea Gallassi, aponta
que “A opção pelas comunidades terapêuticas são uma medida religiosa, sem
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equipes de saúde, baseada em trabalho e oração, e equivocada em termos
científicos”.
Conquanto esteja claro que a prioridade passa a ser estimular serviços que
busquem a abstinência em vez da redução de danos ao usuário, a rigor não se pode
defender o caráter de exclusividade atribuído à abstinência, na medida em que o
Anexo da PNAD prevê, no item 3.4, a busca pelo equilíbrio entre as diversas
frentes que compõem de forma intersistêmica a Pnad, classificadas, de forma não
exaustiva, em políticas públicas de redução da demanda e de redução da oferta,
sendo que dentre as primeiras estão tanto a prevenção e a promoção e manutenção
da abstinência quanto a redução dos riscos e danos sociais e à saúde.
O Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério
da Cidadania afirma que o modelo de redução de danos possuía um erro
conceitual. De acordo com Quirino, “O tratamento por abstinência é baseado em
um conceito que está na base da dependência química, que é o descontrole que
determinado indivíduo tem em relação ao uso de determinada substância. Se tem
esse descontrole, ele não vai conseguir bons resultados em uma política que
coloca como modelo a redução de danos, que parte da premissa de que o indivíduo
vai se controlar minimamente para evitar danos que a substância causa para si”.
O Secretário destaca, também, que o Decreto reafirma a posição contrária
à legalização das drogas, justificada pela “posição majoritariamente contrária à
legalização das drogas pela população brasileira.
Fundamento: Não há pesquisas que coloquem a população como favorável
à flexibilização”.
A medida pretende determinar a postura do governo diante da retomada,
em junho, por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), do julgamento acerca da
liberação do porte de maconha para uso pessoal.
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PORTARIA/SVS Nº 344, DE 12 DE MAIO DE 1998 (*)
(Publicada em DOU nº 91, de 15 de maio de 1998)
(Republicada em DOU nº 93, de 19 de maio de 1998)
(Republicada em DOU nº 251, de 31 de dezembro de 1998)
(Republicada em DOU nº 21, de 01 de fevereiro de 1999)
Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias
e medicamentos sujeitos a controle especial.
O Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições
e considerando a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 (Decreto n.º
54.216/64), a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971 (Decreto n.º
79.388/77), a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, de 1988 (Decreto n.º 154/91), o Decreto-Lei n.º 891/38, o Decreto-Lei n.º
157/67, a Lei nº 5.991/73, a Lei nº 6.360/76, a Lei nº 6.368/76, a Lei nº 6.437/77, o
Decreto nº 74.170/74, o Decreto nº 79.094/77, o Decreto nº 78.922/76 e as Resoluções
GMC nº 24/98 e nº 27/98, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 1º Para os efeitos deste Regulamento e para a sua adequada aplicação, são adotadas
as seguintes definições:
Autorização Especial - Licença concedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde (SVS/MS) a empresas, instituições e órgãos, para o exercício de
atividades de extração, produção, transformação, fabricação, fracionamento,
manipulação, embalagem, reembalagem, importação e exportação das substâncias
constantes das listas anexas a este Regulamento, bem como os medicamentos que as
contenham.
Autorização de Exportação - Documento expedido pela Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), que consubstancia a exportação de
substâncias constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2"
(psicotrópicas), "C3" (imunossupressores) e "D1" (precursores) deste Regulamento
Técnico ou de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham.
Autorização de Importação - Documento expedido pela Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), que consubstancia a importação de
substâncias constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2"
(psicotrópicas), "C3" (imunossupressores) e "D1" (precursores) deste Regulamento
Técnico ou de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham.
Certificado de Autorização Especial - Documento expedido pela Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), que consubstancia a concessão
da Autorização Especial.

Certificado de Não-Objeção - Documento expedido pelo órgão competente do
Ministério da Saúde do Brasil , certificando que as substâncias ou medicamentos objeto
da importação ou exportação não está sob controle especial neste país.
CID - Classificação Internacional de Doenças.
Cota Anual de Importação - Quantidade de substância constante das listas "A1" e "A2"
(entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas) "C3" (imunossupressores) e "D1"
(percursoras) deste Regulamento Técnico ou de suas atualizações que a empresa é
autorizada a importar até o 1º (primeiro) trimestre do ano seguinte a sua concessão.
Cota Suplementar de Importação - Quantidade de substância constante das listas "A1" e
"A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), "C3" (imunossupressores) e
"D1" (precursoras) deste Regulamento Técnico ou de suas atualizações, que a empresa é
autorizada a importar, em caráter suplementar à cota anual, nos casos em que ficar
caracterizada sua necessidade adicional, para o atendimento da demanda interna dos
serviços de saúde, ou para fins de exportação.
Cota Total Anual de Importação - Somatório das Cotas Anual e Suplementar
autorizadas para cada empresa, no ano em curso.
DCB - Denominação Comum Brasileira.
DCI - Denominação Comum Internacional.
Droga - Substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária.
Entorpecente - Substância que pode determinar dependência física ou psíquica
relacionada, como tal, nas listas aprovadas pela Convenção Única sobre Entorpecentes,
reproduzidas nos anexos deste Regulamento Técnico.
Licença de Funcionamento - Permissão concedida pelo órgão de saúde competente dos
Estados, Municípios e Distrito Federal, para o funcionamento de estabelecimento
vinculado a empresa que desenvolva qualquer das atividades enunciadas no artigo 2º
deste Regulamento.
Livro de Registro Específico - Livro destinado à anotação, em ordem cronológica, de
estoques, de entradas (por aquisição ou produção), de saídas (por venda, processamento,
uso) e de perdas de medicamentos sujeitos ao controle especial.
Livro de Receituário Geral - Livro destinado ao registro de todas as preparações
magistrais manipuladas em farmácias.
Medicamento - Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com
finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.
Notificação de Receita - Documento padronizado destinado à notificação da prescrição
de medicamentos:
a) entorpecentes (cor amarela);
b) psicotrópicos (cor azul) e
c) retinóides de uso sistêmico e imunossupressores (cor branca).
A Notificação concernente aos dois primeiros grupos (a e b) deverá ser firmada por
profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, no Conselho
Regional de Medicina Veterinária ou no Conselho Regional de Odontologia; a

concernente ao terceiro grupo (c), exclusivamente por profissional devidamente inscrito
no Conselho Regional de Medicina.
Precursores - Substâncias utilizadas para a obtenção de entorpecentes ou psicotrópicos e
constantes das listas aprovadas pela Convenção Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, reproduzidas nos anexos deste
Regulamento Técnico.
Preparação Magistral - Medicamento preparado mediante manipulação em farmácia, a
partir de fórmulas constante de prescrição médica.
Psicotrópico - Substância que pode determinar dependência física ou psíquica e
relacionada, como tal, nas listas aprovadas pela Convenção sobre Substâncias
Psicotrópicas, reproduzidas nos anexos deste Regulamento Técnico.
Receita - Prescrição escrita de medicamento, contendo orientação de uso para o
paciente, efetuada por profissional legalmente habilitado, quer seja de formulação
magistral ou de produto industrializado.
Substância Proscrita - Substância cujo uso está proibido no Brasil.
CAPITULO II
DA AUTORIZAÇÃO

Art. 2º Para extrair, produzir, fabricar, beneficiar, distribuir, transportar, preparar,
manipular, fracionar, importar, exportar, transformar, embalar, reembalar, para qualquer
fim, as substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico (ANEXO I) e de
suas atualizações, ou os medicamentos que as contenham, é obrigatória a obtenção de
Autorização Especial concedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde.
§ 1º A petição de Autorização Especial será protocolizada pelos responsáveis dos
estabelecimentos da empresa junto à Autoridade Sanitária local.
§ 2º A Autoridade Sanitária local procederá a inspeção do(a) estabelecimento(s)
vinculado(s) à empresa postulante de Autorização Especial de acordo com os roteiros
oficiais pré-estabelecidos, para avaliação das respectivas condições técnicas e sanitárias,
emitindo parecer sobre a petição e encaminhando o respectivo relatório à Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
§ 3º No caso de deferimento da petição, a Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde enviará o competente Certificado de Autorização Especial a
empresa requerente e informará a decisão à Autoridade Sanitária local competente.
§ 4º As atividades mencionadas no caput deste artigo somente poderão ser iniciadas
após a publicação da respectiva Autorização Especial no Diário Oficial da União.
§ 5º As eventuais alterações de nomes de dirigentes, inclusive de responsável técnico
bem como de atividades constantes do Certificado de Autorização Especial serão
solicitadas mediante o preenchimento de formulário específico à Autoridade Sanitária
local, que o encaminhará à Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

§ 6º As atividades realizadas pelo comércio atacadista, como armazenar, distribuir,
transportar, bem como, a de manipulação por farmácias magistrais das substâncias e
medicamentos de que trata o caput deste artigo, ficam sujeitas a autorização especial do
Ministério da Saúde e a licença de funcionamento concedida pela Autoridade Sanitária
local.
§ 7º A Autorização Especial deve ser solicitada para cada estabelecimento que exerça
qualquer uma das atividades previstas no caput deste artigo.
Art. 3º A petição de concessão de Autorização Especial deverá ser instruída com os
seguintes documentos e informações: (Revogado pela Resolução RDC nº 16, de 01
de abril de 2014)
a) cópia da publicação, em Diário Oficial da União, da Autorização de Funcionamento
da Empresa; quando couber;
b) cópia da Licença de Funcionamento,
c) comprovante de pagamento do respectivo preço público, ou documento que justifique
sua isenção;
d) cópia do ato constitutivo da empresa e suas eventuais alterações;
e) instrumento de mandato, outorgado pelo representante legal da empresa e procurador
com poderes para requerer a concessão de Autorização Especial, quando for o caso;
f) cópia do documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(C.N.P.J); ou Cadastro Geral de Contribuinte (C.G.C.);
g) dados gerais da empresa: razão social, representante legal, endereço completo, n.ºs de
telefone, fax, telex e E.mail, nome do Farmacêutico ou do Químico Responsável
Técnico, e n.º de sua Inscrição no respectivo Conselho Regional;
h) cópia do Registro Geral (RG) e do Cartão de Identificação do Contribuinte (C.I.C.)
dos diretores ;
i) prova de habilitação legal, junto ao respectivo Conselho Regional, do farmacêutico ou
químico, responsável técnico;
j) relação das substâncias ou medicamentos objeto da atividade a ser autorizada com
indicação dos nomes (DCB ou químico) a serem utilizados e da estimativa das
quantidades a serem inicialmente trabalhadas;
l) cópia do Manual ou Instruções concernentes às Boas Práticas de Fabricação ou de
Manipulação adotado pela empresa.
§ 1º A eventual mudança do endereço, comercial ou industrial, do detentor da
Autorização Especial, deverá ser imediatamente informada para fins de nova inspeção e
subsequente autorização se julgada cabível à Autoridade Sanitária local que a
encaminhará à Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. (Revogado
pela Resolução RDC nº 16, de 01 de abril de 2014)
§ 2º A mudança do C.N.P.J./C.G.C., exceto por incorporação de empresas, obriga a
solicitação de nova Autorização Especial, obedecendo o disposto no caput deste artigo e
suas alíneas. (Revogado pela Resolução RDC nº 16, de 01 de abril de 2014)

§ 3º No caso de incorporação de empresas, será obrigatório o pedido de cancelamento
da Autorização Especial de Funcionamento da empresa cujo C.N.P.J./C.G.C. tenha sido
desativado.(Revogado pela Resolução RDC nº 16, de 01 de abril de 2014)
Art. 4º Ficam proibidas a produção, fabricação, importação, exportação, comércio e uso
de substâncias e medicamentos proscritos.
Parágrafo único. Excetuam-se da proibição de que trata o caput deste artigo, as
atividades exercidas por Órgãos e Instituições autorizados pela Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde com a estrita finalidade de desenvolver pesquisas e
trabalhos médicos e científicos.
Art. 5º A Autorização Especial é também obrigatória para as atividades de plantio,
cultivo, e colheita de plantas das quais possam ser extraídas substâncias entorpecentes
ou psicotrópicas. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 16, de 01 de abril de 2014)
§ 1º A Autorização Especial, de que trata o caput deste artigo, somente será concedida à
pessoa jurídica de direito público e privado que tenha por objetivo o estudo, a pesquisa,
a extração ou a utilização de princípios ativos obtidos daquelas plantas. (Revogado pela
Resolução - RDC Nº 16, de 01 de abril de 2014)
§ 2º A concessão da Autorização Especial, prevista no caput deste artigo, deverá seguir
os mesmos procedimentos constantes dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 2º deste
Regulamento Técnico, e será requerida pelo dirigente do órgão ou instituição
responsável pelo plantio, colheita e extração de princípios ativos de plantas, instruído o
processo com os seguintes documentos: (Revogado pela Resolução - RDC Nº 16, de
01 de abril de 2014)
a) petição, conforme modelo padronizado;
b) plano ou programa completo da atividade a ser desenvolvida;
c) indicação das plantas, sua família, gênero, espécie e variedades e, se houver, nome
vulgar;
d) declaração da localização, da extensão do cultivo e da estimativa da produção;
e) especificação das condições de segurança;
f) endereço completo do local do plantio e da extração;
g) relação dos técnicos que participarão da atividade, comprovada sua habilitação para
as funções indicadas.
§ 3º As autoridades sanitárias competentes dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal terão livre acesso aos locais de plantio ou cultura, para fins de fiscalização.
(Revogado pela Resolução - RDC Nº 16, de 01 de abril de 2014)
Art. 6º A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde dará conhecimento
da concessão da Autorização Especial de que tratam os artigos 2º e 5º deste
Regulamento Técnico à Divisão de Repressão a Entorpecentes do Departamento de
Policia Federal do Ministério da Justiça. (Revogada pela Resolução - RDC Nº 16, de
01 de abril de 2014)

Art. 7º A concessão de Autorização Especial para os estabelecimentos de ensino,
pesquisas e trabalhos médicos e científicos será destinada à cada plano de aula ou
projeto de pesquisa e trabalho, respectivamente. A referida Autorização Especial,
deverá ser requerida pelo seu dirigente ao Órgão competente do Ministério da Saúde,
mediante petição instruída com os seguintes documentos:
a) cópia do RG e CIC do dirigente do estabelecimento;
b) documento firmado pelo dirigente do estabelecimento identificando o profissional
responsável pelo controle e guarda das substâncias e medicamentos utilizados e os
pesquisadores participantes;
c) cópia do RG e CIC das pessoas mencionadas no item b;
d) cópia do plano integral do curso ou pesquisa técnico-científico;
e) relação dos nomes das substâncias ou medicamentos com indicação das quantidades
respectivas a serem utilizadas na pesquisa ou trabalho.
§ 1º O órgão competente do Ministério da Saúde, encaminhara a aprovação da
concessão de Autorização Especial através de ofício ao dirigente do estabelecimento e à
Autoridade Sanitária local.
§ 2º Deverá ser comunicada ao Órgão competente do Ministério da Saúde qualquer
alteração nas alíneas referidas neste artigo, a qual deverá ser encaminhada ao órgão
competente do Ministério da Saúde.
Art. 8º Ficam isentos de Autorização Especial as empresas, instituições e órgãos na
execução das seguintes atividades e categorias a eles vinculadas:
I - Farmácias, Drogarias e Unidades de Saúde que somente dispensem medicamentos
objeto deste Regulamento Técnico, em suas embalagens originais, adquiridos no
mercado nacional;
II - Órgãos de Repressão a Entorpecentes;
III - Laboratórios de Análises Clínicas que utilizem substâncias objeto deste
Regulamento Técnico unicamente com finalidade diagnóstica.
IV - Laboratórios de Referência que utilizem substâncias objeto deste Regulamento
Técnico na realização de provas analíticas para identificação de drogas.
Art. 9° A solicitação de cancelamento da Autorização Especial, por parte da empresa,
deverá ser feita mediante petição conforme modelo padronizado, instruindo documentos
constantes da Instrução Normativa deste Regulamento Técnico. (Revogado pela
Resolução - RDC Nº 16, de 01 de abril de 2014)
Art. 10 A Autorização Especial concedida pela Secretária de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, poderá ser suspensa ou cancelada quando ficar comprovada
irregularidade que configure infração sanitária praticada pelo estabelecimento conforme
o disposto na legislação em vigor. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 16, de 01 de
abril de 2014)
§ 1º No caso de cancelamento ou suspensão da Autorização Especial, o infrator deverá
obrigatoriamente apresentar às Autoridades Sanitárias Estaduais, Municipais ou do

Distrito Federal, com vistas ao conhecimento da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, informações sobre o estoque remanescente de quaisquer
substâncias integrantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações,
bem como os medicamentos que as contenham. (Revogado pela Resolução - RDC Nº
16, de 01 de abril de 2014)
§ 2º Caberá à Autoridade Sanitária local decidir quanto ao destino dos estoques de
substâncias ou medicamentos em poder do estabelecimento, cuja Autorização Especial
tenha sido suspensa ou cancelada. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 16, de 01 de
abril de 2014)
CAPÍTULO III
DO COMÉRCIO

Art. 11 A empresa importadora fica obrigada a solicitar à Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, a fixação de Cota Anual de Importação de substâncias
constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" ( psicotrópicas)
"C3" (imunossupressoras) e "D1" (precursoras) deste Regulamento Técnico e de suas
atualizações, requeridas até 30 (trinta) de novembro de cada ano, para uso no ano
seguinte.
§ 1º A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde deverá pronunciar-se
sobre a liberação da cota anual até no máximo 30 (trinta) de abril do ano seguinte.
§ 2º A cota de importação autorizada poderá ser importada de uma só vez, ou
parceladamente.
Art. 11 A empresa importadora fica obrigada a solicitar à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, a fixação da Cota Anual de Importação de
substâncias constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2"
(psicotrópicas), "C3" (imunossupressoras) e "D1" (precursoras) deste Regulamento
Técnico e de suas atualizações, requeridas até 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano,
para uso no ano seguinte. (Redação dada pela Resolução Nº 229, de 11 de dezembro
de 2001)
§ 1º A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde deverá
pronunciar-se sobre a liberação da cota anual até no máximo 30 (trinta) de abril do ano
seguinte. (Redação dada pela Resolução Nº 229, de 11 de dezembro de 2001)
§ 2º A cota de importação autorizada poderá ser importada de uma só vez, ou
parceladamente. (Redação dada pela Resolução Nº 229, de 11 de dezembro de 2001)
Art. 12 Excepcionalmente a empresa, quando devidamente justificado, poderá solicitar
Cota Suplementar, das substâncias constantes das listas citadas no artigo anterior,
devendo sua entrada, no país, ocorrer até o final do 1º trimestre do ano seguinte da sua
concessão.

§ 1º A empresa importadora deverá requerer ao Ministério da Saúde a cota suplementar
e a Autorização de Importação, no mesmo ato, até no máximo 30 de novembro de cada
ano.
§ 2º A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde enviará às unidades
federadas e à Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras, para
conhecimento, relação das cotas e das eventuais alterações concedidas.
Art. 12 Excepcionalmente a empresa, quando devidamente justificado, poderá solicitar
Cota Suplementar, das substâncias constantes das listas citadas no artigo anterior, até no
máximo 30 (trinta) de setembro de cada ano. (Redação dada pela Resolução Nº 229,
de 11 de dezembro de 2001)
§ 1º Deferida a Cota Suplementar de Importação, a empresa interessada deverá requerer
a Autorização de Importação, até no máximo 31 (trinta e um) de outubro do ano de sua
concessão. (Redação dada pela Resolução Nº 229, de 11 de dezembro de 2001)
§ 2º A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde enviará às
unidades federadas e à Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras, para
conhecimento, relação das cotas e das eventuais alterações concedidas. (Redação dada
pela Resolução Nº 229, de 11 de dezembro de 2001)
Art. 13 Para importar e exportar substâncias constantes das listas deste Regulamento
Técnico e de suas atualizações bem como os medicamentos que as contenham, a
empresa dependerá de anuência prévia da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, na L.I. - Licenciamento de Importação ou R.O.E. - Registro de
Operações de Exportação, emitida em formulário próprio ou por procedimento
informatizado.
Parágrafo único. A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde deverá
remeter uma via do documento de Importação e/ou Exportação à Autoridade Sanitária
competente do Estado ou Distrito Federal em que estiver sediado o estabelecimento.
Art. 14 A importação de substâncias constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes),
das listas "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas) incluídas neste Regulamento Técnico e nas
suas atualizações, e os medicamentos que as contenham, dependerá da emissão de
Autorização de Importação (ANEXO II) da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde.
§ 1º Independem da emissão de Autorização de Importação as substâncias das listas
"C1", "C2", "C4" e "C5" (outras substâncias sujeitas a controle especial, retinóicos, antiretrovirais e anabolizantes, respectivamente) bem como os medicamentos que as
contenham.
§ 2º A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde emitirá o Certificado
de Não Objeção (ANEXO III) quando a substância ou medicamento objeto da
importação não está sob controle especial no Brasil.
§ 3º No caso de importação parcelada, para cada parcela da cota anual será emitida uma
Autorização de Importação.
§ 4º O documento da Autorização de Importação para as substâncias da lista "D1"
(percursoras), constantes deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como

os medicamentos que as contenham, será estabelecido na Instrução Normativa deste
Regulamento Técnico.
Art. 15 Deferida a cota anual de importação, a empresa interessada deverá requerer a
Autorização de Importação, até 31 (trinta e um) de outubro de cada ano.
Art. 15 Deferida a cota anual de importação, a empresa interessada deverá requerer a
Autorização de Importação, até no máximo 31 (trinta e um) de agosto de cada
ano.(Redação dada pela Resolução Nº 229, de 11 de dezembro de 2001)
Art. 16 A Autorização de Importação e o Certificado de Não Objeção, ambos de caráter
intransferível, serão expedidos em 6 (seis) e 5 (cinco) vias, respectivamente, podendo os
mesmos serem emitidos por processo informatizado, ou não, os quais terão a seguinte
destinação:
1ª via - Órgão competente do Ministério da Saúde;
2ª via - Importador;
3ª via - Exportador;
4ª via - Autoridade competente do país exportador;
5ª via - Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Departamento de Polícia
Federal do Estado do Rio de Janeiro e/ou dos demais Estados, exceto o
Certificado de Não Objeção;
6ª via - Autoridade Sanitária competente do Estado e Distrito Federal, em que
estiver sediada a empresa autorizada.
Parágrafo único. A empresa se incumbirá do encaminhamento das vias aos órgãos
competentes.
Art. 17 A Autorização de Importação da cota anual e da cota suplementar terá validade
até o 1º (primeiro) trimestre do ano seguinte da sua emissão.
Art. 17 A Autorização de Importação da Cota Anual e da Cota Suplementar terá
validade até 31 (trinta e um) de dezembro do ano da sua emissão. (Redação dada pela
Resolução Nº 229, de 11 de dezembro de 2001)
Art. 18 Para exportar substâncias constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes),
"A3", "B1"e "B2" (psicotrópicas) e da lista "D1" (percursoras), incluídas neste
Regulamento Técnico e nas suas atualizações, e os medicamentos que as contenham, o
interessado devidamente habilitado perante Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, e ao Órgão equivalente do Estado e Distrito Federal deverá
requerer a Autorização de Exportação (ANEXO IV), devendo ainda apresentar a
Autorização expedida pelo órgão competente do país importador.
§1º O documento da Autorização de Importação para as substâncias da lista "D1"
(percursoras), constantes deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como
os medicamentos que as contenham, será estabelecido na Instrução Normativa deste
Regulamento Técnico.

§ 2º A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde emitirá o Certificado
de Não Objeção (ANEXO III), quando a substância ou medicamento objeto da
exportação não está sob controle especial no Brasil.
§3º Para fabricar medicamentos, a base de substâncias constantes das listas deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações, com fim exclusivo de exportação a
empresa deve atender as disposições legais impostas na Instrução Normativa deste
Regulamento Técnico.
Art. 19 A Autorização de Exportação e o Certificado de Não Objeção, ambos de caráter
intransferível, serão expedidos em 6 (seis) e 5 (cinco) vias, respectivamente, podendo os
mesmos serem emitidos por processo informatizado, ou não, os quais terão a seguinte
destinação:
1ª via - Órgão competente do Ministério da Saúde;
2ª via - Importador;
3ª via - Exportador;
4ª via - Autoridade competente do país importador;
5ª via - Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Departamento de Polícia
Federal do Estado do Rio de Janeiro, exceto o Certificado de Não Objeção;
6ª via - Autoridade Sanitária competente do Estado ou Distrito Federal, em que
estiver sediada a empresa autorizada.
Parágrafo único. A empresa se incumbirá do encaminhamento das vias aos órgãos
competentes.
Art. 20 A importação e exportação da substância da lista "C3" (imunosupressoras)
Ftalimidoglutarimida (Talidomida), seguirá o previsto em legislação sanitária específica
em vigor. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
Art. 21 Para o desembaraço aduaneiro e inspeção da mercadoria pela Repartição
Aduaneira, a empresa interessada deverá apresentar, no local, junto a respectiva
Autoridade Sanitária, toda a documentação necessária definida em Instrução Normativa
deste Regulamento Técnico. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 62, de 11 de
fevereiro de 2016)
§ 1º Para importação, cada despacho deverá ser liberado mediante a apresentação de 5
(cinco) vias da "Guia de Retirada de Substâncias/Medicamentos Entorpecentes ou que
determinem Dependência Física ou Psíquica", conforme modelo (ANEXO V) deste
Regulamento Técnico. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 62, de 11 de fevereiro de
2016)
§ 2º Independem da emissão da "Guia de Retirada de Substâncias/Medicamentos
Entorpecentes ou que determinem Dependência Física ou Psíquica", as substâncias
constantes das listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial), "C2"
(retinóicas), "C4" (anti-retrovirais) e "C5" (anabolizantes), deste Regulamento Técnico
e de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham. (Revogado pela
Resolução - RDC Nº 62, de 11 de fevereiro de 2016)

Art. 22 As importações e exportações das substâncias das listas "A1" e "A2"
(entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas) e lista "D1" (precursoras) deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como os medicamentos que as
contenham, somente poderão ingressar no país e serem liberadas através dos respectivos
Serviços de Vigilância Sanitária do Porto ou Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro
ou de outros Estados que venham a ser autorizados pelo Ministério da Saúde, em
conjunto com outros órgãos envolvidos. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 201, de
18 de julho de 2002)
Art. 23 Os estabelecimentos que necessitem importar substâncias constantes das listas
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, para fins de ensino ou pesquisa,
análise e padrões de referência utilizados em controle de qualidade, após cumprirem o
disposto nos artigos 14, 15 e 16, deverão importar de uma só vez a quantidade
autorizada.
Art. 23 A importação das substâncias constantes das Listas "A1" e "A2" (entorpecentes
de uso permitido), "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicos de uso permitido), "D1"
(precursores de uso permitido), "F1" (entorpecentes de uso proscrito), "F2"
(psicotrópicos de uso proscrito) e "F3" (precursores de uso proscrito) da Portaria
SVS/MS nº 344/98, e de suas atualizações, destinadas exclusivamente para fins de
ensino e/ou pesquisa, análises e utilizadas como padrão de referência, dependerá da
emissão de Autorização de Importação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e
terá validade de 1 (um) ano contados a partir da data de sua emissão. (Redação dada
pela Resolução - RDC Nº 17, de 23 de janeiro de 2003)
§ 1º Independerá da fixação de Cota a importação de que trata o caput deste artigo,
especialmente destinada a padrões de referência. (Redação dada pela Resolução RDC Nº 17, de 23 de janeiro de 2003)
§ 2º Os documentos exigidos para petição da Autorização de Importação são: a)
formulário de petição preenchido, no que couber, em 2 (duas) vias (original e cópia)
(ANEXO II da Portaria SVS/MS n.º 6/99); b) justificativa técnica do pedido; e c) nota
pró-forma emitida pela empresa exportadora, constando o quantitativo a ser
efetivamente importado. (Redação dada pela Resolução - RDC Nº 17, de 23 de
janeiro de 2003)
§ 3º A documentação deve ser assinada pelo Representante Legal e Responsável
Técnico e protocolizada junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (Redação
dada pela Resolução - RDC Nº 17, de 23 de janeiro de 2003)
Art. 24 A compra, venda, transferência ou devolução de substâncias constantes da lista
"C3"( imunossupressoras) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem
como os medicamentos que as contenham, devem ser acompanhadas de Nota Fiscal ou
Nota Fiscal Fatura, visada pela Autoridade Sanitária do local de domicílio do remetente.
(Revogado pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
§ 1º O visto será aplicado mediante carimbo próprio da Autoridade Sanitária, no
anverso da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, preenchido com o n.º de ordem, que
poderá ser aposto em forma de carimbo ou etiqueta, constando local, data , nome e
assinatura do responsável. Este visto terá validade de 60 (sessenta) dias. (Revogado
pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)

§ 2º Somente as empresas ou estabelecimentos devidamente legalizados junto à
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, poderão efetuar compra,
venda ou transferência de substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico e
de suas atualizações, bem como dos seus respectivos medicamentos. (Revogado pela
Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
§ 3º A Autoridade Sanitária do Estado, do Município ou do Distrito Federal manterá
sistema de registro da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, visada, que permita um efetivo
controle sobre as mesmas. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março
de 2011)
§ 4º Fica a empresa emitente obrigada a solicitar o cancelamento da Nota Fiscal ou Nota
Fiscal Fatura, já visada, junto à Autoridade Sanitária competente, quando não for
efetivada a transação comercial. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de
março de 2011)
Art. 25 A compra, venda, transferência ou devolução das substâncias constantes das
listas "A1", "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), "C1" (outras
substâncias sujeitas a controle especial), "C2" (retinóicas), "C4" (anti-retrovirais) e "C5"
(anabolizantes) e "D1" (precursoras) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações,
bem como os medicamentos que as contenham, devem estar acompanhadas de Nota
Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, isentos de visto da Autoridade Sanitária local do domicílio
do remetente.
Parágrafo único. As vendas de medicamentos a base da substância Misoprostol
constante da lista "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) deste
Regulamento Técnico, ficarão restritas a estabelecimentos hospitalares devidamente
cadastrados e credenciados junto a Autoridade Sanitária competente.
Art. 26 A Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura de venda ou transferência de substâncias
constantes das listas deste Regulamento Técnico de suas atualizações, bem como os
medicamentos que as contenham, deverá distingui-los, após o nome respectivo, através
de colocação entre parênteses, da letra indicativa da lista a que se refere.
Parágrafo único. A Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura que contenha substância da lista
"C3" (imunossupressoras) ou do medicamento Talidomida não poderá conter outras
substâncias ou produtos. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de
2011)
Art. 27 O estoque de substâncias e medicamentos de que trata este Regulamento
Técnico não poderá ser superior as quantidades previstas para atender as necessidades
de 6 (seis) meses de consumo.
§ 1º O estoque de medicamentos destinados à Programas Especiais do Sistema Único de
Saúde não está sujeito as exigências previstas no caput deste artigo.
§ 2º O estoque das substâncias da lista "C3" (imunossupressoras) e do medicamento
Talidomida não poderá ser superior as quantidades previstas para 1(um) ano de
consumo. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)

Art. 28 As farmácias e drogarias para dispensar medicamentos de uso sistêmico a base
de substâncias constantes da lista "C2" (retinóicas), somente poderá ser realizada
mediante o credenciamento prévio efetuado pela Autoridade Sanitária Estadual.
Parágrafo Único. As empresas titulares de registros de produtos ficam obrigadas a
manter um cadastro atualizado dos seus revendedores, previamente credenciados junto a
Autoridade Sanitária Estadual.
Art. 29 Fica proibida a manipulação em farmácias das substâncias constantes da lista
"C2" (retinóicas), na preparação de medicamentos de uso sistêmico, e de medicamentos
a base das substâncias constantes da lista "C3" (imunossupressoras) deste Regulamento
Técnico e de suas atualizações.(Revogado, unicamente no que se refere à substância
talidomida, pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
Art. 30 A manipulação de substâncias retinóicas (lista "C2" deste Regulamento Técnico
e de suas atualizações), na preparação de medicamentos de uso tópico, somente, será
realizada por farmácias que sejam certificadas em Boas Práticas de Manipulação
(BPM).
Parágrafo único: Fica proibida a manipulação de substâncias isotretinoína (lista "C2"retinóides) na preparação de medicamentos de uso tópico.
CAPÍTULO IV
DO TRANSPORTE
Art. 31 A transportadora de substâncias constantes das listas deste Regulamento
Técnico e de suas atualizações e dos medicamentos que as contenham, deverá estar
devidamente legalizada junto aos órgãos competentes.
Parágrafo Único. As Empresas que exercem, exclusivamente, a atividade de transporte
de substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações e
os medicamentos que as contenham, devem solicitar a concessão da Autorização
Especial de que trata o Capítulo II deste Regulamento Técnico.
Art. 32 O transporte de substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico e
de suas atualizações ou dos medicamentos que as contenham ficará sob a
responsabilidade solidária das empresas remetente e transportadora, para todos os
efeitos legais.
§ 1º A transportadora deverá manter, em seu arquivo, cópia autenticada da Autorização
Especial das empresas para as quais presta serviços.
§ 2º É vedado o transporte de medicamentos a base de substâncias, constantes das listas
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, por pessoa física, quando de sua
chegada ou saída no país, em viagem internacional, sem a devida cópia da prescrição
médica.
Art. 33 As substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas
atualizações, bem como os medicamentos que as contenham, quando em estoque ou

transportadas sem documento hábil, serão apreendidas, incorrendo os portadores e
mandatários nas sanções administrativas previstas na legislação sanitária, sem prejuízo
das sanções civis e penais.
Parágrafo único. Após o trâmite administrativo, a Autoridade Sanitária local deverá
encaminhar cópia do processo à Autoridade Policial competente, quando se tratar de
substâncias constantes das listas "A1", "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2"
(psicotrópicas) e "D1" (precursoras) e dos medicamentos que as contenham.
Art. 34 É vedada a dispensação e o comércio e a importação de substâncias constantes
das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como dos seus
respectivos medicamentos, por sistema de reembolso postal e aéreo, e por oferta através
de outros meios de comunicação, mesmo com a receita médica.
Parágrafo único . Estão isentos do previsto no caput deste artigo, os medicamentos a
base de substâncias constantes da lista "C4" (anti-retrovirais) e de suas atualizações.
Art. 34 É vedada a compra e venda no mercado interno e externo, de substâncias
constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações. (Redação dada
pela Resolução Nº 478, de 23 de setembro de 1999)
Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo os medicamentos,
adquiridos por pessoas físicas, para uso próprio, desde que acompanhados da receita
médica e do documento fiscal comprovatório da aquisição, em quantidade para uso
individual, sendo vedada sua revenda ou comércio. (Redação dada pela Resolução Nº
478, de 23 de setembro de 1999)
Art 34 É vedada a compra e venda no mercado interno e externo, de substâncias
constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como os
seus respectivos medicamentos, por sistemas de reembolso, através de qualquer meio de
comunicação, incluindo as vias postal e eletrônica. (Redação dada pela Resolução Nº
41, de 09 de junho de 2008)
§ 1° Excetua-se do disposto no caput deste artigo os medicamentos a base de
substâncias das listas "C1", deste Regulamento Técnico e de suas atualizações,
adquiridos por pessoas físicas, para uso próprio, desde que acompanhados da receita
médica e do documento fiscal comprobatório da aquisição em quantidade para uso
individual, sendo proibida sua venda ou comércio. (Redação dada pela Resolução Nº
41, de 09 de junho de 2008)
§ 2° Excetua-se do disposto no caput deste artigo, os medicamentos a base de
substâncias constantes da lista "C4" (antiretrovirais) e de suas atualizações.(Redação
dada pela Resolução Nº 41, de 09 de junho de 2008)
Art. 34 É vedada a compra e venda no mercado interno e externo de substâncias
constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como os
seus respectivos medicamentos, por sistemas de reembolso, através de qualquer meio de
comunicação, incluindo as vias postal e eletrônica. (Redação dada pela Resolução RDC Nº 63, de 09 de setembro 2008)

§1° Excetua-se do disposto no caput deste artigo a compra no mercado externo de
medicamentos a base de substâncias da lista "C1" deste Regulamento Técnico e de suas
atualizações, em apresentações não registradas e/ou comercializadas no Brasil, quando
adquiridos por pessoas físicas, para uso próprio. Para a aquisição em questão é
obrigatória a apresentação da receita médica e do documento fiscal comprobatório da
aquisição em quantidade para uso individual, sendo proibida sua venda ou comércio.
(Redação dada pela Resolução - RDC Nº 63, de 09 de setembro 2008)
§2° Excetua-se do disposto no caput deste artigo, os medicamentos a base de
substâncias constantes da lista "C4" (antiretrovirais) e de suas atualizações. (Redação
dada pela Resolução - RDC Nº 63, de 09 de setembro 2008)
CAPÍTULO V
DA PRESCRIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

Art. 35 A Notificação de Receita é o documento que acompanhado de receita autoriza a
dispensação de medicamentos a base de substâncias constantes das listas "A1" e "A2"
(entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), "C2" (retinóicas para uso sistêmico)
e "C3" (imunossupressoras), deste Regulamento Técnico e de suas atualizações.
(Revogado, unicamente no que se refere à substância talidomida pela ResoluçãoRDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
§ 1º Caberá à Autoridade Sanitária, fornecer ao profissional ou instituição devidamente
cadastrados, o talonário de Notificação de Receita "A", e a numeração para confecção
dos demais talonários, bem como avaliar e controlar esta numeração.
§ 2º A reposição do talonário da Notificação de Receita "A" ou a solicitação da
numeração subsequente para as demais Notificações de Receita, se fará mediante
requisição (ANEXO VI), devidamente preenchida e assinada pelo profissional.
§ 3º A Notificação de Receita deverá estar preenchida de forma legível, sendo a
quantidade em algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura.
§ 4º A farmácia ou drogaria somente poderá aviar ou dispensar quando todos os itens da
receita e da respectiva Notificação de Receita estiverem devidamente preenchidos.
§ 5º A Notificação de Receita será retida pela farmácia ou drogaria e a receita devolvida
ao paciente devidamente carimbada, como comprovante do aviamento ou da
dispensação.
§ 6º A Notificação de Receita não será exigida para pacientes internados nos
estabelecimentos hospitalares, médico ou veterinário, oficiais ou particulares, porém a
dispensação se fará mediante receita ou outro documento equivalente (prescrição diária
de medicamento), subscrita em papel privativo do estabelecimento.
§ 7º A Notificação de Receita é personalizada e intransferível, devendo conter somente
uma substância das listas "A1" e "A2" (entorpecentes) e "A3", "B1" e "B2"
(psicotrópicas), "C2" (retinóides de uso sistêmico) e "C3" (imunossupressoras) deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações, ou um medicamento que as contenham.
(Revogado, unicamente no que se refere à substância talidomida pela Resolução RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)

§ 8º Sempre que for prescrito o medicamento Talidomida, lista "C3", o paciente deverá
receber, juntamente com o medicamento, o "Termo de Esclarecimento" (ANEXO VII)
bem como deverá ser preenchido e assinado um "Termo de Responsabilidade"
(ANEXO VIII) pelo médico que prescreveu a Talidomida, em duas vias, devendo uma
via ser encaminhada à Coordenação Estadual do Programa, conforme legislação
sanitária específica em vigor e a outra permanecer no prontuário do paciente.
(Revogado pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
Art. 36 A Notificação de Receita conforme o anexo IX (modelo de talonário oficial "A",
para as listas "A1", "A2" e "A3"), anexo X (modelo de talonário - "B", para as listas
"B1" e "B2"), anexo XI (modelo de talonário - "B" uso veterinário para as listas "B1" e
"B2"), anexo XII (modelo para os retinóides de uso sistêmico, lista "C2") e anexo XIII
(modelo para a Talidomida, lista "C3") deverá conter os itens referentes as alíneas a, b e
c devidamente impressos e apresentando as seguintes características: (Revogado,
unicamente no que se refere à substância talidomida pela Resolução - RDC Nº 11,
de 22 de março de 2011)
a) sigla da Unidade da Federação;
b) identificação Numérica: - a seqüência numérica será fornecida pela Autoridade
Sanitária competente dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
c) identificação do emitente: - nome do profissional com sua inscrição no Conselho
Regional com a sigla da respectiva Unidade da Federação; ou nome da instituição,
endereço completo e telefone;
d) identificação do usuário: nome e endereço completo do paciente, e no caso de uso
veterinário, nome e endereço completo do proprietário e identificação do animal;
e) nome do medicamento ou da substância: prescritos sob a forma de Denominação
Comum Brasileira (DCB), dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade
(em algarismos arábicos e por extenso) e posologia;
f) símbolo indicativo: no caso da prescrição de retinóicos deverá conter um símbolo de
uma mulher grávida, recortada ao meio, com a seguinte advertência: "Risco de graves
defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto";
g) data da emissão;
h) assinatura do prescritor: quando os dados do profissional estiverem devidamente
impressos no campo do emitente, este poderá apenas assinar a Notificação de Receita.
No caso de o profissional pertencer a uma instituição ou estabelecimento hospitalar,
deverá identificar a assinatura com carimbo, constando a inscrição no Conselho
Regional, ou manualmente, de forma legível;
i) identificação do comprador: nome completo, número do documento de identificação,
endereço completo e telefone;
j) identificação do fornecedor: nome e endereço completo, nome do responsável pela
dispensação e data do atendimento;
l) identificação da gráfica: nome, endereço e C.N.P.J./C.G.C. impressos no rodapé de
cada folha do talonário. Deverá constar também, a numeração inicial e final concedidas
ao profissional ou instituição e o número da Autorização para confecção de talonários
emitida pela Vigilância Sanitária local;

m) identificação do registro: anotação da quantidade aviada, no verso, e quando tratar-se
de formulações magistrais, o número de registro da receita no livro de receituário.
§ 1º A distribuição e controle do talão de Notificação de Receita "A" e a seqüência
numérica da Notificação de Receita "B" (psicotrópicos) e a Notificação de Receita
Especial (retinóides e talidomida), obedecerão ao disposto na Instrução Normativa deste
Regulamento Técnico.
§ 2º Em caso de emergência, poderá ser aviada a receita de medicamentos sujeitos a
Notificação de Receita a base de substâncias constante das listas deste Regulamento
Técnico e de suas atualizações, em papel não oficial, devendo conter obrigatoriamente:
o diagnóstico ou CID, a justificativa do caráter emergencial do atendimento, data,
inscrição no Conselho Regional e assinatura devidamente identificada. O
estabelecimento que aviar a referida receita deverá anotar a identificação do comprador
e apresentá-la à Autoridade Sanitária local dentro de 72 (setenta e duas) horas, para
"visto".
Art. 37 Será suspenso o fornecimento do talonário da Notificação de Receita "A" (listas
"A1" e "A2" - entorpecentes e "A3" - psicotrópicas) e/ou seqüência numérica da
Notificação de Receita "B" (listas "B1" e "B2" -psicotrópicas) e da Notificação de
Receita Especial (listas: "C2" - retinóicas de uso sistêmico e "C3" - imunossupressoras),
quando for apurado seu uso indevido pelo profissional ou pela instituição, devendo o
fato ser comunicado ao órgão de classe e as demais autoridades competentes.
(Revogado, unicamente no que se refere à substância talidomida pela Resolução RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
Art. 38 As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser
feitas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente.
Art. 39 Nos casos de roubo, furto ou extravio de parte ou de todo o talonário da
Notificação de Receita, fica obrigado o responsável a informar, imediatamente, à
Autoridade Sanitária local, apresentando o respectivo Boletim de Ocorrência Policial
(B.O.).
Art. 40 A Notificação de Receita "A", para a prescrição dos medicamentos e substâncias
das listas "A1" e "A2" (entorpecentes) e "A3" (psicotrópicos), de cor amarela, será
impressa, as expensas da Autoridade Sanitária Estadual ou do Distrito Federal,
conforme modelo anexo IX, contendo 20 (vinte) folhas em cada talonário. Será
fornecida gratuitamente pela Autoridade Sanitária competente do Estado, Município ou
Distrito Federal, aos profissionais e instituições devidamente cadastrados.
§ 1º Na solicitação do primeiro talonário de Notificação de Receita "A" o profissional
ou o portador poderá dirigir-se, pessoalmente, ao Serviço de Vigilância Sanitária para o
cadastramento ou encaminhar ficha cadastral devidamente preenchida com sua
assinatura reconhecida em cartório.
§ 2º Para o recebimento do talonário, o profissional ou o portador deverá estar munido
do respectivo carimbo, que será aposto na presença da Autoridade Sanitária, em todas as
folhas do talonário no campo "Identificação do Emitente".
Art. 41 A Notificação de Receita "A" será válida por 30 (trinta) dias a contar da data de

sua emissão em todo o Território Nacional, sendo necessário que seja acompanhada da
receita médica com justificativa do uso, quando para aquisição em outra Unidade
Federativa.
Parágrafo único. As farmácias ou drogarias ficarão obrigadas a apresentar dentro do
prazo de 72 (setenta e duas) horas, à Autoridade Sanitária local, as Notificações de
Receita "A" procedentes de outras Unidades Federativas, para averiguação e visto.
Art. 42 As Notificações de Receitas "A" que contiverem medicamentos a base das
substâncias constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes) e "A3" (psicotrópicas)
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações deverão ser remetidas até o dia 15
(quinze) do mês subseqüente às Autoridades Sanitárias Estaduais ou Municipais e do
Distrito Federal, através de relação em duplicata, que será recebida pela Autoridade
Sanitária competente mediante recibo, as quais, após conferência, serão devolvidas no
prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 43 A Notificação de Receita "A" poderá conter no máximo de 5 (cinco) ampolas e
para as demais formas farmacêuticas de apresentação, poderá conter a quantidade
correspondente no máximo a 30 (trinta) dias de tratamento.
§ 1º Acima das quantidades previstas neste Regulamento Técnico, o prescritor deve
preencher uma justificativa contendo o CID (Classificação Internacional de Doença) ou
diagnóstico e posologia, datar e assinar, entregando juntamente com a Notificação de
Receita "A" ao paciente para adquirir o medicamento em farmácia e drogaria.
§ 2º No momento do envio da Relação Mensal de Notificações de Receita "A"RMNRA (ANEXO XXIV) à Autoridade Sanitária Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, os estabelecimentos deverá enviar a Notificação de Receita "A" acompanhada
da justificativa.
§ 3º No caso de formulações magistrais, as formas farmacêuticas deverão conter, no
máximo as concentrações que constam de Literaturas Nacional e Internacional
oficialmente reconhecidas (ANEXO XIV)
Art. 44 Quando, por qualquer motivo, for interrompida a administração de
medicamentos a base de substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico e
de suas atualizações, a Autoridade Sanitária local deverá orientar o paciente ou seu
responsável, sobre a destinação do medicamento remanescente.
Art. 45 A Notificação de Receita "B", de cor azul, impressa as expensas do profissional
ou da instituição, conforme modelos anexos (X e XI) a este Regulamento Técnico, terá
validade por um período de 30 (trinta) dias contados a partir de sua emissão e somente
dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração.
Art. 46 A Notificação de Receita "B" poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas e,
para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no
máximo a 60 (sessenta) dias.
§ 1º Acima das quantidades previstas neste Regulamento Técnico, o prescritor deverá
preencher uma justificativa contendo o CID (Classificação Internacional de Doença) ou

diagnóstico e posologia, datar e assinar entregando juntamente com a notificação de
Receita B ao paciente para adquirir o medicamento em farmácia e drogaria.
§ 2º No caso de formulações magistrais, as formas farmacêuticas deverão conter, no
máximo, as concentrações que constam de Literaturas Nacional e Internacional
oficialmente reconhecidas (ANEXO XIV).
Art. 47 Ficam proibidas a prescrição e o aviamento de fórmulas contendo associação
medicamentosa das substâncias anorexígenas constantes das listas deste Regulamento
Técnico e de suas atualizações, quando associadas entre si ou com ansiolíticos,
diuréticos, hormônios ou extratos hormonais e laxantes, bem como quaisquer outras
substâncias com ação medicamentosa.
Art. 48 Ficam proibidas a prescrição e o aviamento de fórmulas contendo associação
medicamentosa de substâncias ansiolíticas, constantes das listas deste Regulamento
Técnico e de suas atualizações, associadas a substâncias simpatolíticas ou
parassimpatolíticas.
Art. 49 A Notificação de Receita para prescrição do medicamento a base da substância
da lista "C3" (imunossupressora), de cor branca, será impressa conforme modelo anexo
(XIII), as expensas dos serviços públicos de saúde devidamente cadastrados junto ao
órgão de Vigilância Sanitária Estadual. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 11, de 22
de março de 2011)
§ 1º A quantidade de Talidomida por prescrição, em cada Notificação de Receita, não
poderá ser superior a necessária para o tratamento de 30 (trinta) dias. (Revogado pela
Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
§ 2º A Notificação de Receita Especial da Talidomida, terá validade de 15 (quinze) dias,
contados a partir de sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa que concedeu
a numeração. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
Art. 50 A Notificação de Receita Especial, de cor branca, para prescrição de
medicamentos a base de substâncias constantes da lista "C2" (retinóides de uso
sistêmico) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações será impressa às expensas
do médico prescritor ou pela instituição a qual esteja filiado, terá validade por um
período de 30 (trinta) dias contados a partir de sua emissão e somente dentro da
Unidade Federativa que concedeu a numeração.
§ 1º A Notificação de Receita Especial de Retinóides, para preparações farmacêuticas
de uso sistêmico, poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas, e, para as demais formas
farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 30 (trinta)
dias, contados a partir de sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa que
concedeu a numeração.
§ 2º A Notificação de Receita Especial para dispensação de medicamentos de uso
sistêmico que contenham substâncias constantes da lista "C2" (retinóicas) deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações, deverá estar acompanhada de "Termo de
Consentimento Pós-Informação" (ANEXO XV e ANEXO XVI), fornecido pelos
profissionais aos pacientes alertando-os que o medicamento é pessoal e intransferível, e
das suas reações e restrições de uso.

Art. 51 Nos estabelecimentos hospitalares, clínicas médicas e clínicas veterinárias (no
que couber), oficiais ou particulares, os medicamentos a base de substâncias constantes
das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), "C2"
(retinóicas de uso sistêmico), "C3" (imunossupressoras), deste Regulamento Técnico e
de suas atualizações, poderão ser dispensados ou aviados a pacientes internados ou em
regime de semi-internato, mediante receita privativa do estabelecimento, subscrita por
profissional em exercício no mesmo. (Revogado, unicamente no que se refere à
substância talidomida pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
Parágrafo único. Para pacientes em tratamento ambulatorial será exigida a Notificação
de Receita, obedecendo ao disposto no artigo 36 deste Regulamento Técnico.
(Revogado, unicamente no que se refere à substância talidomida pela Resolução RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
DA RECEITA
Art. 52 O formulário da Receita de Controle Especial (ANEXO XVII), válido em todo o
Território Nacional, deverá ser preenchido em 2 (duas) vias, manuscrito, datilografado
ou informatizado, apresentando, obrigatoriamente, em destaque em cada uma das vias
os dizeres: "1ª via - Retenção da Farmácia ou Drogaria" e "2ª via - Orientação ao
Paciente".
§ 1º A Receita de Controle Especial deverá estar escrita de forma legível, a quantidade
em algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura e terá validade de 30
(trinta) dias contados a partir da data de sua emissão para medicamentos a base de
substâncias constantes das listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial), e
"C5" (anabolizantes) deste Regulamento e de suas atualizações.
§ 2º A farmácia ou drogaria somente poderá aviar ou dispensar a receita, quando todos
os itens estiverem devidamente preenchidos.
§3º As farmácias ou drogarias ficarão obrigadas a apresentar dentro do prazo de 72
(setenta e duas) horas, a Autoridade Sanitária local, as Receitas de Controle Especial
procedentes de outras Unidades Federativas, para averiguação e visto.
§ 4º Somente será permitido a aplicação do fator de equivalência entre as substâncias e
seus respectivos derivados (Base/Sal), em prescrições contendo formulações magistrais,
sendo necessário que as quantidades correspondentes estejam devidamente identificadas
nos rótulos da embalagem primária do medicamento.
Art. 53 O aviamento ou dispensação de Receitas de Controle Especial, contendo
medicamentos a base de substâncias constantes das listas "C1" (outras substâncias
sujeitas a controle especial) e "C5" (anabolizantes) deste Regulamento Técnico e de
suas atualizações, em qualquer forma farmacêutica ou apresentação, é privativo de
farmácia ou drogaria e somente poderá ser efetuado mediante receita, sendo a "1ª via Retida no estabelecimento farmacêutico" e a "2ª via - Devolvida ao Paciente", com o
carimbo comprovando o atendimento.
Art. 54 A prescrição de medicamentos a base de substâncias anti-retrovirais (lista "C4"),

só poderá ser feita por médico e será aviada ou dispensada nas farmácias do Sistema
Único de Saúde , em formulário próprio estabelecido pelo programa de DST/AIDS,
onde a receita ficará retida. Ao paciente, deverá ser entregue um receituário médico com
informações sobre seu tratamento. No caso do medicamento adquirido em farmácias ou
drogarias será considerado o previsto no artigo anterior.
Parágrafo único. Fica vedada a prescrição de medicamentos a base de substâncias
constantes da lista "C4" (anti-retrovirais) deste Regulamento Técnico e de suas
atualizações, por médico veterinário ou cirurgiões dentistas.
Art. 55 As receitas que incluam medicamentos a base de substâncias constantes das
listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) , "C5" (anabolizantes) e os
adendos das listas "A1" (entorpecentes), "A2" e "B1" (psicotrópicos) deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações, somente poderão ser aviadas quando
prescritas por profissionais devidamente habilitados e com os campos descritos abaixo
devidamente preenchidos:
a) identificação do emitente: impresso em formulário do profissional ou da instituição,
contendo o nome e endereço do consultório e/ ou da residência do profissional, n.º da
inscrição no Conselho Regional e no caso da instituição, nome e endereço da mesma;
b) identificação do usuário: nome e endereço completo do paciente, e no caso de uso
veterinário, nome e endereço completo do proprietário e identificação do animal;
c) nome do medicamento ou da substância prescrita sob a forma de Denominação
Comum Brasileira (DCB), dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade
(em algarismos arábicos e por extenso) e posologia;
d) data da emissão;
e) assinatura do prescritor: quando os dados do profissional estiverem devidamente
impressos no cabeçalho da receita, este poderá apenas assiná-la. No caso de o
profissional pertencer a uma instituição ou estabelecimento hospitalar, deverá identificar
sua assinatura, manualmente de forma legível ou com carimbo, constando a inscrição no
Conselho Regional;
f) identificação do registro: na receita retida, deverá ser anotado no verso, a quantidade
aviada e, quando tratar-se de formulações magistrais, também o número do registro da
receita no livro correspondente.
§ 1º As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas
quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente.
§ 2º Em caso de emergência, poderá ser aviada ou dispensada a receita de medicamento
a base de substâncias constantes das listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle
especial) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, em papel não privativo do
profissional ou da instituição, contendo obrigatoriamente: o diagnóstico ou CID, a
justificativa do caráter emergencial do atendimento, data, inscrição no Conselho
Regional e assinatura devidamente identificada. O estabelecimento que aviar ou
dispensar a referida receita deverá anotar a identificação do comprador e apresentá-la à
Autoridade Sanitária do Estado, Município ou Distrito Federal, dentro de 72 (setenta e
duas) horas, para visto.
Art. 56 Nos estabelecimentos hospitalares, clínicas médicas e clínicas veterinárias,

oficiais ou particulares, os medicamentos a base de substâncias constantes das listas
"C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) e "C5" (anabolizantes) deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações, poderão ser aviados ou dispensados a
pacientes internados ou em regime de semi-internato, mediante receita privativa do
estabelecimento, subscrita por profissional em exercício no mesmo.
Parágrafo único . Para pacientes em tratamento ambulatorial será exigida a Receita de
Controle Especial em 2 (duas) vias, obedecendo ao disposto no artigo 55 deste
Regulamento Técnico.
Art. 57 A prescrição poderá conter em cada receita, no máximo 3 (três) substâncias
constantes da lista "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações, ou medicamentos que as contenham.
Art. 58 A prescrição de anti-retrovirais poderá conter em cada receita, no máximo 5
(cinco) substâncias constantes da lista "C4" (anti-retrovirais) deste Regulamento
Técnico e de suas atualizações, ou medicamentos que as contenham.
Art. 59 A quantidade prescrita de cada substância constante da lista "C1" (outras
substâncias sujeitas a controle especial) e "C5" (anabolizantes), deste Regulamento
Técnico e de suas atualizações, ou medicamentos que as contenham, ficará limitada a 5
(cinco) ampolas e para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento
correspondente a no máximo 60 (sessenta) dias.
Parágrafo único. No caso de prescrição de substâncias ou medicamentos
antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quantidade ficará limitada até 6 (seis) meses
de tratamento.
Art. 60 Acima das quantidades previstas nos artigos 57 e 59, o prescritor deverá
apresentar justificativa com o CID ou diagnóstico e posologia, datando e assinando as
duas vias.
Parágrafo Único: No caso de formulações magistrais, as formas farmacêuticas deverão
conter, no máximo, as concentrações que constam de Literaturas Nacional e
Internacional oficialmente reconhecidas (ANEXO XIV).
Art. 61 As plantas da lista "E" (plantas que podem originar substâncias entorpecentes
e/ou psicotrópicas) e as substâncias da lista "F" (substâncias de uso proscrito no Brasil),
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, não poderão ser objeto de prescrição
e manipulação de medicamentos alopáticos e homeopáticos.
Art. 61 As plantas da lista "E" (plantas que podem originar substâncias entorpecentes
e/ou psicotrópicas) e as substâncias da lista "F" (substâncias de uso proscrito no Brasil),
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, não poderão ser objeto de prescrição
e manipulação de medicamentos alopáticos e homeopáticos. (Redação dada pela
Resolução RDC nº 66, de 18 de março de 2016)
§1º Excetuam-se do disposto no caput:

I - a prescrição de medicamentos registrados na Anvisa que contenham em sua
composição a planta Cannabis sp., suas partes ou substâncias obtidas a partir dela,
incluindo o tetrahidrocannabinol (THC). (Redação dada pela Resolução RDC nº 66,
de 18 de março de 2016)
II - a prescrição de produtos que possuam as substâncias canabidiol e/ou
tetrahidrocannabinol (THC), a serem importados em caráter de excepcionalidade por
pessoa física, para uso próprio, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica.
(Redação dada pela Resolução RDC nº 66, de 18 de março de 2016)
§2º Para a importação prevista no inciso II do parágrafo anterior se aplicam os mesmos
requisitos estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 17, de 6 de
maio de 2015. (Redação dada pela Resolução RDC nº 66, de 18 de março de 2016)

CAPÍTULO VI
DA ESCRITURAÇÃO
Art. 62 Todo estabelecimento, entidade ou órgão oficial que produzir, comercializar,
distribuir, beneficiar, preparar, fracionar, dispensar, utilizar, extrair, fabricar,
transformar, embalar, reembalar, vender, comprar, armazenar ou manipular substância
ou medicamento de que trata este Regulamento Técnico e de suas atualizações, com
qualquer finalidade deverá escriturar e manter no estabelecimento para efeito de
fiscalização e controle, livros de escrituração conforme a seguir discriminado:
§ 1º Livro de Registro Específico (ANEXO XVIII) - para indústria farmoquímica,
laboratórios farmacêuticos, distribuidoras, drogarias e farmácias.
§ 2º Livro de Receituário Geral - para farmácias magistrais.
§ 3º Excetua-se da obrigação da escrituração de que trata este capítulo, as empresas que
exercem exclusivamente a atividade de transportar.
Art. 63 Os Livros de Receituário Geral e de Registro Específico deverão conter Termos
de Abertura e de Encerramento (ANEXO XIX), lavrados pela Autoridade Sanitária do
Estado, Município ou Distrito Federal.
§ 1º Os livros a que se refere o caput deste artigo, poderão ser elaborados através de
sistema informatizado previamente avaliado e aprovado pela Autoridade Sanitária do
Estado, Município ou Distrito Federal.
§ 2º No caso do Livro de Registro Específico, deverá ser mantido um livro para registro
de substâncias e medicamentos entorpecentes (listas "A1" e "A2"), um livro para
registro de substâncias e medicamentos psicotrópicos (listas "A3", "B1" e "B2"), um
livro para as substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial (listas "C1", "C2",
"C4" e "C5") e um livro para a substância e/ou medicamento da lista "C3"
(imunossupressoras).(Revogado, unicamente no que se refere à substância
talidomida pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)

§ 3º Cada página do Livro de Registro Específico destina-se a escrituração de uma só
substância ou medicamento, devendo ser efetuado o registro através da denominação
genérica (DCB), combinado com o nome comercial.
Art. 64 Os Livros, Balanços e demais documentos comprovantes de movimentação de
estoque, deverão ser arquivados no estabelecimento pelo prazo de 2 (dois) anos, findo o
qual poderão ser destruídos.
§ 1º A escrituração de todas as operações relacionadas com substâncias constantes nas
listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como os medicamentos
que as contenham, será feita de modo legível e sem rasuras ou emendas, devendo ser
atualizada semanalmente.
§ 2º O Livro de Registro Específico do estabelecimento fornecedor das substâncias
constantes da lista "C3" (imunossupressoras) e do medicamento Talidomida, bem como
os demais documentos comprovantes da movimentação de estoque deverão ser
mantidos no estabelecimento pelo prazo de 5 (cinco) anos. (Revogado pela Resolução RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
§ 3º Os órgãos oficiais credenciados junto a Autoridade Sanitária competente, para
dispensar o medicamento Talidomida deverão possuir um Livro de Registro de
Notificação de Receita, contendo a data de dispensação, o nome, idade e sexo do
paciente, o CID, quantidade de comprimidos, o nome e CRM do Médico e o nome do
técnico responsável pela dispensação. Este Livro deverá permanecer na unidade por um
período de 10 (dez) anos. (Revogado pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de
2011)
Art. 65 Os Livros de Registros Específicos destinam-se a anotação, em ordem
cronológica, de estoque, entradas (por aquisição ou produção), saídas (por vendas,
processamento, beneficiamento, uso) e perdas.
Art. 66 Quando, por motivo de natureza fiscal ou processual, o Livro de Registro
Específico for apreendido pela Autoridade Sanitária ou Policial, ficarão suspensas todas
as atividades relacionadas a substâncias e/ou medicamentos nele registrados até que o
referido livro seja liberado ou substituído.
CAPÍTULO VII
DA GUARDA
Art. 67 As substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas
atualizações, bem como os medicamentos que as contenham, existentes nos
estabelecimentos, deverão ser obrigatoriamente guardados sob chave ou outro
dispositivo que ofereça segurança, em local exclusivo para este fim, sob a
responsabilidade do farmacêutico ou químico responsável, quando se tratar de indústria
farmoquímica.

CAPITULO VIII
DOS BALANÇOS
Art. 68 O Balanço de Substâncias Psicoativas e Outras Substâncias Sujeitas a Controle
Especial - BSPO (ANEXO XX), será preenchido com a movimentação do estoque das
substâncias constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3","B1" e "B2"
(psicotrópicas), "C1"(outras substâncias sujeitas a controle especial), "C2" (retinóicas),
"C3" (imunossupressoras), "C4" (anti-retrovirais) e "C5" (anabolizantes) e "D1"
(precursoras), deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, em 3 (três) vias, e
remetido à Autoridade Sanitária pelo farmacêutico/químico responsável trimestralmente
até o dia 15 (quinze) dos meses de abril, julho, outubro e janeiro.
§ 1º O Balanço Anual deverá ser entregue até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do ano
seguinte.
§ 2º Após o visto da Autoridade Sanitária, o destino das vias será:
1a via - a empresa ou estabelecimento deverá remeter à Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde.
2a via - retida pela Autoridade Sanitária.
3a via - retida na empresa ou instituição.
§ 3º As 1ª e 2ª vias deverão ser acompanhadas dos respectivos disquetes quando
informatizado.
§ 4º O Balanço de Substâncias Psicoativas e Outras Substâncias Sujeitas a Controle
Especial - BSPO, deverá ser a cópia fiel e exata da movimentação das substâncias
constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, registrada nos
Livros a que se refere o Capítulo VI deste Regulamento Técnico.
§ 5º É vedado a utilização de ajustes, utilizando o fator de correção, de substâncias
constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, quando do
preenchimento do BSPO.
§ 6º A aplicação de ajustes de substâncias constantes das listas deste Regulamento
Técnico e de suas atualizações, que compõem os dados do BSPO será privativa da
Autoridade Sanitária competente do Ministério da Saúde.
Art. 69 O Balanço de Medicamentos Psicoativos e de outros Sujeitos a Controle
Especial - BMPO, destina-se ao registro de vendas de medicamentos a base de
substâncias constantes das listas "A1", "A2" (entorpecentes), "A3" e "B2"
(psicotrópicos) e "C4" (anti-retrovirais) deste Regulamento Técnico e de suas
atualizações, por farmácias e drogarias conforme modelo (ANEXO XXI) , em 2 (duas)
vias, e remetido à Autoridade Sanitária pelo Farmacêutico Responsável trimestralmente
até o dia 15 (quinze) dos meses de abril, julho, outubro e janeiro.
§ 1º O Balanço Anual deverá ser entregue até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do ano
seguinte.
§ 2º Após o visto da Autoridade Sanitária, o destino das vias será:

1ª via - retida pela Autoridade Sanitária.
2ª via - retida pela farmácia ou drogaria.
§ 3º As farmácias de unidades hospitalares, clínicas médicas e veterinárias, ficam
dispensadas da apresentação do Balanço de Medicamentos Psicoativos e de outros
Sujeitos a Controle Especial (BMPO).
Art. 70 O Mapa do Consolidado das Prescrições de Medicamentos - MCPM (ANEXO
XXII), destina-se ao registro das prescrições de medicamentos a base de substâncias
constantes das listas "C3" (imunossupressoras) deste Regulamento Técnico e de suas
atualizações, pelos órgãos oficiais autorizados, em 3 (três) vias, e remetido à Autoridade
Sanitária pelo Farmacêutico Responsável trimestralmente até o dia 15 (quinze) dos
meses de abril, julho, outubro e janeiro de cada ano. (Revogado pela Resolução - RDC
Nº 11, de 22 de março de 2011)
§ 1º Após o carimbo da Autoridade Sanitária, o destino das vias será: (Revogado pela
Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
1ª via: retida pela Autoridade Sanitária;
2ª via: encaminhada pelo estabelecimento para a Coordenação do Programa;
3ª via: retida nos órgãos oficiais de dispensação.
§ 2º O MCPM do medicamento Talidomida será apresentado à Autoridade Sanitária,
pelas farmácias privativas das unidades públicas que dispensem o referido medicamento
para os pacientes cadastrados nos Programas Governamentais específicos. (Revogado
pela Resolução - RDC Nº 11, de 22 de março de 2011)
Art. 71 A Relação Mensal de Venda de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial RMV (ANEXO XXIII), destina-se ao registro das vendas de medicamentos a base de
substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações,
excetuando-se as substâncias constantes da lista "D1" (precursoras), efetuadas no mês
anterior, por indústria ou laboratório farmacêutico e distribuidor, e serão encaminhadas
à Autoridade Sanitária, pelo Farmacêutico Responsável , até o dia 15 (quinze) de cada
mês, em 2 (duas) vias, sendo uma das vias retida pela Autoridade Sanitária e a outra
devolvida ao estabelecimento depois de visada.
Art. 72 A Relação Mensal de Notificações de Receita "A" - RMNRA (ANEXO XXIV),
destina-se ao registro das Notificações de Receita "A" retidas em farmácias e drogarias
quando da dispensação de medicamentos a base de substâncias constantes das listas
"A1" e "A2" (entorpecentes) e "A3" (psicotrópicas) deste Regulamento Técnico e de
suas atualizações, a qual será encaminhada junto com as respectivas notificações à
Autoridade Sanitária, pelo farmacêutico responsável , até o dia 15 (quinze) de cada mês,
em 2 (duas) vias, sendo uma das vias retida pela Autoridade Sanitária e a outra
devolvida ao estabelecimento depois de visada.
Parágrafo único. A devolução das notificações de receitas a que se refere o caput deste
artigo se dará no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega.

Art. 73 A falta de remessa da documentação mencionada nos artigos 68, 69, 70, 71 e 72,
nos prazos estipulados por este Regulamento Técnico, sujeitará o infrator as penalidades
previstas na legislação sanitária em vigor.
Art. 74 A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e o Órgão de
Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal, trocarão, anualmente, relatórios sobre as
informações dos Balanços envolvendo substâncias e medicamentos entorpecentes,
psicotrópicos e precursoras.
Art. 75 A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde encaminhará
relatórios estatísticos, trimestral e anualmente ao órgão Internacional de Fiscalização de
Drogas das Nações Unidas com a movimentação relativas as substâncias entorpecentes,
psicotrópicos e precursoras.
Parágrafo único. Os prazos para o envio dos relatórios estatísticos de que trata o caput
desse artigo obedecerão aqueles previstos nas Convenções Internacionais de
Entorpecentes, Psicotrópicos e Precursoras.
Art. 76 É permitido o preenchimento dos dados em formulários ou por sistema
informatizado, da documentação a que se refere este Regulamento Técnico,
providenciando a remessa do disquete à Autoridade Sanitária do Ministério da Saúde,
obedecendo aos modelos e prazos estipulados neste capítulo.
CAPÍTULO IX
DA EMBALAGEM

Art. 77 É atribuição da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde a
padronização de bulas, rótulos e embalagens dos medicamentos que contenham
substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações.
Art. 78 Os medicamentos a base de substâncias constantes das listas deste Regulamento
Técnico e de suas atualizações deverão ser comercializados em embalagens invioláveis
e de fácil identificação.
Art. 79 É vedado às drogarias o fracionamento da embalagem original de medicamentos
a base de substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico.
Art. 80 Os rótulos de embalagens de medicamentos a base de substâncias constantes das
listas "A1"e "A2" (entorpecentes) e "A3" (psicotrópicos), deverão ter uma faixa
horizontal de cor preta abrangendo todos os lados, na altura do terço médio e com
largura não inferior a um terço da largura do maior lado da face maior, contendo os
dizeres: "Venda sob Prescrição Médica" - "Atenção: Pode Causar Dependência Física
ou Psíquica".

Parágrafo único. Nas bulas dos medicamentos a que se refere o caput deste artigo
deverá constar obrigatoriamente, em destaque e em letras de corpo maior de que o texto,
a expressão: "Atenção: Pode Causar Dependência Física ou Psíquica".
Art. 81 Os rótulos de embalagens de medicamentos a base de substâncias constantes das
listas "B1" e "B2" (psicotrópicos), deverão ter uma faixa horizontal de cor preta
abrangendo todos seus lados, na altura do terço médio e com largura não inferior a um
terço da largura do maior lado da face maior, contendo os dizeres: "Venda sob
Prescrição Médica" - "O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência".
Parágrafo único. Nas bulas dos medicamentos a que se refere o caput deste artigo,
deverá constar, obrigatoriamente, em destaque e em letras de corpo maior de que o
texto, a expressão: "O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência".
Art. 82 Nos casos dos medicamentos contendo a substância Anfepramona (lista "B2",
psicotrópicos-anorexígenos) deverá constar, em destaque, no rótulo e bula, a frase:
"Atenção: Este Medicamento pode causar Hipertensão Pulmonar".
Art. 83 Os rótulos de embalagens dos medicamentos a base de substâncias constantes
das listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial), "C2" (retinóides de uso
tópico), "C4" (anti-retrovirais) e "C5" (anabolizantes) deste Regulamento Técnico e de
suas atualizações, deverão ter uma faixa horizontal de cor vermelha abrangendo todos
os seus lados, na altura do terço médio e com largura não inferior a um terço da largura
do maior lado da face maior.
§ 1º Nas bulas e rótulos dos medicamentos a que se refere o caput deste artigo, para as
listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial), "C4" (anti-retrovirais) e
"C5" (anabolizantes) deverá constar, obrigatoriamente, em destaque e em letras de
corpo maior de que o texto, a expressão: "Venda Sob Prescrição Médica"- "Só Pode ser
Vendido com Retenção da Receita".
§ 2º Nas bulas e rótulos dos medicamentos que contêm substâncias anti-retrovirais,
constantes da lista "C4" deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, deverá
constar, obrigatoriamente, em destaque e em letras de corpo maior de que o texto, a
expressão: "Venda Sob Prescrição Médica" - "Atenção - O Uso Incorreto Causa
Resistência do Vírus da AIDS e Falha no Tratamento".
§ 3º Nas bulas e rótulos dos medicamentos de uso tópico, manipulados ou fabricados,
que contêm substâncias retinóicas, constantes da lista "C2" deste Regulamento Técnico
e de suas atualizações, deverá constar, obrigatoriamente, em destaque e em letras de
corpo maior de que o texto, a expressão: "Venda Sob Prescrição Médica" - "Atenção Não Use este Medicamento sem Consultar o seu Médico, caso esteja Grávida. Ele pode
causar Problemas ao Feto".
§ 4º Na face anterior e posterior da embalagem dos medicamentos a base da substâncias
misoprostol constante da lista C1 (outras substâncias sujeitas a controle especial) deste
Regulamento Técnico deverá constar obrigatoriamente, em destaque um símbolo de
mulher grávida dentro do círculo cortado ao meio e as seguintes expressões inseridas na
tarja vermelha: "Atenção: Uso sob Prescrição Médica" - Só pode ser utilizado com
Retenção de Receita" - "Atenção: Riscos para Mulheres Grávidas"- "Venda e uso
Restrito a Hospital".

§ 5º Nas bulas e rótulos dos medicamentos que contem misoprostol deve constar
obrigatoriamente ao expressão: "Atenção: Risco para Mulheres Grávidas - Venda e Uso
Restrito a Hospital".
Art. 84 Os rótulos de embalagens dos medicamentos de uso sistêmico, a base de
substâncias constantes das listas "C2" (retinóicas) deste Regulamento Técnico e de suas
atualizações, deverão ter uma faixa horizontal de cor vermelha abrangendo todos os
seus lados, na altura do terço médio e com largura não inferior a um terço da largura do
maior lado da face maior, contendo os dizeres "Venda Sob Prescrição Médica" "Atenção: Risco para Mulheres Grávidas, Causa Graves Defeitos na Face, nas Orelhas,
no Coração e no Sistema Nervoso do Feto".
Parágrafo único. Nas bulas dos medicamentos a que se refere o caput deste artigo,
deverá constar, obrigatoriamente, em destaque e em letras de corpo maior de que o
texto, a expressão: "Venda Sob Prescrição Médica" - "Atenção: Risco para Mulheres
Grávidas, Causa Graves Defeitos na Face, nas Orelhas, no Coração e no Sistema
Nervoso do Feto".
Art. 85 Os rótulos das embalagens dos medicamentos contendo as substâncias da lista
"C3" (imunossupressoras) e do medicamento Talidomida seguirão o modelo
estabelecido em legislação sanitária em vigor. (Revogado pela Resolução - RDC Nº
11, de 22 de março de 2011)
Art. 86 As formulações magistrais contendo substâncias constantes das listas deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações deverão conter no rótulo os dizeres
equivalentes aos das embalagens comerciais dos respectivos medicamentos.
CAPÍTULO X
DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Art. 87 As Autoridades Sanitárias do Ministério da Saúde, Estados, Municípios e
Distrito Federal inspecionarão periodicamente as empresas ou estabelecimentos que
exerçam quaisquer atividades relacionadas as substâncias e medicamentos de que trata
este Regulamento Técnico e suas atualizações, para averiguar o cumprimento dos
dispositivos legais.
Parágrafo único. O controle e a fiscalização da produção, comércio, manipulação ou uso
das substâncias e medicamentos de que trata esta Regulamento Técnico e de suas
atualizações serão executadas, quando necessário, em conjunto com o órgão competente
do Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça e seus congêneres nos Estados,
Municípios e Distrito Federal.
Art. 88 As empresas, estabelecimentos, instituições ou entidades que exerçam
atividades correlacionadas com substâncias constantes das listas deste Regulamento
Técnico e suas atualizações ou seus respectivos medicamentos, quando solicitadas pelas
Autoridades Sanitárias competentes, deverão prestar as informações ou proceder a

entrega de documentos, nos prazos fixados, a fim de não obstarem a ação de vigilância
sanitária e correspondentes medidas que se fizerem necessárias.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 89 É proibido distribuir amostras grátis de substâncias e/ou medicamentos
constantes deste Regulamento Técnico e de suas atualizações.
§ 1º Será permitida a distribuição de amostras grátis de medicamentos que contenham
substâncias constantes das listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) e
"C4" (anti-retrovirais) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, em suas
embalagens originais, exclusivamente aos profissionais médicos, que assinarão o
comprovante de distribuição emitido pelo fabricante.
§ 2º Em caso de o profissional doar medicamentos amostras-grátis à instituição a que
pertence, deverá fornecer o respectivo comprovante de distribuição devidamente
assinado. A instituição deverá dar entrada em Livro de Registro da quantidade recebida.
§ 3º O comprovante a que se refere o caput deste artigo, deverá ser retido pelo
fabricante ou pela instituição que recebeu a amostra-grátis do médico, pelo período de 2
(dois) anos, ficando a disposição da Autoridade Sanitária para fins de fiscalização.
§ 4º É vedada a distribuição de amostras-grátis de medicamentos a base de Misoprostol.
Art. 90 A propaganda de substâncias e medicamentos, constantes das listas deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações, somente poderá ser efetuada em revista ou
publicação técnico-científica de circulação restrita a profissionais de saúde.
§ 1º A propaganda referida no caput deste artigo deverá obedecer aos dizeres que foram
aprovados no registro do medicamento, não podendo conter figuras, desenhos, ou
qualquer indicação que possa induzir a conduta enganosa ou causar interpretação falsa
ou confusa quanto a origem, procedência, composição ou qualidade, que atribuam ao
medicamento finalidades ou características diferentes daquelas que realmente possua.
§ 2º A propaganda de formulações será permitida somente acompanhada de
embasamento técnico-científico apoiado em literatura Nacional ou Internacional
oficialmente reconhecidas.
Art. 90 A propaganda de substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico e
de suas atualizações, e dos medicamentos que as contenham, sujeitos à venda sob
prescrição médica com notificação de receita ou retenção de receita, somente poderá ser
efetuada em revistas de conteúdo exclusivamente técnico, referentes a patologias e
medicamentos, dirigidas direta e unicamente a profissionais de saúde habilitados a
prescrever e/ou dispensar medicamentos. (Redação dada pela Resolução - RDC Nº
197, de 11 de agosto de 2004)(Revogado pela Resolução - RDC Nº 96, de 17 de
dezembro de 2008)
§ 1° A propaganda de medicamentos de que trata o caput deste artigo deverá obedecer
aos dizeres que foram aprovados no seu registro junto a Anvisa, não podendo conter

figuras, desenhos, ou quaisquer indicações que possam induzir a conduta enganosa,
causar interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza,
composição, qualidade, indicação, aplicação, modo de usar e demais características do
produto, que atribuam ao medicamento finalidades ou características diferentes daquelas
que realmente possua. (Redação dada pela Resolução - RDC Nº 197, de 11 de agosto
de 2004)(Revogado pela Resolução - RDC Nº 96, de 17 de dezembro de 2008)
§ 2° Ficam excluídas das revistas mencionadas no caput deste artigo, aquelas que
possuam matérias de cunho sócio-cultural e outras que não sejam técnico-científicos.
(Redação dada pela Resolução - RDC Nº 197, de 11 de agosto de 2004)(Revogado
pela Resolução - RDC Nº 96, de 17 de dezembro de 2008)
§ 3° É permitida a veiculação de propaganda das substâncias e dos medicamentos
constantes nas listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, em cópia fiel de
artigo técnico-científico publicado nas revistas mencionadas no caput deste artigo,
especificando a referencia bibliográfica completa. (Redação dada pela Resolução RDC Nº 197, de 11 de agosto de 2004)(Revogado pela Resolução - RDC Nº 96, de
17 de dezembro de 2008)
Art. 91 Somente as farmácias poderão receber receitas de medicamentos magistrais ou
oficinais para aviamento, vedada a intermediação sob qualquer natureza.
Art. 92 As indústrias veterinárias e distribuidoras, deverão atender as exigências
contidas neste Regulamento Técnico que refere-se a Autorização Especial, ao comércio
internacional e nacional, prescrição, guarda, escrituração, balanços e registro em livros
específicos.
Art. 93 Os medicamentos destinados a uso veterinário, serão regulamentados em
legislação específica.
Art. 94 Os profissionais, serviços médicos e/ou ambulatoriais poderão possuir, na
maleta de emergência, até 3 (três) ampolas de medicamentos entorpecentes e até 5
(cinco) ampolas de medicamentos psicotrópicos, para aplicação em caso de emergência,
ficando sob sua guarda e responsabilidade.
Parágrafo único. A reposição das ampolas se fará com a Notificação de Receita
devidamente preenchida com o nome e endereço completo do paciente ao qual tenha
sido administrado o medicamento.
Art. 95 Quando houver apreensão policial, de plantas, substâncias e/ou medicamentos,
de uso proscrito no Brasil - Lista - "E" (plantas que podem originar substâncias
entorpecentes e/ou psicotrópicas) e lista "F" (substâncias proscritas), a guarda dos
mesmos será de responsabilidade da Autoridade Policial competente, que solicitará a
incineração à Autoridade Judiciária.
§ 1º Se houver determinação do judicial, uma amostra deverá ser resguardada, para
efeito de análise de contra perícia.
§ 2º A Autoridade Policial, em conjunto com a Autoridade Sanitária providenciará a
incineração da quantidade restante, mediante autorização expressa do judicial. As
Autoridades Sanitárias e Policiais lavrarão o termo e auto de incineração, remetendo
uma via à autoridade judicial para instrução do processo.

Art. 96 Quando houver apreensão policial, de substâncias das listas constantes deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como os medicamentos que as
contenham, dentro do prazo de validade, a sua guarda ficará sob a responsabilidade da
Autoridade Policial competente. O juiz determinará a destinação das substâncias ou
medicamentos apreendidos.
Art. 97 A Autoridade Sanitária local regulamentará, os procedimentos e rotinas em cada
esfera de governo, bem como cumprirá e fará cumprir as determinações constantes deste
Regulamento Técnico.
Art. 98 O não cumprimento das exigências deste Regulamento Técnico, constituirá
infração sanitária, ficando o infrator sujeito as penalidades previstas na legislação
sanitária vigente, sem prejuízo das demais sanções de natureza civil ou penal cabíveis.
Art. 99 Os casos omissos serão submetidos à apreciação da Autoridade Sanitária
competente do Ministério da Saúde, Estados, Municípios e Distrito Federal.
Art. 100 As Autoridades Sanitárias e Policiais auxiliar-se-ão mutuamente nas
diligências que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento deste Regulamento Técnico.
Art. 101 As listas de substâncias constantes deste Regulamento Técnico serão
atualizadas através de publicações em Diário Oficial da União sempre que ocorrer
concessão de registro de produtos novos, alteração de fórmulas, cancelamento de
registro de produto e alteração de classificação de lista para registro anteriormente
publicado.
Art. 102 Somente poderá manipular ou fabricar substâncias constantes das listas deste
Regulamento Técnico e de suas atualizações bem como os medicamentos que as
contenham, os estabelecimentos sujeitos a este Regulamento Técnico, quando atendidas
as Boas Práticas de Manipulação e Controle (BPM e C) e Boas Práticas de Fabricação e
Controle (BPF e C), respectivamente para farmácias e indústrias.
Art. 103 As empresas importadoras, qualquer que seja a natureza ou a etapa de
processamento do medicamento importado a base de substancias constantes das listas
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, deverão comprovar, perante a
SVS/MS, no momento da entrada da mercadoria no país, o cumprimento das Boas
Práticas de Fabricação (BPF) pelas respectivas unidades fabris de origem, mediante a
apresentação do competente Certificado, emitido a menos de 2 (dois) anos, pela
Autoridade Sanitária do país de procedência.
Art. 104 A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde no prazo de 60
(sessenta) dias harmonizará e regulamentará as Boas Práticas de Manipulação (BPM),
no âmbito nacional.
Parágrafo único: O Certificado de BPM do que trata o caput deste artigo será concedido
pela Autoridade Sanitária competente dos Estados, Municípios e Distrito Federal.

Art. 105 A revisão e atualização deste Regulamento Técnico deverão ocorrer no prazo
de 2 (dois) anos.
Art. 106 O Órgão de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde baixará instruções
normativas de caráter geral ou específico sobre a aplicação do presente Regulamento
Técnico, bem como estabelecerá documentação, formulários e periodicidades de
informações.
Art. 107 Compete aos Estados, Municípios e o Distrito Federal, exercer a fiscalização e
o controle dos atos relacionados a produção, comercialização e uso de substâncias
constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como os
medicamentos que as contenham, no âmbito de seus territórios bem como fará cumprir
as determinações da legislação federal pertinente e deste Regulamento Técnico.
Art. 108 Excetuam-se das disposições legais deste Regulamento Técnico as substâncias
constante da lista "D2" (insumos químicos) as quais encontram-se submetidas ao
controle e fiscalização do Ministério da Justiça conforme Lei nº 9.017/95.
Art. 109 Ficam revogadas as Portarias n.º 54/74, n.º 12/80, n.º 15/81, n.º 02/85, n.º
01/86, n.º 27/86-DIMED, n.º 28/86-DIMED, n.º 11/88, n.º 08/89, n.º 17/91, n.º 59/91,
n.º 61/91, n.º 101/91, n.º 59/92, n.º 66/93, n.º 81/93, n.º 98/93, n.º 101/93, n.º 87/94, n.º
21/95, n.º 82/95, n.º 97/95, n.º 110/95, n.º 118/96, n.º 120/96, n.º 122/96, n.º. 132/96, n.º
151/96, n.º 189/96, n.º 91/97, n.º. 97/97, n.º 103/97, e n.º 124/97, além dos artigos 2º.,
3º., 4º, 13,14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 26, 27 31, 35 e 36 da Portaria SVS/MS n.º
354 de 15/08/97.
Art. 110 Este Regulamento Técnico entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
GONZALO VECINA NETO

ANEXO I
(Anexo I originalmente incluído pela PORTARIA Nº 344, DE 12/05/1998,
atualizado pela PORTARIA Nº 722, DE 10/09/1998, pela RESOLUÇÃO Nº 147,
DE 28/05/1999 (Atualização nº 1), pela RESOLUÇÃO Nº 480, de 23/09/1999
(Atualização nº 2), pela RESOLUÇÃO Nº 33, de 14/01/2000 (Atualização nº 3),
pela RESOLUÇÃO Nº 166, de 29/02/2000 (Atualização nº 4), pela RESOLUÇÃORDC Nº 40, de 28/04/2000 (Atualização nº 5), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 62, de
03/07/2000 (Atualização nº 6), pela RESOLUÇÃO Nº 98, de 20/11/2000
(Atualização nº 7), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 104, de 06/12/2000, pela
RESOLUÇÃO-RDC Nº 22, de 15/02/2001 (Atualização nº 8), pela RESOLUÇÃORDC Nº 147, de 09/08/2001 (Atualização nº 9), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 228, de
11/12/2001 (Atualização nº 10), pela RESOLUÇÃO Nº 178, de 17/05/2002
(Atualização nº 11), pela RESOLUÇÃO Nº 249, de 05/09/2002 (Atualização nº 12),
pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 18, de 28/01/2003 (Atualização nº 13), pela
RESOLUÇÃO-RDC Nº 254, de 17/09/2003 (Atualização nº 14), pela
RESOLUÇÃO-RDC Nº 3, de 08/01/2004 (Atualização nº 14), pela RESOLUÇÃORDC Nº 137, de 26/05/2004 (Atualização nº 16), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 200,
de 17/08/2004 (Atualização nº 16), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 280, de 22/11/2004
(Atualização nº 19), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 26, de 15/02/2005 (Atualização nº
20) e pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 12, de 30/01/2003 (Atualização nº 21), pela
RESOLUÇÃO-RDC Nº 202, DE 01/11/2006 (Atualização nº 22), pela
RESOLUÇÃO-RDC Nº 15, DE 01/03/2007 (Atualização nº 23), pela
RESOLUÇÃO-RDC Nº 44, DE 02/07/2007 (Atualização nº 24), pela
RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 27 DE SETEMBRO DE 2007 (Atualização nº 25),
pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 88, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007 (Atualização nº
26), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 19, DE 24 DE MARÇO DE 2008 (Atualização nº
27), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 79, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2008 (Atualização
nº 28), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 07, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2009
(Atualização nº 29), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 40, DE 15 DE JULHO DE 2009
(Atualização nº 30), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 70, DE 22 DE DEZEMBRO DE
2009 (Atualização nº 31), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 13, DE 26 DE MARÇO DE
2010 (Atualização nº 32), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 21, DE 17 DE JUNHO DE
2010 (Atualização nº 33), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 36, DE 03 DE AGOSTO DE
2011 (Atualização nº 34), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 37, DE 02 DE JULHO DE
2012 (Atualização nº 35), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 39, DE 09 DE JULHO DE
2012 (Atualização nº 36), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 06, DE 18 DE FEVEREIRO
DE 2014 (Atualização nº 37), pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 32, DE 04 DE JUNHO
DE 2014 (Atualização nº 38), pela RESOLUÇÃO-RDC N° 44, DE 24 DE
SETEMBRO DE 2014 (Atualização nº 39), pela RESOLUÇÃO-RDC N° 63, DE 17
DE OUTUBRO DE 2014 (Atualização nº 40), RESOLUÇÃO-RDC Nº 03, DE 26
DE JANEIRO DE 2015 (Atualização nº 41) , RESOLUÇÃO-RDC Nº 08, DE 13 DE
FEVEREIRO DE 2015 (Atualização nº 42), RESOLUÇÃO - RDC Nº 13, DE 24 DE
MARÇO DE 2015 (Atualização nº 43) RESOLUÇÃO - RDC Nº 18,DE 13 DE
MAIO DE 2015 (Atualização nº 44), pela RESOLUÇÃO - RDC Nº 32, DE 30 DE
JULHO DE 2015 (Atualização nº 45), pela RESOLUÇÃO - RDC Nº 44, DE 08 DE
OUTUBRO DE 2015 (Atualização nº 46), pela RESOLUÇÃO RDC Nº 49, DE 11
DE NOVEMBRO DE 2015 (Atualização nº 47), pela RESOLUÇÃO RDC Nº 65,
DE 02 DE MARÇO DE 2016 (Atualização nº 48), pela RESOLUÇÃO RDC Nº
66, DE 18 DE MARÇO DE 2016 (Atualização nº 49), pela RESOLUÇÃO RDC

Nº 79, DE 23 DE MAIO DE 2016 (Atualização nº 50) e pela Resolução
87, de 28 de junho de 2016 (Atualização nº 51).
LISTA - A1 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
(Sujeitas a Notificação de Receita "A")
1. ACETILMETADOL
2. ALFACETILMETADOL
3. ALFAMEPRODINA
4. ALFAMETADOL
5. ALFAPRODINA
6. ALFENTANILA
7. ALILPRODINA
8. ANILERIDINA
9. BEZITRAMIDA
10. BENZETIDINA
11. BENZILMORFINA
12. BENZOILMORFINA
13. BETACETILMETADOL
14. BETAMEPRODINA
15. BETAMETADOL
16. BETAPRODINA
17. BUPRENORFINA
18. BUTORFANOL
19. CLONITAZENO
20. CODOXIMA
21. CONCENTRADO DE PALHA DE DORMIDEIRA
22. DEXTROMORAMIDA
23. DIAMPROMIDA
24. DIETILTIAMBUTENO
25. DIFENOXILATO
26. DIFENOXINA
27. DIIDROMORFINA
28. DIMEFEPTANOL (METADOL)
29. DIMENOXADOL
30. DIMETILTIAMBUTENO
31. DIOXAFETILA
32. DIPIPANONA
33. DROTEBANOL
34. ETILMETILTIAMBUTENO
35. ETONITAZENO
36. ETOXERIDINA
37. FENADOXONA
38. FENAMPROMIDA
39. FENAZOCINA
40. FENOMORFANO
41. FENOPERIDINA
42. FENTANILA
43. FURETIDINA
44. HIDROCODONA
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45. HIDROMORFINOL
46. HIDROMORFONA
47. HIDROXIPETIDINA
48. INTERMEDIÁRIO DA METADONA (4-CIANO-2-DIMETILAMINA-4,4DIFENILBUTANO)
49.INTERMEDIÁRIO DA MORAMIDA (ÁCIDO 2-METIL- 3-MORFOLINA-1,1DIFENILPROPANO CARBOXÍLICO)
50. INTERMEDIÁRIO "A" DA PETIDINA (4 CIANO-1- METIL-4FENILPIPERIDINA)
51.INTERMEDIÁRIO "B" DA PETIDINA (ÉSTER ETÍ-LICO DO ÁCIDO 4FENILPIPERIDINA-4-CARBOXILÍCO)
52.INTERMEDIÁRIO "C" DA PETIDINA (ÁCIDO-1-METIL-4-FENILPIPERIDINA4-CARBOXÍLICO)
53. ISOMETADONA
54. LEVOFENACILMORFANO
55. LEVOMETORFANO
56. LEVOMORAMIDA
57. LEVORFANOL
58. METADONA
59. METAZOCINA
60. METILDESORFINA
61. METILDIIDROMORFINA
62. METOPONA
63. MIROFINA
64. MORFERIDINA
65. MORFINA
66. MORINAMIDA
67. NICOMORFINA
68. NORACIMETADOL
69. NORLEVORFANOL
70. NORMETADONA
71. NORMORFINA
72. NORPIPANONA
73. N-OXICODEÍNA
74. N-OXIMORFINA
75. ÓPIO
76. ORIPAVINA
77. OXICODONA
78. OXIMORFONA
79. PETIDINA
80. PIMINODINA
81. PIRITRAMIDA
82. PROEPTAZINA
83. PROPERIDINA
84. RACEMETORFANO
85. RACEMORAMIDA
86. RACEMORFANO
87. REMIFENTANILA
88. SUFENTANILA
89. TAPENTADOL

90. TEBACONA
91. TEBAÍNA
92. TILIDINA
93. TRIMEPERIDINA
ADENDO:
1) ficam também sob controle:
1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros (exceto os isômeros dextrometorfano,
(+)3-metoxi-N-metilmorfinan, e o Dextrorfano, (+) 3-hidroxi-N-metilmorfinan),
das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência;
1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros (exceto os isômeros dextrometorfano,
(+)3-metoxi-N-metilmorfinan, e o Dextrorfano, (+) 3-hidroxi-N-metilmorfinan),
das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência.
2) preparações à base de DIFENOXILATO, contendo por unidade posológica, não mais
que 2,5 miligramas de DIFENOXILATO calculado como base, e uma quantidade de
Sulfato de Atropina equivalente a, pelo menos, 1,0% da quantidade de
DIFENOXILATO, ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2
(duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase:
"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETENÇÃO DA RECEITA".
3) preparações à base de ÓPIO, contendo até 5 miligramas de morfina anidra por
mililitros, ou seja, até 50 miligramas de ÓPIO, ficam sujeitas a prescrição da RECEITA
DE CONTROLE ESPECIAL, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem
apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER
VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".
4) fica proibida a comercialização e manipulação de todos os medicamentos que
contenham ÓPIO e seus derivados sintéticos e CLORIDRATO DE DIFENOXILATO e
suas associações, nas formas farmacêuticas líquidas ou em xarope para uso pediátrico
(Portaria SVS/MS n.º 106 de 14 de setembro de 1994 - DOU 19/9/94).
5) preparações medicamentosas na forma farmacêutica de comprimidos de liberação
controlada à base de OXICODONA, contendo não mais que 40 miligramas dessa
substância, por unidade posológica, ficam sujeitas a prescrição da RECEITA DE
CONTROLE ESPECIAL, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem
apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER
VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".

LISTA - A2 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DE USO
PERMITIDO SOMENTE EM CONCENTRAÇÕES ESPECIAIS
(Sujeitas a Notificação de Receita "A")
1. ACETILDIIDROCODEINA
2. CODEÍNA
3. DEXTROPROPOXIFENO
4. DIIDROCODEÍNA
5. ETILMORFINA
6. FOLCODINA

7. NALBUFINA
8. NALORFINA
9. NICOCODINA
10. NICODICODINA
11. NORCODEÍNA
12. PROPIRAM
13. TRAMADOL
ADENDO:
1)ficam também sob controle:
1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre
que seja possível a sua existência;
1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima,
sempre que seja possível a sua existência.
2) preparações à base de ACETILDIIDROCODEÍNA, CODEÍNA, DIIDROCODEÍNA,
ETILMORFINA, FOLCODINA, NICODICODINA, NORCODEÍNA, inclusive as
misturadas a um ou mais componentes, em que a quantidade de entorpecentes não
exceda 100 miligramas por unidade posológica, e em que a concentração não ultrapasse
a 2,5% nas preparações de formas indivisíveis ficam sujeitas prescrição da Receita de
Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a
seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA -SÓ PODE SER VENDIDO
COM RETENÇÃO DA RECEITA ".
3) preparações à base de TRAMADOL, inclusive as misturadas a um ou mais
componentes, em que a quantidade não exceda 100 miligramas de TRAMADOL por
unidade posológica ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2
(duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase:
"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETENÇÃO DA RECEITA ".
4) preparações à base de DEXTROPROPOXIFENO, inclusive as misturadas a um ou
mais componentes, em que a quantidade de entorpecente não exceda 100 miligramas
por unidade posológica e em que a concentração não ultrapasse 2,5% nas preparações
indivisíveis, ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas)
vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA
RECEITA ".
5) preparações à base de NALBUFINA, inclusive as misturadas a um ou mais
componentes, em que a quantidade não exceda 10 miligramas de CLORIDRATO DE
NALBUFINA por unidade posológica ficam sujeitas a prescrição da Receita de
Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a
seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO
COM RETENÇÃO DA RECEITA ".
6) preparações à base de PROPIRAM, inclusive as misturadas a um ou mais
componentes, contendo não mais que 100 miligramas de PROPIRAM por unidade
posológica e associados, no mínimo, a igual quantidade de metilcelulose, ficam sujeitas
a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem

e bula deverão apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA ".
LISTA - A3 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS
(Sujeita a Notificação de Receita "A")
1. ANFETAMINA
2. ATOMOXETINA
3. CATINA
4. CLOBENZOREX
5. CLORFENTERMINA
6. DEXANFETAMINA
7. DRONABINOL
8. FENCICLIDINA
9. FENETILINA
10. FEMETRAZINA
11. LEVANFETAMINA
12. LEVOMETANFETAMINA
13. LISDEXANFETAMINA
14. METILFENIDATO
15. MODAFINILA
16. TANFETAMINA
ADENDO:
1) ficam também sob controle:
1.1 os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre
que seja possível a sua existência;
1.2 os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima,
sempre que seja possível a sua existência.
LISTA - B1 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS
(Sujeitas a Notificação de Receita "B")
ALOBARBITAL
2. ALPRAZOLAM
3. AMINEPTINA
4. AMOBARBITAL
5. APROBARBITAL
6. BARBEXACLONA
7. BARBITAL
8. BROMAZEPAM
9. BROTIZOLAM
10. BUTALBITAL
11. BUTABARBITAL
12. CAMAZEPAM
13. CETAZOLAM
14. CICLOBARBITAL
15. CLOBAZAM
16. CLONAZEPAM

17. CLORAZEPAM
18. CLORAZEPATO
19. CLORDIAZEPÓXIDO
20. CLORETO DE ETILA
21. CLOTIAZEPAM
22. CLOXAZOLAM
23. DELORAZEPAM
24. DIAZEPAM
25. ESTAZOLAM
26. ETCLORVINOL
27. ETILANFETAMINA (N-ETILANFETAMINA)
28. ETINAMATO
29. FENAZEPAM
30. FENOBARBITAL
31. FLUDIAZEPAM
32. FLUNITRAZEPAM
33. FLURAZEPAM
34. GHB - (ÁCIDO GAMA - HIDROXIBUTÍRICO)
35. GLUTETIMIDA
36. HALAZEPAM
37. HALOXAZOLAM
38. LEFETAMINA
39. LOFLAZEPATO DE ETILA
40. LOPRAZOLAM
41. LORAZEPAM
42. LORMETAZEPAM
43. MEDAZEPAM
44. MEPROBAMATO
45. MESOCARBO
46. METILFENOBARBITAL (PROMINAL)
47. METIPRILONA
48. MIDAZOLAM
49. NIMETAZEPAM
50. NITRAZEPAM
51. NORCANFANO (FENCANFAMINA)
52. NORDAZEPAM
53. OXAZEPAM
54. OXAZOLAM
55. PEMOLINA
56. PENTAZOCINA
57. PENTOBARBITAL
58. PINAZEPAM
59. PIPRADROL
60. PIROVARELONA
61. PRAZEPAM
62. PROLINTANO
63. PROPILEXEDRINA
64. SECBUTABARBITAL
65. SECOBARBITAL
66. TEMAZEPAM

67. TETRAZEPAM
68. TIAMILAL
69. TIOPENTAL
70. TRIAZOLAM
71. TRIEXIFENIDIL
72. VINILBITAL
73. ZALEPLONA
74. ZOLPIDEM
75. ZOPICLONA
ADENDO:
1) ficam também sob controle:
1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre
que seja possível a sua existência;
1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima,
sempre que seja possível a sua existência.
2) os medicamentos que contenham FENOBARBITAL, METILFENOBARBITAL
(PROMINAL), BARBITAL e BARBEXACLONA, ficam sujeitos a prescrição da
Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem
apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER
VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".
3) Em conformidade com a Resolução RDC n.º 104, de 6 de dezembro de 2000
(republicada em 15/12/2000):
3.1. fica proibido o uso do CLORETO DE ETILA para fins médicos, bem como a sua
utilização sob a forma de aerosol, aromatizador de ambiente ou de qualquer outra forma
que possibilite o seu uso indevido.
3.2. o controle e a fiscalização da substância CLORETO DE ETILA, ficam submetidos
ao Órgão competente do Ministério da Justiça, de acordo com a Lei nº 10.357, de 27 de
dezembro de 2001, Lei n.º 9.017, de 30 de março de 1995, Decreto n.º 1.646, de 26 de
setembro de 1995 e Decreto n.º 2.036, de 14 de outubro de 1996.
4) preparações a base de ZOLPIDEM e de ZALEPLONA, em que a quantidade dos
princípios ativos ZOLPIDEM e ZALEPLONA respectivamente, não excedam 10
miligramas por unidade posológica, ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle
Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte
frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETENÇÃO DA RECEITA".
5) preparações a base de ZOPICLONA em que a quantidade do princípio ativo
ZOPICLONA não exceda 7,5 miligramas por unidade posológica, ficam sujeitas a
prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e
bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ
PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".
6) preparações à base de PROPIRAM, inclusive as misturadas a um ou mais
componentes, contendo não mais que 100 miligramas de PROPIRAM por unidade
posológica e associados, no mínimo, a igual quantidade de metilcelulose, ficam
sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres

de rotulagem e bula deverão apresentar a seguinte frase: "VENDASOB PRESCRIÇÃO
MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA ".(Incluído
pela Resolução RDC nº 87, de 28 de junho de 2016)
LISTA - B2 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS ANOREXÍGENAS
(Sujeitas a Notificação de Receita "B2")
1. AMINOREX
2. ANFEPRAMONA
3. FEMPROPOREX
4. FENDIMETRAZINA
5. FENTERMINA
6. MAZINDOL
7. MEFENOREX
8. SIBUTRAMINA
ADENDO:
1) ficam também sob controle:
1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre
que seja possível a sua existência;
1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima,
sempre que seja possível a sua existência.
2) excetua-se dos controles referentes a esta Lista, o isômero proscrito metanfetamina
que está relacionado na Lista "F2" deste regulamento.
LISTA - C1 - LISTA DAS OUTRAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE
ESPECIAL
(Sujeitas a Receita de Controle Especial em duas vias)
1.ACEPROMAZINA
2. ÁCIDO VALPRÓICO
3. AGOMELATINA
4. AMANTADINA
5. AMISSULPRIDA
6. AMITRIPTILINA
7. AMOXAPINA
8. ARIPIPRAZOL
9. ASENAPINA
10. AZACICLONOL
11. BECLAMIDA
12. BENACTIZINA
13. BENFLUOREX
14. BENZIDAMINA
15. BENZOCTAMINA
16. BENZOQUINAMIDA
17. BIPERIDENO
18. BUPROPIONA
19. BUSPIRONA

20. BUTAPERAZINA
21. BUTRIPTILINA
22. CANABIDIOL (CBD)
23. CAPTODIAMO
24. CARBAMAZEPINA
25. CAROXAZONA
26. CELECOXIBE
27. CETAMINA
28. CICLARBAMATO
29. CICLEXEDRINA
30. CICLOPENTOLATO
31.CISAPRIDA
32. CITALOPRAM
33. CLOMACRANO
34. CLOMETIAZOL
35. CLOMIPRAMINA
36. CLOREXADOL
37. CLORPROMAZINA
38. CLORPROTIXENO
39. CLOTIAPINA
40. CLOZAPINA
41. DAPOXETINA
42. DESFLURANO
43. DESIPRAMINA
44. DESVENLAFAXINA
45. DEXETIMIDA
46. DEXMEDETOMIDINA
47. DIBENZEPINA
48. DIMETRACRINA
49. DISOPIRAMIDA
50. DISSULFIRAM
51. DIVALPROATO DE SÓDIO
52. DIXIRAZINA
53. DONEPEZILA
54. DOXEPINA
55. DROPERIDOL
56. DULOXETINA
57. ECTILURÉIA
58. EMILCAMATO
59. ENFLURANO
60. ENTACAPONA
61. ESCITALOPRAM
62. ETOMIDATO
63. ETORICOXIBE
64. ETOSSUXIMIDA
65. FACETOPERANO
66. FEMPROBAMATO
67. FENAGLICODOL
68. FENELZINA
69. FENIPRAZINA

70. FENITOINA
71. FLUFENAZINA
72. FLUMAZENIL
73. FLUOXETINA
74. FLUPENTIXOL
75. FLUVOXAMINA
76. GABAPENTINA
77. GALANTAMINA
78. HALOPERIDOL
79. HALOTANO
80. HIDRATO DE CLORAL
81. HIDROCLORBEZETILAMINA
82. HIDROXIDIONA
83. HOMOFENAZINA
84. IMICLOPRAZINA
85. IMIPRAMINA
86. IMIPRAMINÓXIDO
87. IPROCLOZIDA
88. ISOCARBOXAZIDA
89. ISOFLURANO
90. ISOPROPIL-CROTONIL-URÉIA
91. LACOSAMIDA
92. LAMOTRIGINA
93. LEFLUNOMIDA
94. LEVETIRACETAM
95. LEVOMEPROMAZINA
96. LISURIDA
97. LITIO
98. LOPERAMIDA
99. LOXAPINA
100. LUMIRACOXIBE
101. MAPROTILINA
102. MECLOFENOXATO
103. MEFENOXALONA
104. MEFEXAMIDA
105. MEMANTINA
106. MEPAZINA
107. MESORIDAZINA
108. METILNALTREXONA
109. METILPENTINOL
110. METISERGIDA
111. METIXENO
112. METOPROMAZINA
113. METOXIFLURANO
114. MIANSERINA
115. MILNACIPRANA
116. MINAPRINA
117. MIRTAZAPINA
118. MISOPROSTOL
119. MOCLOBEMIDA

120.MOPERONA
121.NALOXONA
122. NALTREXONA
123. NEFAZODONA
124. NIALAMIDA
125. NITRITO DE ISOBUTILA
126. NOMIFENSINA
127. NORTRIPTILINA
128. NOXIPTILINA
129. OLANZAPINA
130. OPIPRAMOL
131. OXCARBAZEPINA
132. OXIBUPROCAÍNA (BENOXINATO)
133. OXIFENAMATO
134. OXIPERTINA
135. PALIPERIDONA
136. PARECOXIBE
137. PAROXETINA
138. PENFLURIDOL
139. PERFENAZINA
140. PERGOLIDA
141. PERICIAZINA (PROPERICIAZINA)
142. PIMOZIDA
143. PIPAMPERONA
144. PIPOTIAZINA
145. PRAMIPEXOL
146. PREGABALINA
147. PRIMIDONA
148. PROCLORPERAZINA
149. PROMAZINA
150. PROPANIDINA
151. PROPIOMAZINA
152. PROPOFOL
153. PROTIPENDIL
154. PROTRIPTILINA
155. PROXIMETACAINA
156. QUETIAPINA
157. RASAGILINA
158. REBOXETINA
159. RIBAVIRINA
160. RIMONABANTO
161. RISPERIDONA
162. RIVASTIGMINA
163. ROFECOXIBE
164. ROPINIROL
165. ROTIGOTINA
166. RUFINAMIDA
167. SELEGILINA
168. SERTRALINA
169. SEVOFLURANO

170. SULPIRIDA
171. SULTOPRIDA
172. TACRINA
173.TERIFLUNOMIDA
174. TETRABENAZINA
175. TETRACAÍNA
176. TIAGABINA
177. TIANEPTINA
178. TIAPRIDA
179. TIOPROPERAZINA
180. TIORIDAZINA
181. TIOTIXENO
182. TOLCAPONA
183. TOPIRAMATO
184. TRANILCIPROMINA
185. TRAZODONA
186. TRICLOFÓS
187. TRICLOROETILENO
188. TRIFLUOPERAZINA
189. TRIFLUPERIDOL
190. TRIMIPRAMINA
191. TROGLITAZONA
192. VALDECOXIBE
193. VALPROATO SÓDICO
194. VENLAFAXINA
195. VERALIPRIDA
196. VIGABATRINA
197. VORTIOXETINA
198. ZIPRAZIDONA
199. ZOTEPINA
200. ZUCLOPENTIXOL
ADENDO:
1) ficam também sob controle:
1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre
que seja possível a sua existência;
1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima,
sempre que seja possível a sua existência.
1.3 o disposto nos itens 1.1 e 1.2 não se aplica a substância canabidiol.
2) os medicamentos à base da substância LOPERAMIDA ficam sujeitos a VENDA
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM RETENÇÃO DE RECEITA.
3) fica proibido a comercialização e manipulação de todos os medicamentos que
contenham LOPERAMIDA ou em associações, nas formas farmacêuticas líquidas ou
em xarope para uso pediátrico (Portaria SVS/MS n.º 106 de 14 de setembro de 1994 DOU 19/9/94).
4) só será permitida a compra e uso do medicamento contendo a substância
MISOPROSTOL em estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados junto a
Autoridade Sanitária para este fim;

5) os medicamentos à base da substância TETRACAÍNA ficam sujeitos a: (a) VENDA
SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA - quando tratar-se de preparações farmacêuticas de uso
tópico odontológico, não associadas a qualquer outro princípio ativo; (b) VENDA COM
PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM A RETENÇÃO DE RECEITA - quando tratar-se de
preparações farmacêuticas de uso tópico otorrinolaringológico, especificamente para
Colutórios e Soluções utilizadas no tratamento de Otite Externa e (c) VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA COM RETENÇÃO DE RECEITA - quando tratar- se de
preparações farmacêuticas de uso tópico oftalmológico.
6) excetuam-se das disposições legais deste Regulamento Técnico as substâncias
TRICLOROETILENO, DISSULFIRAM, LÍ- TIO (metálico e seus sais) e HIDRATO
DE CLORAL, quando, comprovadamente, forem utilizadas para outros fins, que não as
formulações medicamentosas, e, portanto não estão sujeitos ao controle e fiscalização
previstos nas Portarias SVS/MS n.º 344/98 e 6/99.
7) excetuam-se das disposições legais deste Regulamento Técnico os medicamentos a
base de BENZIDAMINA cujas formas farmacêuticas sejam: pó para preparação
extemporânea, solução ginecológica, spray, pastilha drops, colutório, pasta dentifrícia e
gel.
8) fica proibido o uso de NITRITO DE ISOBUTILA para fins médicos, bem como a
sua utilização como aromatizador de ambiente ou de qualquer outra forma que
possibilite o seu uso indevido. (Incluído pela Resolução RDC nº 79, de 23 de maio
de 2016)
9) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico, o NITRITO DE
ISOBUTILA, quando utilizado exclusivamente para fins industriais legítimos.
(Incluído pela Resolução RDC nº 79, de 23 de maio de 2016)
LISTA - C2 - LISTA DE SUBSTÂNCIAS RETINÓICAS
(Sujeitas a Notificação de Receita Especial)
1. ACITRETINA
2. ADAPALENO
3. BEXAROTENO
4. ISOTRETINOÍNA
5. TRETINOÍNA
ADENDO:
1) ficam também sob controle:
1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre
que seja possível a sua existência;
1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima,
sempre que seja possível a sua existência.
2) os medicamentos de uso tópico contendo as substâncias desta lista ficam sujeitos a
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM RETENÇÃO DE RECEITA.

LISTA - C3 - LISTA DE SUBSTÂNCIAS IMUNOSSUPRESSORAS
(Sujeita a Notificação de Receita Especial)
1. FTALIMIDOGLUTARIMIDA (TALIDOMIDA)
ADENDO:
1) ficam também sob controle, todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas
acima, sempre que seja possível a sua existência.
LISTA - C4 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS ANTI-RETROVIRAIS
(Sujeitas a Receituário do Programa da DST/AIDS ou Sujeitas a Receita de
Controle Especial em duas vias)
1. ABACAVIR
2. AMPRENAVIR
3. ATAZANAVIR
4. DARUNAVIR
5. DELAVIRDINA
6. DIDANOSINA (ddI)
7. DOLUTEGRAVIR
8. EFAVIRENZ
9. ENFUVIRTIDA
10. ESTAVUDINA (d4T)
11. ETRAVIRINA
12. FOSAMPRENAVIR
13. INDINAVIR
14. LAMIVUDINA (3TC)
15. LOPINAVIR
16. MARAVIROQUE
17. NELFINAVIR
18. NEVIRAPINA
19. RALTEGRAVIR
20. RITONAVIR
21. SAQUINAVIR
22. TENOFOVIR
23. TIPRANAVIR
24. ZALCITABINA (ddc)
25. ZIDOVUDINA (AZT)
ADENDO:
1) ficam também sob controle:
1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre
que seja possível a sua existência;
1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima,
sempre que seja possível a sua existência.
2) os medicamentos à base de substâncias anti-retrovirais acima elencadas, devem ser
prescritos em receituário próprio estabelecido pelo Programa de DST/AIDS do
Ministério da Saúde, para dispensação nas farmácias hospitalares/ambulatoriais do
Sistema Público de Saúde.

3) os medicamentos à base de substâncias anti-retrovirais acima elencadas, quando
dispensados em farmácias e drogarias, ficam sujeitos a venda sob Receita de Controle
Especial em 2 (duas) vias.
4) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico os medicamentos
indicados exclusivamente para o tratamento de Hepatite C que contenham em sua
formulação a substância RITONAVIR em associação com outros ativos que não sejam
substâncias sujeitas ao controle especial da Portaria SVS/MS nº 344/98.
LISTA - C5 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS ANABOLIZANTES
(Sujeitas a Receita de Controle Especial em duas vias)
1. ANDROSTANOLONA
2. BOLASTERONA
3. BOLDENONA
4. CLOROXOMESTERONA
5. CLOSTEBOL
6. DEIDROCLORMETILTESTOSTERONA
7. DROSTANOLONA
8. ESTANOLONA
9. ESTANOZOLOL
10. ETILESTRENOL
11. FLUOXIMESTERONA OU FLUOXIMETILTESTOSTERONA
12. FORMEBOLONA
13. MESTEROLONA
14. METANDIENONA
15. METANDRANONA
16. METANDRIOL
17. METENOLONA
18. METILTESTOSTERONA
19. MIBOLERONA
20. NANDROLONA
21. NORETANDROLONA
22. OXANDROLONA
23. OXIMESTERONA
24. OXIMETOLONA
25. PRASTERONA (DEIDROEPIANDROSTERONA - DHEA)
26. SOMATROPINA (HORMÔNIO DO CRESCIMENTO HUMANO)
27. TESTOSTERONA
28. TREMBOLONA
ADENDO:
1) ficam também sob controle:
1.1 os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre
que seja possível a sua existência;
1.2 os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima,
sempre que seja possível a sua existência.

2) os medicamentos de uso tópico contendo as substâncias desta lista ficam sujeitos a
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM RETENÇÃO DE RECEITA.
LISTA - D1 - LISTA DE SUBSTÂNCIAS PRECURSORAS DE
ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICOS
(Sujeitas a Receita Médica sem Retenção)
1. 1-FENIL-2-PROPANONA
2. 3,4 - METILENDIOXIFENIL-2-PROPANONA
3. ACIDO ANTRANÍLICO
4. ÁCIDO FENILACETICO
5. ÁCIDO LISÉRGICO
6. ÁCIDO N-ACETILANTRANÍLICO
7. ALFA-FENILACETOACETONITRILO (APAAN)
8. DIIDROERGOTAMINA
9. DIIDROERGOMETRINA
10. EFEDRINA
11. ERGOMETRINA
12. ERGOTAMINA
13. ETAFEDRINA
14. ISOSAFROL
15. ÓLEO DE SASSAFRÁS
16. ÓLEO DA PIMENTA LONGA
17. PIPERIDINA
18. PIPERONAL
19. PSEUDOEFEDRINA
20. SAFROL
ADENDO:
1) ficam também sob controle, todos os sais das substâncias enumeradas acima, sempre
que seja possível a sua existência;
2) ficam também sob controle as substâncias: mesilato de diidroergotamina,
TARTARATO DE DIIDROERGOTAMINA, maleato de ergometrina, TARTARATO
DE ERGOMETRINA E tartarato de ergotamina.
3) excetua-se do controle estabelecido nas Portarias SVS/MS n.º344/98 e 6/99, as
formulações não medicamentosas, que contém as substâncias desta lista quando se
destinarem a outros seguimentos industriais.
4) óleo de pimenta longa é obtido da extração das folhas e dos talos finos da Piper
hispidinervum C.DC., planta nativa da Região Norte do Brasil.
5) ficam também sob controle todos os isômeros ópticos da substância APAAN, sempre
que seja possível sua existência.

LISTA - D2 - LISTA DE INSUMOS QUÍMICOS UTILIZADOS PARA
FABRICAÇÃO E SÍNTESE DE ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICOS
(Sujeitos a Controle do Ministério da Justiça)
1. ACETONA
2. ÁCIDO CLORÍDRICO
3. ÁCIDO SULFÚRICO
4. ANIDRIDO ACÉTICO
5. CLORETO DE ETILA
6. CLORETO DE METILENO
7. CLOROFÓRMIO
8. ÉTER ETÍLICO
9. METIL ETIL CETONA
10. PERMANGANATO DE POTÁSSIO
11. SULFATO DE SÓDIO
12. TOLUENO
ADENDO:
1) produtos e insumos químicos, sujeitos a controle da Polícia Federal, de acordo com a
Lei nº 10.357 de 27/12/2001, Lei n.º 9.017 de 30/03/1995, Decreto n.º 1.646 de
26/09/1995, Decreto n.º 2.036 de 14/10/1996, Resolução n.º 01/95 de 07/11/1995 e
Instrução Normativa n.º 06 de 25/09/1997;
2) o insumo químico ou substância CLOROFÓRMIO está proibido para uso em
medicamentos.
3) o CLORETO DE ETILA, por meio da Resolução n.º 1, de 5 de fevereiro de 2001, foi
incluído na relação de substâncias constantes do artigo 1º da Resolução n.º 1-MJ, de 7
de novembro de 1995.
4) quando os insumos desta lista, forem utilizados para fins de fabricação de produtos
sujeitos a vigilância sanitária, as empresas devem atender a legislação sanitária
específica.
LISTA - E - LISTA DE PLANTAS PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS
1. Cannabis sativa L..
2. Claviceps paspali Stevens & Hall.
3. Datura suaveolens Willd.
4. Erythroxylum coca Lam.
5. Lophophora williamsii Coult.
6. Papaver Somniferum L..
7. Prestonia amazonica J. F. Macbr.
8. Salvia Divinorum
ADENDO:
1) ficam proibidas a importação, a exportação, o comércio, a manipulação e o uso das
plantas enumeradas acima.

2) ficam também sob controle, todas as substâncias obtidas a partir das plantas
elencadas acima, bem como os sais, isômeros, ésteres e éteres destas substâncias.
3) a planta Lophophora williamsii Coult. é comumente conhecida como cacto peyote.
4) excetua-se do controle estabelecido nas Portarias SVS/MS n.º 344/98 e 6/99, a
importação de semente de dormideira (Papaver Somniferum L.) quando,
comprovadamente, for utilizada com finalidade alimentícia, devendo, portanto, atender
legislação sanitária específica.
5) excetua-se dos controles referentes a esta lista a substância canabidiol, que está
relacionada na lista "C1" deste regulamento.
6) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância
papaverina, bem como as formulações que a contenham, desde que estas não possuam
outras substâncias sujeitas ao controle especial da Portaria SVS/MS nº 344/98.
7) fica permitida, excepcionalmente, a importação de produtos que possuam as
substâncias canabidiol e/ou tetrahidrocannabinol (THC), quando realizada por pessoa
física, para uso próprio, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica,
aplicando-se os mesmos requisitos estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada
- RDC nº 17, de 6 de maio de 2015.(Incluído pela Resolução RDC nº 66, de 18 de
março de 2016)
LISTA - F - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL
LISTA F1 - SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
1. 3-METILFENTANILA

ou

2. 3-METILTIOFENTANILA ou

N-(3-METIL-1-(FENETIL-4PIPERIDIL)PROPIONANILIDA
N-[3-METIL-1-[2-(2-TIENIL)ETIL]-4PIPERIDIL]PROPIONANILIDA

ACETIL-ALFAMETILFENTANILA

ou

N-[1-(ALFA-METILFENETIL)-4PIPERIDIL]ACETANILIDA

4. ACETILFENTANIL

ou

N-[1-(2-FENILETIL)-4-PIPERIDIL]-NFENILACETAMIDA

5. ACETORFINA

ou

3-O-ACETILTETRAHIDRO-7-ALFA-(1-HIDROXI-1METILBUTIL)-6,14-ENDOETENO-ORIPAVINA

6. AH-7921

ou

3,4-DICLORO-N-{[1-(DIMETILAMINO)CICLO-HEXIL]
METIL}BENZAMIDA

3.

7. ALFA-METILFENTANILA ou

8.

ALFAMETILTIOFENTANILA

ou

N-[1-(ALFA-METILFENETIL)-4PIPERIDIL]PROPIONANILIDA
N-[1-[1-METIL-2-(2-TIENIl)ETIL]-4PIPERIDIL]PROPIONANILIDA

9.

BETA-HIDROXI-3METILFENTANILA

ou

N-[1-(BETA-HIDROXIFENETIL)-3-METIL-4PIPERIDIL]PROPIONANILIDA

10.

BETAHIDROXIFENTANILA

ou

N-[1-(BETA-HIDROXIFENETIL)-4PIPERIDIL]PROPIONANILIDA

11. CETOBEMIDONA

ou

4-META-HIDROXIFENIL-1-METIL-4PROPIONILPIPERIDINA

12. COCAÍNA

ou ÉSTER METÍLICO DA BENZOILECGONINA

13. DESOMORFINA

ou DIIDRODEOXIMORFINA

14. DIIDROETORFINA

ou

15. ECGONINA

ou (-)-3-HIDROXITROPANO-2-CARBOXILATO

16. ETORFINA

ou

17. HEROÍNA

ou DIACETILMORFINA

18. MDPV

ou

1-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-2-(PIRROLIDIN-1-IL)-1PENTANONA

19. MPPP

ou

1-METIL-4-FENIL-4-PROPIONATO DE PIPERIDINA
(ÉSTER)

20.
21.

MT-45
PARAFLUOROFENTANILA

7,8-DIIDRO-7-ALFA-[1-(R)-HIDROXI-1-METILBUTIL]6,14-ENDO-ETANOTETRAHIDROORIPAVINA

TETRAHIDRO-7-ALFA-(1-HIDROXI-1-METILBUTIL)6,14-ENDOETENO-ORIPAVINA

1-CICLOHEXIL-4-(1,2-DIFENILETIL)PIPERAZINA
ou
ou 4'-FLUORO-N-(1-FENETIL-4PIPERIDIL])PROPIONANILIDA

22. PEPAP

ou

1-FENETIL-4-FENIL-4-ACETATO DE PIPERIDINA
(ÉSTER)

23. TIOFENTANILA

ou

N-[1-[2-(TIENIL)ETIL]-4PIPERIDIL]PROPIONANILIDA

ADENDO:
1)ficam também sob controle:
1.1.todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja
possível a sua existência.
1.2.todos os ésteres e derivados da substância ECGONINA que sejam
transformáveis em ECGONINA E COCAÍNA.

LISTA F2 - SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS
a) SUBSTÂNCIAS
1.

(+) - LISÉRGIDA

LSD; LSD-25; 9,10-DIDEHIDRO-N,Nou DIETIL-6-METILERGOLINA-8BETACARBOXAMIDA

2.

2C-B

ou

4-BROMO-2,5DIMETOXIFENILETILAMINA

3.

2C-C

ou

4-CLORO-2,5DIMETOXIFENILETILAMINA

4.

2C-D

ou 4-METIL-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA

5.

2C-E

ou 4-ETIL-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA

6.

2C-F

ou

7.

2C-I

ou 4-IODO-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA

8.

2C-T-2

ou

4-ETIL-TIO-2,5DIMETOXIFENILETILAMINA

9.

2C-T-7

ou

2,5-DIMETOXI-4PROPILTIOFENILETILAMINA (2C-T-7)

4-FLUOR-2,5DIMETOXIFENILETILAMINA

10. 4-AcO-DMT

ou 4-ACETOXI-N, N-DIMETILTRIPTAMINA

11. 4-FA

ou

12. 4-MEC

4- METILETILCATINONA; 2ou (ETILAMINA)-1-(4-METILFENIL)PROPAN-1-ONA

13. 4-METILAMINOREX

ou

14. 4-MTA

ou 4-METILTIOANFETAMINA

15. 4,4'- DMAR

4,4'- DIMETILAMINOREX; 4-METIL-5-(4METILFENIL)-4,5-DIHIDRO-1,3-OXAZOLou 2-AMINA N-(1-ADAMANTIL)-1-(5FLUOROPENTIL)INDAZOL-3CARBOXAMIDA

4-FLUOROANFETAMINA; 1-(4FLUOROFENIL) PROPAN-2-AMINA

(±)-CIS-2-AMINO-4-METIL-5-FENIL-2OXAZOLINA

16. 5F-AKB48

ou

17. 5-IAI

ou

18. 5-MeO-AMT

ou 5-METOXI-ALFA-METILTRIPTAMINA

19. 5-MeO-DIPT

ou

20. 5-MeO-DMT

ou 5-METOXI-N,N-DIMETILTRIPTAMINA

21. 5-MeO-MIPT

ou

5-METOXI-N,N-METIL
ISOPROPILTRIPTAMINA

22. 25B-NBOMe

ou

2-(4-BROMO-2,5-DIMETOXIFENIL)-N-[(2METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA

23. 25C-NBOMe

ou

2-(4-CLORO-2,5-DIMETOXIFENIL)-N-[(2METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA

24. 25D-NBOMe

ou

2-(4-METIL-2,5-DIMETOXIFENIL)-N-[(2METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA

25. 25E-NBOMe

ou

2-(4-ETIL-2,5-DIMETOXIFENIL)-N-[(2METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA

26. 25H-NBOMe

ou

2-(2,5-DIMETOXIFENIL)-N-[(2METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA

27. 25I-NBOMe

ou

2-(4-IODO-2,5-DIMETOXIFENIL)-N-[(2METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA

28. 25N-NBOMe

ou

2-(4-NITRO-2,5-DIMETOXIFENIL)-N-[(2METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA

29. 25P-NBOMe

ou

2-(4-PROPIL-2,5-DIMETOXIFENIL)-N-[(2METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA

30. 25T2-NBOMe

ou

2-(4-TIOETIL-2,5-DIMETOXIFENIL)-N-[(2METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA

31. 25T4-NBOMe

2-[4-(1-METIL-TIOETIL)-2,5ou DIMETOXIFENIL]-N-[(2METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA

32. 25T7-NBOMe

ou

2,3-DIHIDRO-5-IODO-1H-INDENO-2AMINA

5-METOXI-N,NDIISOPROPILTRIPTAMINA

2-(4-TIOPROPIL-2,5-DIMETOXIFENIL)-N[(2-METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA

33. ALFA-PVP

ou

1-FENIL-2-(PIRROLIDIN-1-IL)PENTAN-1ONA)

34. AKB48

ou

N-ADAMANTIL-1-PENTILINDAZOL-3CARBOXAMIDA

35. AM-2201

ou

(1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDOL-3-IL)-1NAFTALENIL-METANONA

36. AMT

ou ALFA-METILTRIPTAMINA

37. BENZOFETAMINA

ou

N-BENZIL-N,ALFADIMETILFENETILAMINA

38. BROLANFETAMINA

ou

DOB; (±)-4-BROMO-2,5-DIMETOXI-ALFAMETILFENETILAMINA

39. BZP

ou 1-BENZILPIPERAZINA

40. CATINONA

ou (-)-(S)-2-AMINOPROPIOFENONA

41. DET

ou 3-[2-(DIETILAMINO)ETIL]INDOL

42. DMA

ou

43. DMAA

ou 4-metilhexan-2-amina

44. DMHP

3-(1,2-DIMETILHEPTIL)-7,8,9,10ou TETRAHIDRO-6,6,9-TRIMETIL-6HDIBENZO[B,D]PIRANO-1-OL

45. DMT

ou

46. DOC

ou 4-CLORO-2,5-DIMETOXIANFETAMINA

47. DOET

ou

48. DOI

ou 4-IODO-2,5-DIMETOXIANFETAMINA

49. EAM-2201

ou

50. ERGINA

ou LSA (AMIDA DO ÁCIDO D-LISÉRGICO)

(±)-2,5-DIMETOXI-ALFAMETILFENETILAMINA

3-[2-(DIMETILAMINO)ETIL] INDOL; N,NDIMETILTRIPTAMINA

(±)-4-ETIL-2,5-DIMETOXI-ALFAMETILFENETILAMINA

(1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDOL-3-IL)-(4ETIL-1-NAFTALENIL)-METANONA

51. ETICICLIDINA

ou PCE; N-ETIL-1-FENILCICLOHEXILAMINA

52. ETILFENIDATO

ou

ACETATO DE ETIL-2-FENIL-2(PIPERIDIN-2-IL)

53. ETILONA

ou

bk-MDEA; 1-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-2(ETILAMINO)-1-PROPANONA

54. ETRIPTAMINA

ou 3-(2-AMINOBUTIL)INDOL

55. JWH-018

ou

1-NAFTALENIL-(1-PENTIL-1H-INDOL-3IL)-METANONA

56. JWH-071

ou

(1-ETIL-1H-INDOL-3-IL)-1-NAFTALENILMETANONA

57. JWH-072

ou

(1-PROPILINDOL-3-IL)NAFTALEN-1-ILMETANONA

58. JWH-073

ou

NAFTALEN-1-IL(1-BUTILINDOL-3-IL)
METANONA

59. JWH-081

ou

4-METOXINAFTALEN-1-IL-(1PENTILINDOL-3-IL) METANONA

60. JWH-098

ou

(4-METOXI1-NAFTALENIL)(2-METIL-1PENTIL-1H-INDOL-3-IL) METANONA

61. JWH-122

ou

4-METILNAFTALEN-1-IL-(1PENTILINDOL-3-IL) METANONA

62. JWH-210

ou

4-ETILNAFTALEN-1-IL-(1-PENTILINDOL3-IL) METANONA

63. JWH-250

ou

2-(2-METOXIFENIL)-1-(1-PENTIL-1INDOL-3-IL) ETANONA

64. JWH-251

ou

2-(2-METILFENIL)-1-(1-PENTIL-1HINDOL-3-IL) ETANONA

65. JWH-252

ou

1-(2-METIL-1-PENTILINDOL-3-IL)-2-(2METILFENIL) ETANONA

66. JWH-253

ou

1-(2-METIL-1-PENTIL-1H-INDOL-3-IL)-2(3-METOXIFENIL) ETANONA

67. MAM-2201

ou

(1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDOL-3-IL](4METIL-1-NAFTALENIL)-METANONA

[1-(5-FLUORO-4-HIDROXIPENTIL)-1HINDOL-3-IL](4-METIL-168. MAM-2201 N-(4-hidroxipentil) ou NAFTALENIL)METANONA [1-(5CLOROPENTIL)-1H-INDOL-3-IL](4-METIL1-AFTALENIL)METANONA
69. MAM-2201 N-(5-cloropentil)

ou 1-(3-CLOROFENIL)PIPERAZINA

70. mCPP

ou

71. MDAI

ou 5,6-METILENODIOXI-2-AMINOINDANO

72. MDE

ou

73. MDMA

(±)-N,ALFA-DIMETIL-3,4ou (METILENODIOXI)FENETILAMINA; 3,4
METILENODIOXIMETANFETAMINA

74. MECLOQUALONA

ou

75. MEFEDRONA

ou 2-metilamino-1-(4-metilfenil)-propan-1-ona

76. MESCALINA

ou 3,4,5-TRIMETOXIFENETILAMINA

N-ETIL MDA; (±)-N-ETIL-ALFA-METIL3,4-(METILENEDIOXI)FENETILAMINA

3-(O-CLOROFENIL)-2-METIL-4(3H)QUINAZOLINONA

77. METANFETAMINA
78. METAQUALONA

ou

2-METIL-3-O-TOLIL-4(3H)QUINAZOLINONA

79. METCATINONA

ou

2-(METILAMINO)-1-FENILPROPAN-1ONA

80. METILONA

ou

1-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-2(METILAMINO)-1-PROPANONA

81. METIOPROPAMINA

ou

N-METIL-1-TIOFEN-2-ILPROPAN-2AMINA

82. MMDA

ou

5-METOXI-ALFA-METIL-3,4(METILENODIOXI)FENETILAMINA

83. MXE

ou

METOXETAMINA; 2-(ETILAMINO)-2-(3METOXIFENIL)-CICLOHEXANONA

84. N-ETILCATINONA

ou 2-(ETILAMINA)-1-FENILPROPAN-1-ONA

85. PARAHEXILA

3-HEXIL-7,8,9,10-TETRAHIDRO-6,6,9ou TRIMETIL-6H-DIBENZO[B,D]PIRANO-1OL

86. PENTEDRONA

ou

87. PMA

ou P-METOXI-ALFA-METILFENETILAMINA

88. PMMA

PARA-METOXIMETANFETAMINA; [1-(4METOXIFENIL)PROPANO-2ou IL](METIL)AZANO] FOSFATO
DIIDROGENADO DE 3-[2(DIMETILAMINOETIL)]INDOL-4-ILO

89. PSILOCIBINA

ou

90. PSILOCINA

ou

PSILOTSINA; 3-[2(DIMETILAMINO)ETIL]INDOL-4-OL

91. ROLICICLIDINA

ou

PHP; PCPY; 1-(1FENILCICLOHEXIL)PIRROLIDINA

92. SALVINORINA A

Metil (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9acetoxi-2-(3-furil)-6a,10b-dimetil-4,10ou
dioxododecahidro-2H-benzo[f]isocromeno-7carboxilato

93. STP

ou

DOM ; 2,5-DIMETOXI-ALFA,4DIMETILFENETILAMINA

94. TENAMFETAMINA

ou

MDA; ALFA-METIL-3,4(METILENODIOXI)FENETILAMINA

95. TENOCICLIDINA

ou

TCP; 1-[1-(2TIENIL)CICLOHEXIL]PIPERIDINA

2-(METILAMINO)-1-FENILPENTAN-1ONA

96. TETRAHIDROCANNABINOL ou THC
(±)-3,4,5-TRIMETOXI-ALFAMETILFENETILAMINA

97. TMA

ou

98. TFMPP

ou 1-(3-TRIFLUORMETILFENIL)PIPERAZINA

99. UR-144

ou

100. XLR-11

ou 5F-UR-144; [1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-

(1-PENTIL-1H-INDOL-3-IL)(2,2,3,3TETRAMETILCICLOPROPIL)-METANONA

INDOL-3-IL](2,2,3,3TETRAMETILCICLOPROPIL)-METANONA
101. ZIPEPROL

ALFA-(ALFA-METOXIBENZIL)-4-(BETAou METOXIFENETIL)-1PIPERAZINAETANOL

b) CLASSES ESTRUTURAIS - Ficam também sob controle desta Lista as substâncias
canabimiméticas que se enquadram nas seguintes classes estruturais: (incluído pela
Resolução RDC nº 79, de 23 de maio de 2016)
1. Qualquer substância que apresente uma estrutura 2-(ciclohexil)fenol (estrutura 1):
1.1 Com substituição na posição 1 do anel benzênico por um grupo (-OR1) hidroxil,
alcoxi (éter) ou carboxialquil (éster);
1.2 Substituída na posição 5 (-R2) do anel benzênico em qualquer extensão;
1.3 Substituída ou não nas posições 3' (-R3) e/ou 6' (-R4) em qualquer extensão no anel
ciclohexil;
1.4 Que apresente ou não uma insaturação entre as posições 2' e 3' do anel ciclohexil
substituinte.

Estrutura 1
2. Qualquer substância que apresente uma estrutura naftalen-1-il(1H-indol-3il)metanona (estrutura 2) ou naftalen-1-il(1H-indol-3-il)metano (estrutura 3):
2.1. Substituída no átomo de nitrogênio do anel indol (-R1);
2.2. Se ou não substituído no anel indol em qualquer extensão (-R2 e -R2');
2.3. Se ou não substituído no anel naftoil ou no anel naftil em qualquer extensão (-R3 e
-R3').(Excluído na Resolução RDC nº 87, de 28 de junho de 2016)

3. Qualquer substância que apresente uma estrutura naftalen-1-il(1H-pirrol-3il)metanona (estrutura 4):
3.1. Substituída no átomo de nitrogênio do anel pirrol (-R1);
3.2. Substituída ou não no anel pirrol em qualquer extensão (-R2);
3.3. Substituída ou não no anel naftoil em qualquer extensão (-R3 e -R3').

4. Qualquer substância que apresente uma estrutura fenil(1H-indol-3-il)metanona
(estrutura 5) ou fenil(1H-indol-3-il)etanona (estrutura 6):
4.1. Substituída no átomo de nitrogênio do anel indol (-R1);
4.2. Se ou não substituído no anel indol em qualquer extensão (-R2 e -R2');
4.3. Se ou não substituído no anel fenil em qualquer extensão (-R3).

5. Qualquer substância que apresente uma estrutura ciclopropil(1H-indol-3-il)metanona
(estrutura 7):
5.1. Substituída no átomo de nitrogênio do anel indol (-R1);
5.2. Substituída ou não no anel indol em qualquer extensão (-R2 e -R2');
5.3. Substituída ou não no anel ciclopropil em qualquer extensão (-R3).

6. Qualquer substância que apresente uma estrutura 1H-indazol-3-carboxamida
(estrutura 8) ou 1H-indol-3-carboxamida (estrutura 9):
6.1. Substituída no átomo de nitrogênio do anel indazol ou indol (-R1);
6.2. Substituída ou não no anel indazol (-R2) ou indol (-R2 e -R2') em qualquer
extensão;
6.3. Substituída ou não no grupo carboxamida em qualquer extensão (-R3).

7. Qualquer substância que apresente uma estrutura quinolin-8-il(1H-indol-3il)carboxilato (estrutura 10):
7.1. Substituída no átomo de nitrogênio do anel indol (-R1);
7.2. Substituída ou não no anel indol (-R2 e -R2') em qualquer extensão;
7.3. Substituída ou não no anel quinolil em qualquer extensão (-R3 e -R3').

ADENDO:
1) ficam também sob controle:
1.1.todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja
possível a sua existência.
1.1. sempre que seja possível a sua existência, todos os sais e isômeros das
substâncias enumeradas no item "a", bem como todos os sais das substâncias que
possam ser enquadradas no item "b" (Redação dada pela Resolução RDC nº
79, de 23 de maio de 2016)
1.2. os seguintes isômeros e suas variantes estereoquímicas da substância
TETRAHIDROCANNABINOL: 7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6Hdibenzo[b,d]pirano-1-ol (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol
6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol
(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10ahexahidro-6,6-dimetil-9-metileno-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol
2) excetua-se dos controles referentes a esta Lista, o isômero fentermina que está
relacionado na Lista "B2" deste regulamento.
3) excetua-se dos controles referentes a esta lista a substância canabidiol, que está
relacionada na Lista "C1" deste regulamento.
4) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância
ropivacaína.(Incluído pela Resolução RDC nº 49, de 11 de novembro de 2015)
5) excetua-se dos controles referentes a esta lista a substância milnaciprana, que está
relacionada na lista "C1" deste regulamento. (Incluído pela Resolução RDC nº 49,
de 11 de novembro de 2015)
6) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os medicamentos registrados na
Anvisa que possuam em sua formulação a substância tetrahidrocannabinol (THC),
desde que sejam atendidas as exigências a serem regulamentadas previamente à
concessão do registro. (Incluído pela Resolução RDC nº 66, de 18 de março de
2016)
7) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros das substâncias que
possam ser enquadradas no item "b".(Incluído pela Resolução RDC nº 79, de 23 de
maio de 2016)
8) excetuam-se dos controles referentes a esta lista quaisquer substâncias que possam
ser enquadradas no item "b" e que estejam descritas em outra lista deste regulamento.
(Incluído pela Resolução RDC nº 79, de 23 de maio de 2016)
9) excetua-se dos controles referentes a esta Lista o isômero metazocina, que está
relacionado na Lista "A1" deste regulamento. (Incluído pela Resolução RDC nº 87,
de 28 de junho de 2016)

LISTA F3 - SUBSTÂNCIAS PRECURSORAS
1. FENILPROPANOLAMINA
ADENDO:
1) ficam também sob controle todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas
acima, sempre que seja possível a sua existência.
LISTA F4 - OUTRAS SUBSTÂNCIAS
1. ESTRICNINA
2. ETRETINATO
3. DEXFENFLURAMINA
4. DINITROFENOL
5. FENFLURAMINA
6. LINDANO
7. TERFENADINA
ADENDO:
1) ficam também sob controle todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas
acima, sempre que seja possível a sua existência.
2) fica autorizado o uso de LINDANO como padrão analítico para fins laboratoriais ou
monitoramento de resíduos ambientais, conforme legislação específica.

ANEXO VI - REQUISIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA
Nome do
Requisitante:____________________________________________________________
_
Endereço Completo:
______________________________________________________________
C.R.M/C.R.M.V/C.R.O.O: ____________________Especialidade:
__________________________
AUTORIZAÇÃO EMITIDA PELA VISA Nº: _______/________
Pelo presente, autorizo o(a) Sr(a)
____________________________________________________
RG: _____________ Data da emissão: _____/_____/_____, residente à : _________
Para retirar Notificação de Receita A ___ talão (ões) com numeração de _____ a _____.
Notificação de Receita B - numeração concedida de _____ a _____
Notificação de Receita Especial: Retinóides - numeração concedida de: ____ a _____
Talidomida - numeração concedida de _____ a_____
_______________, de _________, de ______
_________________________
Assinatura e carimbo com C.R.
_________________________
Assinatura e carimbo da VISA
ANEXO VII - TERMO DE ESCLARECIMENTO PARA O USUÁRIO DA
TALIDOMIDA
Caberá ao (à) médico (a) ler e explicar este Termo de Esclarecimento ao paciente que
for fazer uso da Talidomida, preenchendo e assinando o campo que lhe foi destinado ao
final da folha.
O paciente deverá ler com atenção este documento, levando uma das vias, com
assinatura do(a) médico(a), juntamente com a receita e/ou medicamento.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
VOCÊ SABIA QUE A TALIDOMIDA, ALÉM DE CAUSAR PROBLEMAS COM
SONOLÊNCIA, NEUROPATIA PERIFÉRICA E PSEUDO ABDOMEN AGUDO:
· É PROIBIDO PARA MULHERES EM IDADE DE TER FILHOS (DA PRIMEIRA A
ÚLTIMA MENSTRUAÇÃO)
· PODE CAUSAR O NASCIMENTO DE CRIANÇAS SEM PERNAS, QUANDO
TOMADA POR MULHER GRÁVIDA
· NÃO PROVOCA ABORTO

· NÃO EVITA FILHOS. É SÓ SUA. NÃO DEIXE NINGUÉM TOMÁ-LA EM SEU
LUGAR.
PORTANTO:
I - O (A) Sr. (a) poderá ser RESPONSABILIZADO (A) NA JUSTIÇA, caso repasse a
TALIDOMIDA a outra pessoa ou deixe alguém tomar este medicamento no seu lugar.
II - É DEVER DO (A) MÉDICO (A) que lhe receitou a TALIDOMIDA explicar todos
os efeitos desse medicamento.
III - É SEU DIREITO:
a) conhecer como uma criança pode nascer se a mãe tomar TALIDOMIDA na gravidez.
Para isso, é necessário que o(a) médico(a) lhe mostre folhetos sobre o assunto, com
textos e fotos;
b) saber que certos medicamentos anulam os efeitos da pílula e que não existe método
anticoncepcional totalmente seguro para evitar o nascimento de filhos;
c) recusar o uso da TALIDOMIDA.
NOME COMPLETO DO USUÁRIO:______________________________________
ENDEREÇO COMPLETO:_____________________________________________
IDENTIDADE Nº:_______________________ÓRGÃO EXPEDIDOR:___________
ASSINATURA:______________________________________________________
NOME COMPLETO DO MÉDICO:_______________________________________
Nº DA INSCRIÇÃO NO CRM:___________________________________________
ASSINATURA:_______________________________________________________

ANEXO XIV - LITERATURAS NACIONAL E INTERNACIONAL
OFICIALMENTE RECONHECIDAS
- Farmacopéia Brasileira
- Farmacopéia Britânica
- Farmacopéia Européia
- Farmacopéia Nórdica
- Farmacopéia Japonesa
- United States Pharmacopéia - USP National Formulary
- Martindale, Willian Extra Pharmacopéia
- Dictionaire Vidal Editions ou Vidal
- Remington Farmácia Editoral Médica Panamericana
- USP DI Informações de Medicamentos Washington - OPAS.

ANEXO XVI

ANEXO XVII

ANEXO XIX - TERMO DE ABERTURA/ENCERRAMENTO
Este livro que contém ___________ folhas enumeradas tipograficamente à máquina,
servirá para o
Registro de
_____________________________________________________________________
Da firma
______________________________________________________________________
__
Farmácia
______________________________________________________________________
_
Farmacêutico (a)
_________________________________________________________________

Estabelecido à _____________________________ nº
___________________________________
Na cidade de _____________________________________ Estado de
______________________
Inscrição Estadual Nº ___________________
Inscrição no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda
Nº
______________________________________________________________________
_________
_________________, _______ de ___________________ de 19 _______
_____________________________________
(Assinatura e carimbo da Autoridade Sanitária)

ANEXO XX

ANEXO XXI

ANEXO XXII

ANEXO XXIII

ANEXO XXIV

(*)Republicada por ter saído com incorreção no original, publicado no D.O.U de
15/05/98, Seção 1, Pags. 3 a 27
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SISTEMA DE JUSTIÇA
CRIMINAL E DROGAS ILÍCITAS
DES. MARCOS MACHADO
COORDENADOR DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE DROGAS ILÍCITAS

Mato Grosso

11 Unidades judiciárias criminais
possuem em sua competência a
responsabilidade de processar e
julgar os feitos relativos aos
delitos de tóxicos.

Unidades Judiciárias responsáveis

Cuiabá

9ª Vara Criminal
Juíza Renata do Carmo Evaristo

Promotor
Natanael Moltocaro Fiuza
13ª Vara Criminal
Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Promotor
Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques
Delegados (9ª e 13ª)
Vitor Hugo Bruzulato Teixeira e
Vitor Chab Domingues

Unidades Judiciárias responsáveis

Cuiabá

Juizado Criminal Unificado
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Promotor
Mauro Poderoso de Souza e
André Luiz de Almeida
Delegado
Walter de Melo Fonseca Junior

Unidades Judiciárias responsáveis

Várzea Grande

3ª Vara Criminal
Juiz Moacir Rogério Tortato

Promotor
Marcelo Malvezzi
Delegados
Vitor Hugo Bruzulato Teixeira
Vitor Chab Domingues

Unidades Judiciárias responsáveis

Várzea Grande

Juizado Criminal Unificado
Juíza Amini Haddad Campos

Promotora
Michelle de Miranda Rezende Vilella
Germano
Delegado
Walter de Melo Fonseca Junior

Unidade Judiciária responsável

Rondonópolis

5ª Vara Criminal
Juiz João Filho de Almeida Portela
Promotor
Antônio Moreira da Silva
Delegada
Juliana Carla Buzeti

Unidade Judiciária responsável

Sinop

4ª Vara Criminal
Juiz Mário Augusto Machado

Promotora
Roberta Cheregati Sanches
Delegado
Carlos Eduardo Muniz dos Santos

Unidade Judiciária responsável

Barra do Garças

1ª Vara Criminal
Juiz Douglas Bernardes Romão

Promotores
Wdison Luiz Franco Mendes
João Batista de Oliveira
Delegados
Adriano Marcos Alencar e
Antônio Moura Filho

Unidade Judiciária responsável

Sorriso

1ª Vara Criminal
Juíza Emanuelle Chiaradia Navarro
Mano

Promotora
Elide Manzini de Campos
Delegado
André Eduardo Ribeiro

Unidade Judiciária responsável

Cáceres

3ª Vara Criminal
Juiz José Eduardo Mariano

Promotor
Paulo Alexandre Alba Colucci
Delegado
Wilson Souza Santos

Unidade Judiciária responsável

Tangará da Serra

1ª Vara Criminal
Juíza Edna Ederli Coutinho
Promotor
Rodrigo Ribeiro Domingues
Delegado
Edmar Faria Filho

Unidade Judiciária

Juiz(a) Responsável

Promotor(a)

Delegado(a)

9ª Vara Criminal de Cuiabá

Renata do Carmo Evaristo

Natanael Moltocaro Fiuza

13ª Vara Criminal de Cuiabá

Francisco Alexandre Ferreira
Mendes Neto

Ricardo Alexandre Soares
Vieira Marques

Juizado Criminal Unificado de Cuiabá

Aristeu Dias Batista Vilella

Mauro Poderoso de Souza e
André Luiz de Almeida

Walter de Melo Fonseca Junior

3ª Vara Criminal de Várzea Grande

Moacir Rogério Tortato

Marcelo Malvezzi

Vitor Hugo Bruzulato Teixeira e
Vitor Chab Domingues

Juizado Criminal Unificado de Várzea
Grande

Amini Haddad Campos

Michelle de Miranda Rezende
Vilella Germano

Walter de Melo Fonseca Junior

5ª Vara Criminal de Rondonópolis

João Filho de Almeida
Portela

Antônio Moreira da Silva

Juliana Carla Buzeti

4ª Vara Criminal de Sinop

Mário Augusto Machado

Roberta Cheregati Sanches

Carlos Eduardo Muniz dos
Santos

1ª Vara Criminal de Barra do Garças

Douglas Bernardes Romão

Wdison Luiz Franco Mendes e
João Batista de Oliveira

Adriano Marcos Alencar e
Antônio Moura Filho

1ª Vara Criminal de Sorriso

Emanuelle Chiaradia
Navarro Mano

Elide Manzini de Campos

André Eduardo Ribeiro

José Eduardo Mariano

Paulo Alexandre Alba Colucci

Edna Ederli Coutinho

Rodrigo Ribeiro Domingues

3ª Vara Criminal de Cáceres
1ª Vara Criminal de Tangará da Serra

Vitor Hugo Bruzulato Teixeira e
Vitor Chab Domingues

Wilson Souza Santos
Edmar Faria Filho

Usuário ou Traficante?1
Bruna Santos Barboza2

É difícil diferenciar, na prática, a posse de drogas para consumo
pessoal do tráfico de drogas. Nessa publicação, você vai entender como a
polícia exerce um papel importante nisso.
Desde já, deixo claro que, para não tornar o artigo muito extenso,
foquei no papel "condenatório" da instituição.
Há, claro, situações em que a polícia exerce um papel de "absolvição",
mas essas situações não serão tratadas no presente momento.

Sumário:
1. Posse de drogas x tráfico - penas;
2. Diferenças entre os crimes na lei;
3. Diferença na prática - o papel da polícia na caracterização de tráfico
de drogas;
4. Conclusão.

1

Artigo publicado no site Jusbrasil, 22 novembro de 2018. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br/artigos/650000119/usuario-ou-traficante?ref=serp. Acesso em: 27
jul. 2020.
2
Advogada e correspondente jurídica em Umuarama, Maringá/PR e região, pós-graduanda em Direito
Penal e Processo Penal, graduada em Direito pela Universidade Paranaense, inscrita na OAB sob o
número 93.044/PR.
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1. Posse de drogas x tráfico - penas
Inicialmente, o crime de tráfico acontece quando as drogas
encontradas com alguém se destinam ao comércio ou fornecimento para
outras pessoas (mesmo que gratuito). Está definido no art. 33 da Lei
n.º 11.343/2006 (também conhecida como"Lei de Drogas").
Em relação ao crime de posse de drogas para consumo pessoal (sim, é
crime3), que, nesse artigo, será chamado apenas de "posse de drogas",
acontece quando as drogas encontradas com alguém se destinam ao seu
próprio consumo. Está definido no art. 28 da Lei de Drogas.
Agora, vamos diferenciar as penas aplicadas em cada caso.
A lei brasileira praticamente não pune o usuário de drogas. Digo
"praticamente" pois, apesar de não se comparar à pena de prisão, há sim
algumas medidas repressoras, são estas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa
ou curso educativo.
E se não forem cumpridas (o que é raro), há outras:
I - admoestação verbal;
II - multa (de no mínimo R$1.272,00, no ano de 2018 varia de acordo com a renda mensal do indivíduo).
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006].
Agora, em relação ao tráfico de drogas há punições muito mais
severas. Vejamos o que diz o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, a respeito da
pena:
"reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento
de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) diasmulta."

3

Conforme decisão do STF. Vide https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/329054355/acondenacao-por-porte-de-drogas-para-consumo-proprio-gera-reincidencia
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Para termos uma noção, se a pena aplicada ao caso for maior que 08
(oito) anos4, será cumprida, inicialmente, em regime fechado.
Quanto à multa, em alguns casos, essa pode assustar mais que a pena
de prisão, pois corresponde a, no mínimo:
R$15.900,00
(quinze mil e novecentos reais) em 20185.

Percebemos que há uma diferença significativa na gravidade entre
as penas da posse de drogas (art. 28) e do tráfico (art. 33).
Isso demonstra a necessidade de haver certeza em uma condenação
de tráfico no lugar de posse de drogas.
Só assim haverão condenações justas. Na dúvida, ninguém pode ser
punido excessivamente.

2. Diferenças entre os crimes na lei
A grande controvérsia começa quando procuramos analisar, na lei,
qual a diferença entre o uso de drogas e o tráfico.
Claro que podem haver casos em que há certeza sobre a situação de
tráfico (por exemplo, é feita a apreensão de 1 tonelada de substâncias
ilícitas).

4

O que não é muito difícil, depende das condições pessoais do acusado, por exemplo, se é reincidente;
se foi cometido outro crime na mesma ocasião do tráfico (caso em que as penas são somadas de acordo
com os critérios da lei); etc.
5
O valor da multa é calculado com base na renda mensal do réu. O cálculo é feito da seguinte forma:
divide-se a renda mensal por 30 dias e o resultado é multiplicado pela quantidade de "dias-multa"
aplicados.
Por exemplo: João recebe um salário mínimo por mês (R$ 954,00) e o juiz o condenou a 500 dias-multa.
Cálculo:
1º passo: 954 (salário) / 30 (média de dias no mês) = 31,8
2º passo: 31, 8 x 500 (quantidade de dias-multa que o juiz fixou) = 15.900
Resultado: João terá que pagar R$15.900,00 de multa.
Obs.: A lei estabelece valores mínimos e máximos para a pena de multa (vide art. 43 da Lei 11.343/06
e art. 49, § 1º, Código Penal), mas isso é tema para outro artigo.
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No entanto, há muitos casos que se assemelham a ambos os crimes e,
para dificultar mais, os artigos que descrevem os delitos apresentam
contextos muito semelhantes (sublinhados abaixo):

Como vemos no quadro acima, muitas ações criminalizadas no tráfico,
são também criminalizadas na posse de drogas. Por isso existe a discussão a
respeito da diferenciação entre os dois crimes.
Para melhor exemplificar, não há indicação na lei de que, a partir
de certa quantidade de droga apreendida, estará caracterizado o tráfico.
Isso tem razão de ser, pois uma pessoa pode comprar poucos gramas
de determinada substância para consumo.
Contudo, também pode comprar uma quantidade maior a fim de
guardar para utilização futura e evitar a frequência aos locais onde se vendem
tais substâncias (se o critério da quantidade fosse aplicado, isso seria tratado
injustamente como tráfico).
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Utilizando o mesmo raciocínio, podemos concluir que alguém poderia
muito bem ter em estoque uma quantidade muito pequena de droga com o
intuito de comercializar6.
Da mesma forma e mais comumente, há quem tenha em depósito
porções generosas de substâncias entorpecentes para venda.
Diante dessas possibilidades e outras, é muito arriscado dizer que a
quantidade de drogas apreendidas é o que determina se há tráfico ou não. Da
mesma forma, quaisquer outras circunstâncias não podem ser consideradas
isoladamente para levar à condenação por tráfico em lugar da posse de
drogas.
Considerando esse complexo contexto, o legislador buscou um meio
alternativo para diferenciar as duas situações. Vejamos o que a lei diz a
respeito:
§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que
se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do
agente. (art. 28, § 2º, Lei 11.343/06)
3. Vamos analisar cada ponto trazido pela lei para diferenciar a
posse de drogas do tráfico: Traficante ou usuário de drogas?
Nossa legislação, apesar de punir de forma diferente o usuário de
drogas e o traficante (arts. 28 e 33 da Lei 11.343/2006), não definiu critérios
objetivos para que fosse realizada a sua diferenciação. Nota-se ainda que o
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o qual define a conduta de tráfico de drogas,
é extremamente genérico, prevendo todas as condutas imagináveis que
possam envolver drogas.

6

Para aqueles que exigem mais detalhes na explicação: alguns traficantes adotam a estratégia de deixar
poucas porções no ponto de venda e conservar o estoque em local diferente. Nesse caso, mesmo se for
pego com pouca quantidade de droga, haverá situação de traficância.
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Apesar disso, a lei prevê alguns critérios para a diferenciação. No § 2º
do artigo 28 da referida lei é previsto que:
Para determinar se a droga destinava-se a consumo
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que
se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do
agente.
Diante dos critérios vagos estabelecidos pela legislação, a
jurisprudência passou a adotar uma espécie de sistema de avaliação próprio.
Os critérios que serão listados não são os únicos utilizados. Existem outros
fatores que possuem muita importância, mas que só podem ser avaliados em
cada caso concreto (local e hora da apreensão, circunstâncias sociais e
pessoais, etc.).
Porém, esses são os mais comuns, aparecendo frequentemente na
jurisprudência e sendo utilizados cumulativamente para avaliar cada situação
concreta. Assim, apesar de alguns dos critérios parecem frágeis, possuem
grande força probatória quando somados.

A quantidade de droga apreendida
A quantidade de droga apreendida é um dos principais fatores dessa
lista. A alegação de que o réu é usuário se torna bem mais frágil se a
quantidade de droga apreendida estiver muito acima do esperado para um
usuário. Em sentido contrário, uma quantidade pequena reforça a tese.
É importante ressaltar que o Ministro Celso de Mello, ao conceder de
ofício o HC 144716/SP, adotou o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de Portugal, fundamentado em parâmetros estabelecidos pelas
normas portuguesas para definir qual seria a quantidade aceitável para o
consumo.
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Conforme a legislação portuguesa, a quantidade para consumo médio
diário equivale a 0,1 grama (tratando-se de heroína), 0,2 grama (tratando-se
de cocaína) e 2,5 gramas (tratando-se de maconha).
A quantidade deve ainda ser multiplicada por 10, para que a
quantidade seja correspondente a um período de 10 dias.
O entendimento adotado pelo Ministro não é vinculante, mas é um dos
poucos parâmetros nacionais. É recomendável ainda verificar a
jurisprudência de cada tribunal, tendo em vista que algumas cortes podem
adotar parâmetros mais favoráveis ao acusado.

A variedade das drogas apreendidas
A variedade das drogas apreendidas também é um fator crucial para
realizar a diferenciação. Caso uma pessoa alegue ser usuário de drogas, mas
é flagrado portando mais de um tipo de droga (por ex. maconha e crack), a
tese se torna muito mais frágil. Isso porque é adotado o entendimento de que
o traficante porta mais de um tipo de droga para atender a sua clientela,
enquanto que o usuário portaria apenas a droga que consome. Apesar de ser
uma tese relativamente frágil, ela é adotada frequentemente pelos tribunais.

Balança de precisão
A balança de precisão é utilizada para pesar a droga e entregar a porção
na quantidade exata para o usuário. É um elemento com um grande peso
probatório, tendo em vista que, teoricamente, não teria qualquer sentido um
usuário possuir uma balança de precisão.
Porém, é notório que as balanças de precisão estão cada vez mais
presentes nos lares brasileiro. Uma balança de precisão custa em torno de R$
50,00 e é utilizada frequentemente para fins culinários (principalmente por
pessoas que buscam manter uma dieta rígida).
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Outro fator interessante a ser observado é o local onde a balança foi
encontrada e se o seu estado demonstra utilização recente. Como exemplo,
posso citar a decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz ao
analisar o pedido de liminar no Habeas Corpus nº 473.422/GO, onde
asseverou que “A balança de precisão estava sem uma das pilhas, o que
sugere não ter um uso regular”.

Embalagem da droga
A forma como a droga está embalada também tem um grande peso
probatório. Caso a droga esteja fracionada em pequenas quantidades e em
embalagem plástica, o entendimento adotado é de que a droga foi preparada
para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para
cada usuário. Situação similar ocorre quando são encontrados apetrechos
para preparar a droga, tais como rolos de papel filme ou várias sacolas
plásticas,

Dinheiro
Os tribunais entendem que grande quantia de dinheiro, principalmente
quando fracionada em notas pequenas, demonstra traficância. O peso
probatório aumenta quando o acusado não consegue comprovar qualquer
ocupação lícita que possa justificar a quantia.
Em todos os casos, deve ser avaliado se a situação é tão absurda a
ponto de escapar a normalidade ou se tem uma explicação plausível. Por
exemplo, uma pessoa que foi sacar uma quantia de dinheiro em uma caixa
automático que tinha apenas notas pequenas. Outro exemplo poderia ser de
uma pessoa que recebe várias notas pequenas pela sua profissão (taxista ou
garçom).
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Armas ou simulacros
Quando apreendidas juntamente com drogas, armas ou simulacros
(armas de brinquedo) podem demonstrar que o acusado utiliza esses
instrumentos para viabilizar a traficância por meio de ameaça e violência.

Celulares apreendidos
Em algumas apreensões, um grande número de celulares é encontrado.
Assim, é constituída outra situação que foge da normalidade, mas que é
comum no tráfico, tendo em vista que a constante alteração de aparelhos tem
como propósito se esquivar de uma possível ação policial. As conversas via
SMS, aplicativos de mensagens e redes sociais também são analisadas (com
prévia autorização judicial) para demonstrar mensagens relacionadas ao
tráfico.

Agendas/listas
Apesar da grande revolução tecnológica, algumas pessoas preferem
anotar as coisas no papel. No tráfico, isso também acontece. Por isso, em
algumas apreensões, são encontradas agendas ou listas com anotações de
nomes de clientes, números de telefone, valores, etc.

Local e condições
Esse tipo de critério, de modo geral, é mais seguro que a natureza e
quantidade.
Se alguém foi encontrado na posse de muitas substâncias
entorpecentes, em uma residência que é famosa por ser "boca de fumo", há
mais certeza de que havia tráfico de drogas.
Ainda, uma condição importante e que, muitas vezes, é o motivo da
condenação por tráfico no lugar de posse é a presença de objetos como
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balanças, papel alumínio, filme plástico, pinos de plástico e outros
recipientes e embalagens.
São muitos os casos nos quais a quantidade de drogas é pequena e
poderia facilmente caracterizar posse de drogas para consumo pessoal, mas
que, devido à presença de uma balança de precisão (aquela que você tem
na sua cozinha) e papel alumínio, foram tidos como tráfico de drogas isso é muito comum!

Circunstâncias sociais e pessoais
Aqui se levam em consideração a reputação/fama, trabalho, condições
financeiras, atividades, contexto social e tudo o que envolva a vida do
indivíduo acusado de tráfico ou posse de drogas.
Um exemplo clássico seriam as postagens em redes sociais: a pessoa
que foi pega com drogas compartilha, curte e divulga publicações sobre
drogas, sobre o crime, ostentando dinheiro e bens, etc e, além disso, seu
círculo de amizades está repleto de indivíduos conhecidamente envolvidos
com o tráfico.
No exemplo acima, não há como não suspeitar-se de tráfico de drogas.
Por mais que isso possa ser considerado um julgamento injusto, há uma
mínima razoabilidade em considerar que a situação é de traficância e não de
posse de drogas para consumo pessoal.

Conduta e antecedentes
Por fim, este critério considera o passado (antecedentes) e o presente
(conduta, no sentido de como foi realizada a atividade criminosa) do
acusado.
Se o indivíduo nunca fui processado por crime ou contravenção penal,
não possui inquéritos em andamento, nem qualquer indicação de que seja
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traficante, possivelmente será tido como um usuário de drogas, se as demais
circunstâncias demonstrarem isso.

Conclusão: traficante ou usuário de drogas?
Com essa pequena lista, foi possível demonstrar que a diferenciação
de usuário para traficante é uma tarefa árdua, a qual exige uma análise de
todas as peculiaridades de cada caso concreto. Como dito anteriormente, os
critérios apresentados são apenas os mais comuns, existindo uma infinidade
de circunstâncias e interpretações que podem ser levadas em conta.
Resumidamente, cada caso de tráfico de drogas é um quebra-cabeça,
onde várias peças devem se encaixar para demonstrar a traficância. Caso não
se encaixem, é porque existe dúvida. E onde existe dúvida, não deve existir
condenação.

REFERÊNCIAS:
https://g1.globo.com/economia/noticia/salário-minimo-em-2018vejaovalor.ghtml
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Lei/L11343.htm
https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/329054355/a-condenacaopor-porte-de-drogas-para-consumo-proprio-gera-reincidencia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03
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DEPENDÊNCIAS

DROGAS
• É TODA SUBSTÂNCIA OU PRODUTO QUE ADMINISTRADO AO ORGANISMO VIVO, PRODUZ,
ARTIFICIALMENTE, MODIFICAÇÕES EM UMA OU MAIS FUNÇÕES.

TIPOS DE DROGAS
• ESTIMULANTES
Ex: Cocaína, Crack, Nicotina, Cafeínas e Anfetaminas

• DEPRESSORAS
Ex: Álcool, Soníferos, Ansiolíticos, Opiáceos e Inalantes ou Solventes

• PERTURBADORAS (ALUCINÓGENAS)
Ex: THC contido na Maconha, Certos tipos de cogumelos, LSD, Êxtase

DEPENDÊNCIA QUÍMICA
• " O PODER DA DEPENDÊNCIA EM NOSSAS MENTES LOCALIZA-SE NO CAMPO DAS TRANSFORMAÇÕES
CELULARES EM CÉLULAS DO MEIO DO CÉREBRO. ESTAS TRANSFORMAÇÕES ESTÃO ALÉM DO ALCANCE DA
FORÇA DE VONTADE, ALÉM DO ALCANCE DO CONDICIONAMENTO E ALÉM DO ALCANCE DO INSIGHT
PSICANALÍTICO"

CIRCUITO DA RECOMPENSA
O Prof. Vaillant, da Universidade de Harvard, é sem dúvida uma das
personalidades mais respeitadas entre todos os estudiosos de
Dependência Química de todo o mundo e fez referências
merecedoras de maior atenção:
Estruturas que compõem o Circuito de Recompensa

CIRCUITO DA RECOMPENSA
A descoberta do Circuito de Recompensa ocorreu quando James
Olds, um psicólogo fisiologista americano, mas então trabalhando
na McGill University, em Montreal, Canadá, usando uma técnica de
estímulos elétricos em áreas cerebrais de ratos(com agulhaseletrodos), na década de 50 do século passado, observou que um
dos animais reagiu de modo a procurar por mais estímulos ao
invés de fugir deles, como faziam os outros ratos nesse
experimento.

CIRCUITO DA RECOMPENSA

Particularmente com relação à Dependência Química, evidenciouse que todas as drogas com potencial de dependência agem
aumentando o nível da DOPAMINA, neurotransmissor do Circuito de
Recompensa.

Uma vez ativado por estímulos relacionados à droga, do CIRCUITO
DE RECOMPENSA segue para o CORTEX PRÉ-FRONTAL que vai
comandar as ações comportamentais relacionadas ao processo
de uso da substância.

No homem promove a linguagem e o raciocínio, o pensamento
abstrato, os cálculos matemáticos, etc.

Ele é "um cavaleiro que não controla completamente o seu
cavalo", e aí está a chave para a compreensão do intrigante
fenômeno do uso abusivo e dependência de substâncias
psicoativas.

A ENGRENAGEM DA DEPENDÊNCIA
• AS DROGAS AGEM NAS SINAPSES NERVOSAS
MODIFICANDO A TRANSMISSÃO DAS
MENSAGENS

Inicialmente a reação apresenta-se como aversão, repulsa do
indivíduo à droga, mas essa defesa pode perder para a sensação
prazerosa que a droga produz no circuito de recompensa, num
jogo de custo/benefício.

"Porque o hábito se estabelece numas pessoas e em
outras não?

É justamente a forma pela qual o circuito de recompensa reage à
droga, isto é, quando se estabelece um efeito reforçador, pré-requisito
para a repetição do comportamento. Uma determinada droga pode
oferecer um maior ou menor atrativo à pessoa, conforme a sua
constituição genética relacionada ao neurotransmissor
DOPAMINA/SEROTONINA.

Os neurotransmissores específicos foram reconhecidos por
muito tempo como a chave da adicção por serem
neuroquímicos cujo níveis no cérebro elevam-se por ação do
álcool e de todas as outras drogas de abuso

Até recentemente acreditava-se que a dopamina agisse
principalmente nas áreas límbicas do cérebro associadas
apenas à recompensa e ao prazer. Trabalhos recentes
demostraram que, estímulos aversivos, como a percepção do
perigo e o medo, também aumentam o teor de dopamina no
cérebro.

O álcool e as outras drogas de abuso são reconhecidamente muito
mais potentes, inundando o cérebro com dopamina a níveis muito
altos e prejudiciais, a ponto de destruir múltiplas regiões de grande
importância funcional

Os adictos começam a procurar a droga de abuso porque ela é
suficientemente poderosa para ativar o sistema.

ENGRENAGEM DA DEPENDÊNCIA
• QUANDO UMA DROGA EXCITA UM DETERMINADO
RECEPTOR E REPETE ESSA AÇÃO POR MUITAS
VEZES PELO USO FREQÜENTE, O ORGANISMO
REAGE, DIMINUINDO O NÚMERO DE RECEPTORES.

• A DROGA AGINDO SOBRE MENOR NÚMERO DE
RECEPTORES TEM O SEU EFEITO DIMINUÍDO EM
RELAÇÃO AO EFEITO QUE TINHA ANTES DA
ADAPTAÇÃO. ASSIM, SE O USUÁRIO PRETENDER O
MESMO EFEITO QUE SENTIA, TERÁ QUE AUMENTAR
A DOSE DA SUBSTÂNCIA.

ENGRENAGEM DA DEPENDÊNCIA
• QUANDO UM ORGANISMO JÁ TEM PLENAMENTE O
SEU FUNCIONAMENTO ADAPTADO À DROGA, ELE
NÃO FUNCIONA BEM E SOFRE COM A SUA FALTA,
OU MESMO COM A DIMINUIÇÃO DA SUA
CONCENTRAÇÃO SANGÜÍNEA, MANIFESTANDO-SE
POR UM ESTADO QUE NÓS DENOMINAMOS DE
ABSTINÊNCIA.

A engrenagem da dependência é desativada pelo desuso da droga,
mas será prontamente restabelecida ao primeiro sinal de presença
da droga em circulação no cérebro, refazendo-se os mecanismos de
tolerância e abstinência.

CONSEQUÊNCIAS

QUE DEUS NOS ABENÇOE!!!!

