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REQUISITOS PARA ESCRITURAÇÃO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE 

ESPECIAL SOB GUARDA DE MÉDICO VETERINÁRIO 

Os Estabelecimentos de Assistência Veterinária fazem uso de medicamentos de uso humano, os quais pelos 
seus princípios ativos, formas farmacêuticas e dosagens têm grande aplicabilidade na Medicina Veterinária, em especial 
para as Clínicas, Ambulatórios e Hospitais Veterinários, tanto para tratamento quanto para a sedação e anestesia.   

 Caso o estabelecimento possua estoque de medicamentos controlados, de acordo com as definições da 
Portaria SVS/MS 344/98 (psicotrópicos, entorpecentes e outros medicamentos sujeitos a controle especial), deverá 
cumprir as exigências da legislação vigente (Portaria SVS/MS nº 344, de 12/05/1998 e Portaria nº 06, de 29/01/1999) 
descritas abaixo: 

- É imprescindível o controle da qualidade e verificação quanto à data de validade, procedência, condições de 
armazenamento e atendimento às orientações do fabricante para conservação;   

- Os medicamentos sujeitos a controle especial, 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 médico veterinário; 

- 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 
medicamentos sujeitos a controle especial deverá escriturar e manter no estabelecimento para efeito de fiscalização e 
controle, o Livro de Registro Específico, conforme Art. 62 da Portaria nº 344/98 e Art. 91 da Portaria n° 06/99; 

- Os Livros de Registro Específico deverão conter Termos de Abertura e de Encerramento, lavrados pela Autoridade 
Sanitária Municipal, devendo ser preenchido da seguinte forma: 

1. Deverá ser adquirido e 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); 

2. Em ordem cronológica, de estoques, de entradas (por aquisição/compra), de saídas (por venda e uso) e de perdas 
(vencimento, avarias, quebra, furto ou extravio – Boletim de Ocorrência) de medicamentos sujeitos ao controle especial; 

3. 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, 
concentração/dosagem. 

4.  Semanalmente deve ser atualizada a escrituração dos livros de registro específicos. A escrituração de todas as 
operações relacionadas com substâncias constantes na portaria nº 344/98 será feita de modo legível, sem rasuras ou 
emendas. Nos casos de erros, usar o campo “OBSERVAÇÕES” para anular a linha e dar continuidade na linha seguinte.  

5. 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. 

6. - O médico veterinário, responsável técnico pelo estabelecimento deverá manter armazenamento, no estabelecimento, 
todos os documentos referentes aos medicamentos controlados pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos: livros, receituários 
originais, segundas vias das notas fiscais de entrada, balancetes e comprovantes de descarte. 

Na solicitação para a inspeção sanitária o médico veterinário responsável técnico deverá trazer na COVISA/AJU os 
livros de registro específico para abertura.  Informamos que somente o responsável pelo cumprimento dos itens acima 
citados é o médico veterinário. O não cumprimento dos itens constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 
20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. 

 

 




