Serviço de Apoio Veterinário Especializado / SAVE

SAVE – 01/20

Campinas, 13 de maio de 2020

Aos usuários de biotérios da UNICAMP
Ref.: Compra de substâncias de uso controlado
O Serviço de Apoio Veterinário Especializado (SAVE) vem, por meio deste documento, prestar os
esclarecimentos necessários à compra de substâncias de uso controlado, que necessitam de receita
especial para aquisição.
A solicitação deverá ser encaminhada para o e-mail da médica-veterinária RT, com antecedência
mínima de 15 dias, acompanhada dos documentos abaixo relacionados:
•

Copia do Certificado de Aprovação CEUA;

•

Carta do Docente Responsável, com a sua identificação e descrição do produto, justificando a
quantidade de frascos solicitada (FORMULÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS E
MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO);

Após o recebimento dos referidos documentos, a receita será emitida pela veterinária RT da
unidade e estará disponível para retirada em local a ser combinado. A nota fiscal da compra deverá
ser arquivada juntamente com a copia da carta de requisição ao SAVE e a via do receituário do
comprador, estes documentos poderão ser solicitados em caso de fiscalizações por parte dos
órgãos competentes.
Lembramos que essas substâncias devem ser mantidas em local exclusivo, com acesso restrito
(armário com chave) e sob o encargo do docente responsável, segundo Resolução Normativa
CONCEA nº 33 de 18 de novembro de 2016 (item 6.22). O uso deve ser controlado por meio de livro
ata específico adquirido pelo biotério. No ANEXO I pode ser observado um modelo de planilha de
controle com as informações que devem ser registradas.
Para maiores informações sobre as substâncias que se encaixam nessa descrição, consultar:
• IN SDA nº 35, de 11 de setembro de 2017 do MAPA;
• RDC nº 08, de 13 de fevereiro de 2015 da ANVISA;
• IN SDA nº 25, de 08 de novembro de 2012 do MAPA;
• Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem
necessários.

Atenciosamente,
SAVE
CONTATOS: ana.antiorio@reitoria.unicamp.br
ana.freitas@reitoria.unicamp.br
facarone@unicamp.br
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ANEXO I - MODELO DE LIVRO DE REGISTRO DE ESTOQUE DE SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE
ESPECIAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS QUE AS CONTENHAM

Sugerimos a padronização dos registros de forma que a cada compra sejam arquivadas as vias
físicas dos documentos abaixo relacionados, registrando, posteriormente, o consumo em forma de
tabela em livro ata.
•

Copia da carta de solicitação de requisição ao SAVE;

•

A via do receituário que fica em poder do comprador;

•

Nota Fiscal de compra.

DATA

01/01/20

SUBSTÂNCIA

Quetamina

APRESENTAÇÃO

Frasco de 100 ml

CONSUMO

N° PROTOCOLO

QTD. FINAL

(ml)

CEUA

NO FRASCO

05ml

8222-1/2020

95ml

CONTATOS: ana.antiorio@reitoria.unicamp.br
ana.freitas@reitoria.unicamp.br
facarone@unicamp.br

NOME

ASSINATURA

2

