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1. ACESSANDO O SISTEMA GSC

- Após efetivação do cadastro, com usuário (CPF) e senha, o cidadão deverá acessar o
sistema  GSC  através  do  endereço  https://gsc.campinas.sp.gov.br/ para  realizar  as
solicitações pretendidas.
- O usuário será encaminhado para a seguinte tela:

-  Após  o  preenchimento  dos  dados  solicitados  (usuário  e  senha),  o  cidadão  será
encaminhado para a página de trabalho do GSC.

2. SELECIONANDO A ÁREA DE INTERESSE

-  Na  primeira  coluna  (da  esquerda  para  direita),  o  usuário  deverá  selecionar  a  opção
“Procure Suporte”.
-  Na  segunda  coluna  (da  esquerda  para  direita),  o  usuário  deverá  selecionar  a  opção
“Vigilância Sanitária”.
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- Será aberta as opções: Água, Alimentos, Medicamentos e Restos Mortais.
-  O  Cidadão  deverá  selecionar  a  área  de  interesse  e  ligada  aos  Serviços  que  serão
solicitados.

2.1. MEDICAMENTOS

-  Para  realizar  os  serviços  citados  abaixo,  o  usuário  deverá  selecionar  na  opção
“Medicamentos”:
Solicitações e Serviços Ligada a Área de Medicamentos.

● Balanços de Medicamentos e Insumos Controlados pela Portaria 344/98;

-  Relação  Mensal  de  Venda  de  Medicamentos  Sujeitos  a  Controle  Especial  –  RMV  –

Comércio Atacadista, Distribuidor; Indústrias;

- Balanço de Substâncias Psicoativas e Outras Substâncias Sujeitas a Controle Especial –

BSPO – Farmácia e Indústrias; Distribuidor de Insumos;

- Balanço de Medicamentos Psicoativos e de outros Sujeitos a Controle Especial – BMPO –

Farmácia e Drogaria;
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- Relação Mensal de Notificações de Receita B2 - RMNRB2 – Farmácia e Drogaria.

- Relações Mensais de Notificação de Receita A – RMNRA – Farmácia e Drogaria;

-  Mapa trimestral  consolidado  do  medicamento  Talidomida  –  MTC – Unidades Públicas

Dispensadoras;

● Abertura/Encerramento de Livro(s) de Registro Não-Informatizado;

● Abertura/Encerramento de Livro(s) de Registro Informatizado;

● Autorização de Livro Informatizado;

● Solicitação para Conferência e Lacração de Medicamentos Vencidos/Avariados

Pertencentes à Portaria SVS/MS 344/98;

● Visto de Notificação de Receitas.

-  Na  tela  serão  disponibilizados  os  serviços  relacionados  a  área  de  medicamentos.  O
cidadão deverá selecionar o item desejado, e então será encaminhado para o formulário
“Dados Gerais”.
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2.1.1. PARA REALIZAR QUALQUER SOLICITAÇÃO (ABRIR O CHAMADO):

● O usuário deverá preencher todas as informações solicitadas no formulário “Dados
Gerais”.

*  TAMBÉM  SERÃO  NECESSÁRIOS  OS  SEGUINTES  DOCUMENTOS,  A  SEREM
ANEXADOS:

● Cartão  do  CNPJ  (Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica)  do  estabelecimento,
emitido pelo site da Receita Federal;

● Documento  que  comprove  vínculo  do  usuário  com  o  estabelecimento  (Contrato
Social, comprovante de Responsabilidade Técnica, Procuração pública ou particular,
Licença de Funcionamento Municipal).

● Documentos a serem anexados inerentes a cada solicitação . Esses documentos
estarão especificados no formulário “Dados Gerais”.

* Na solicitação de envio de Balanços, os arquivos deverão ser anexados em formato PDF.

* Na solicitação de Conferência e Lacração de medicamentos da Portaria 344/98, estará
disponível no formulário “Dados Gerais” um arquivo PDF editável  (Requerimento) , que o
cidadão  deverá  realizar  o  download,  preencher  todos  os  campos,  e  então  anexar
novamente no formulário “Dados Gerais”.

2.1.2. EXEMPLO:  Solicitação Para Conferência e Lacração de Medicamentos

Vencidos/Avariados Pertencentes à Portaria SVS/MS 344/98

2.1.2.1. Abertura do Chamado

- Após selecionar o tipo de solicitação, preencher todo o formulário (“Dados Gerais”), anexar
os documentos indicados e  clicar em enviar, será aberto um chamado que receberá um
número de Identificação (ID).

2.1.2.2. Acompanhamento do Chamado

- Na aba esquerda, em “Minhas requisições de suporte” o usuário visualizará todos os seus
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chamados abertos.

- Ao clicar  em cima do nome do Chamado, neste caso,  Solicitação para Conferência e
Lacração de Medicamentos Vencidos/Avariados Pertencentes a Portaria SVS/MS 344/98, o
usuário poderá realizar o acompanhamento do serviço solicitado. Abrirá uma 2º aba com os
seguintes itens:

● Chamado - fornecerá os dados do chamado que foi aberto.
● Processando chamado -  através de um  chat  o usuário  poderá acompanhar  às

ações  e  diligências  do  serviço  solicitado  (Ex.  será  pelo  chat  que  o  usuário  e  o
Técnico da Vigilância (VISA) irão se comunicar).  Será possível verificar os dados
preenchidos e os arquivos anexados no formulário “Dados Gerais”. 
No item:
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- Adicionar > Acompanhamento: o usuário poderá se comunicar com o Técnico
da VISA.

- Adicionar > Documentos:  o usuário poderá anexar documentos que serão
solicitados pelo Técnico da VISA.

- A cada ação executada pelo usuário ou pelo técnico da VISA (ex. Diálogo, envio de
documentos  através  do  chat,  e  parecer  conclusivo  do  técnico  da  VISA),  ambos
receberão no e-mail um comunicado de atualização. 

2.1.2.3. Encerramento do Chamado

- Após realizar todas as etapas,  o técnico da VISA dará o parecer conclusivo (Ex.
Atendido/Negada;  Deferida/Indeferida),  e  o  usuário  deverá  acessar  o  item
“Processando Chamado” e selecionar a opção “Aprovar a Solução”, para encerrar
processo.  

- O Chamado deverá ser encerrado (conforme instruções acima) em 48 horas, se o
usuário não se manifestar, o chamado será finalizado automaticamente. 
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2.2.  ÁGUA

- Para realizar os serviços citados abaixo, o usuário deverá selecionar na opção “ÁGUA”:
Solicitações e Serviços Ligada a ÁGUA:

● Controle de Qualidade de Água de Consumo Humano;

● Controle de Qualidade de Água de Serviço de Diálise;

● Plano de Amostragem de Água de Consumo Humano.

-  Na  tela  serão  disponibilizados  os  serviços  relacionados  a  Água.  O  cidadão  deverá
selecionar o item desejado, e então será encaminhado para o formulário “Dados Gerais”.

 

2.2.1. PARA REALIZAR QUALQUER SOLICITAÇÃO (ABRIR O CHAMADO):

● O usuário deverá preencher todas as informações solicitadas no formulário “Dados
Gerais”.

*  TAMBÉM  SERÃO  NECESSÁRIOS  OS  SEGUINTES  DOCUMENTOS,  A  SEREM
ANEXADOS:

● Se Pessoa Jurídica, Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do
estabelecimento, emitido pelo site da Receita Federal;
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● Se Pessoa Física, Documento de Identificação Oficial com foto;

● Documento  que  comprove  vínculo  do  usuário  com  o  estabelecimento  (Contrato
Social, comprovante de Responsabilidade Técnica, Procuração pública ou particular,
Licença de Funcionamento Municipal).

● Documentos a serem anexados inerentes a cada solicitação.  Esses documentos
estarão especificados no formulário “Dados Gerais”.

2.2.2. EXEMPLO: Controle de Qualidade de Água de Consumo Humano

2.2.2.1. Abertura do Chamado

-   Após  selecionar  o  tipo  de  solicitação,  preencher  todo  o  formulário  (“Dados  Gerais”),
anexar os documentos indicados e clicar em enviar, será aberto um chamado que receberá
um número de Identificação (ID).

2.2.2.2. Acompanhamento do Chamado

- Na aba esquerda, em “Minhas requisições de suporte” o usuário visualizará todos os seus
chamados abertos.

Figura Ilustrativa

- Ao clicar em cima do Nome do Chamado, o usuário poderá realizar o acompanhamento do
serviço solicitado. Abrirá uma 2º aba com os seguintes itens:
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● Chamado - fornecerá os dados do chamado que foi aberto.
● Processando chamado -  através de um  chat  o usuário  poderá acompanhar  às

ações  e  diligências  do  serviço  solicitado  (Ex.  será  pelo  chat  que  o  usuário  e  o
Técnico da Vigilância (VISA) irão se comunicar).  Será possível verificar os dados
preenchidos e os arquivos anexados no formulário “Dados Gerais”. 
No item:

- Adicionar > Acompanhamento: o usuário poderá se comunicar com o Técnico
da VISA.

- Adicionar > Documentos:  o usuário poderá anexar documentos que serão
solicitados pelo Técnico da VISA.

- A cada ação executada pelo usuário ou pelo técnico da VISA (ex. Diálogo, envio de
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documentos  através do  chat,  e parecer  conclusivo  do Técnico da VISA),  ambos
receberão no e-mail um comunicado de atualização. 

2.2.2.3. Encerramento do Chamado

-  Após realizar  todas as  etapas,  o  técnico  da VISA dará  o  parecer  conclusivo  (Ex.
Atendido/Negada; Deferida/Indeferida), e o usuário deverá acessar o item “Processando
Chamado” e selecionar a opção “Aprovar a Solução”, para encerrar processo.  
- O Chamado deverá ser encerrado (conforme instruções acima) em 48 horas, se o
usuário não se manifestar, o chamado será finalizado automaticamente.

2.3.  ALIMENTOS

-  Para  realizar  os  serviços  citados  abaixo,  o  usuário  deverá  selecionar  na  opção
“ALIMENTOS”:
Solicitações e Serviços Ligada a ALIMENTOS:

● Cancelamento  de  Comunicados  de  Início  de  Fabricação  ou  Importação  de

Produtos Dispensados de Registro;

● Comunicação de Início de Fabricação de Produtos Dispensados de Registro;

● Comunicação de Início de Importação de Produtos Dispensados de Registro.
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- Na tela serão disponibilizados os serviços relacionados a Alimentos. O cidadão deverá
selecionar o item desejado, e então será encaminhado para o formulário “Dados Gerais”.

 

2.3.1. PARA REALIZAR QUALQUER SOLICITAÇÃO (ABRIR O CHAMADO):

● O usuário deverá preencher todas as informações solicitadas no formulário “Dados
Gerais”.

*  TAMBÉM  SERÃO  NECESSÁRIOS  OS  SEGUINTES  DOCUMENTOS,  A  SEREM
ANEXADOS:

● Cartão  do  CNPJ  (Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica)  do  estabelecimento,
emitido pelo site da Receita Federal;

● Documento  que  comprove  vínculo  do  usuário  com  o  estabelecimento  (Contrato
Social, comprovante de Responsabilidade Técnica, Procuração pública ou particular,
Licença de Funcionamento Municipal).

● Documentos a serem anexados inerentes a cada solicitação.  Esses documentos
estarão especificados no formulário “Dados Gerais”.

*  Os  formulários  de  Início  de  Fabricação  e  Importação  estarão  disponíveis  no  “Dados
Gerais” em arquivo PDF editável, o qual o cidadão deverá realizar o download,  preencher
todos os campos, assinar, scanear e então anexar novamente no formulário “Dados Gerais”.

2.3.2. EXEMPLO:  Comunicação  de  Início  de  Fabricação  de  Produtos

Dispensados de Registro

2.3.2.1. Abertura do Chamado

-   Após  selecionar  o  tipo  de  solicitação,  preencher  todo  o  formulário  (“Dados  Gerais”),
anexar os documentos indicados e clicar em enviar, será aberto um chamado que receberá
um número de Identificação (ID).

2.3.2.2. Acompanhamento do Chamado

-  Na aba esquerda, em “Minhas requisições de suporte” o usuário visualizará todos os seus
chamados abertos.
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Figura Ilustrativa

- Ao clicar em cima do Nome do Chamado, o usuário poderá realizar o acompanhamento do
serviço solicitado. Abrirá uma 2º aba com os seguintes itens:

● Chamado - fornecerá os dados do chamado que foi aberto.
● Processando chamado -  através de um  chat  o usuário  poderá acompanhar  às

ações  e  diligências  do  serviço  solicitado  (Ex.  será  pelo  chat  que  o  usuário  e  o
Técnico da Vigilância (VISA) irão se comunicar.  Será possível  verificar  os dados
preenchidos e os arquivos anexados no formulário “Dados Gerais”. 
No item:

- Adicionar > Acompanhamento: o usuário poderá se comunicar com o Técnico
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da VISA.
- Adicionar > Documentos:  o usuário poderá anexar documentos que serão

solicitados pelo Técnico da VISA.

- A cada ação executada pelo usuário ou pelo técnico da VISA (ex. Diálogo, envio de
documentos  através do  chat,  e parecer  conclusivo  do Técnico da VISA),  ambos
receberão no e-mail um comunicado de atualização. 

2.3.2.3. Encerramento do Chamado

- Após realizar todas as etapas,  o técnico da VISA dará o parecer conclusivo (Ex.
Atendido/Negada;  Deferida/Indeferida),  e  o  usuário  deverá  acessar  o  item
“Processando Chamado” e selecionar a opção “Aprovar a Solução”, para encerrar
processo.  

- O Chamado deverá ser encerrado (conforme instruções acima) em 48 horas, se o
usuário não se manifestar, o chamado será finalizado automaticamente.
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