Produtos Irregulares
Resolução Específica nº : 02819/2017
Data de publicação : 26/10/2017
Empresa: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A (CNPJ: 17.159.229/0001-76)
Produto: CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA comprimidos 25 mg
Lote, fabricação e validade: 2444907 (validade 08/2018)
Produto: CARBAMAZEPINA comprimidos 200 mg
Lote, fabricação e validade: 3122900 (validade 05/2018)
Observação: Suspensão da distribuição, comercialização e uso e o recolhimento
do estoque existente no mercado.
Motivação: Laudos de Análise Fiscal/Amostra única nº. 2672.1P.0/2016 e nº.
2615.1P.0/2016, emitidos pelo LACEN de São Paulo Instituto Adolfo Lutz,
apresentando resultados insatisfatórios nos ensaios de "descrição da amostra" e
"aspecto" e resultado insatisfatório no ensaio de "descrição da amostra",
respectivamente, para os lotes citados.
Resolução Específica nº : 02818/2017
Data de publicação: 26/10/2017
Empresa: EMS S.A. (CNPJ 57.507.378/0003-65)
Produto: SOMAFLEX (diclofenaco sódico), 100mg, comprimido revestido
Lote, fabricação e validade: 917278 (Val. 11/2018)
Observação: Interdição cautelar do lote do medicamento.
Motivação: Laudo de Análise Fiscal inicial nº. 613.1P.0/2017, emitido pelo
Instituto Adolfo Lutz/SP, em decorrência do programa PROVEME, referente ao
medicamento que apresentou resultado insatisfatório no ensaio de aspecto.
Resolução Específica nº : 02817/2017
Data de publicação : 26/10/2017
Empresa: DESCONHECIDA
Produto: DIET SLIM
Lote, fabricação e validade: Todos
Observação: Proibição da fabricação, distribuição, comercialização e uso, bem
como da divulgação em qualquer meio de comunicação e a apreensão e
inutilização de todas as unidades disponíveis no mercado.
Motivação: Comprovação da comercialização e divulgação do produto sem
registro, notificação ou cadastro, fabricado por empresa desconhecida, por meio
dos endereços eletrônicos www.compostonatural.com.br, www.facebook.com.br
e www.mercadolivre.com.br.
Resolução Específica nº : 02816/2017
Data de publicação : 26/10/2017
Empresa: FABRICANTE DESCONHECIDO (CNPJ 24.222.800/0001-15 );
NATUBOM NATURAIS DISTRIBUIDORA
Produto: DISSOLVE PEDRA (Phyllanthus niruri + associação), assim como
todos os medicamentos que informem, em sua rotulagem, o fabricante de CNPJ
24.222.800/0001-15
Observação: Proibição da fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e
uso e a apreensão e inutilização das unidades encontradas no mercado.
Motivação: Comprovação da comercialização do produto sem registro, fabricado
e distribuído por empresas que não possuem Autorização de Funcionamento
nesta Agência.
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Produtos Irregulares
Resolução Específica nº : 02815/2017
Data de publicação: 26/10/2017
Empresa: DILIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 09.463.784/0001-69
Produto: ALVEJANTE UP CLORO ATIVO
Observação: Proibição da fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e
uso e o recolhimento do estoque existente no mercado.
Motivação: Comprovação da fabricação e comercialização do produto saneante
sem registro na Anvisa.
Resolução Específica nº : 02763/2017
Data de publicação : 15/10/2017
Empresa: RIOQUÍMICA S.A. (CNPJ: 55.643.555/0001-43)
Produto: RIOHEX 0,5%, 1%, 2% e 4%
Lote, fabricação e validade: Especificados na Resolução
Observação: Suspensão da fabricação, distribuição, comércio e uso e o
recolhimento do estoque existente no mercado.
Motivação: Inspeção investigativa realizada na empresa no período de 28/08 a
01/09 de 2017, onde foram constatadas diversas não conformidades quanto às
Boas Práticas de Fabricação de medicamentos e Auto de Imposição de
Penalidade emitido pela Vigilância Sanitária Municipal de São José do Rio
Preto/SP, que interditou parcialmente a empresa, suspendeu a fabricação e
venda de seus medicamentos.
______________________________________________________________
Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/produtos-irregulares#/ Acesso em 28/11/2017.
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