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O�cio-Circular nº 10/2021/SEI/COIME/GIMED/GGFIS/DIRE4/ANVISA

Aos Senhores responsáveis pela gestão das Vigilâncias Sanitárias dos Estados e do Distrito Federal

Assunto: Publicação da medida restri�va con�da na Resolução RE nº 1.388, de 6 de abril de 2021.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 25351.901588/2021-0

Senhores Gestores,

Em complementação ao O�cio-Circular nº 9/2021/SEI/COIME/GIMED/GGFIS/DIRE4/ANVISA, informamos
que em decorrência dos diversos ques�onamentos recebidos pela COIME/GIMED em relação a publicação
da resolução RE 1.388, de 6 de abril de 2021, referente a empresa Vitamedic Indústria Farmacêu�ca, e em
virtude das informações que vem sendo divulgadas pela empresa, temos a informar o seguinte:

Recebemos O�cio da VISA/GO que informou que havia realizado diligência na empresa nos dias 24/03/21
e  25/03/21,  com  o  obje�vo  de  verificar  a  procedência  da  denúncia  relacionada  à  produção  de
medicamentos em área não autorizada pela Vigilância Sanitária daquele estado. Com a realização da
inspeção  inves�ga�va,  verificou-se  a  procedência  da  denúncia,  mo�vo  pelo  qual  foi  publicada  a
Resolução RE 1.388, de 6 de abril de 2021.

A referida resolução determinou a interdição cautelar de todos os lotes dos produtos fabricados pela
empresa a par�r de 01/01/2020 e que se encontram tanto no almoxarifado da empresa quanto na
cadeia de distribuição (distribuidoras, farmácias e drogarias). O recolhimento ainda não foi determinado
uma vez que não há a informação de quais lotes foram fabricados nas áreas não aprovadas pela vigilância
sanitária de Goiás.

Os produtos não podem ser comercializados enquanto a resolução es�ver em vigor (prazo de 90 dias após
a  publicação).  Caso  a  Anvisa  não  publique  qualquer  outra  determinação  em  relação  aos  produtos
envolvidos, após os 90 dias, esses poderão ser comercializados.

Ressalta-se ainda que a empresa Vitamedic Indústria Farmacêu�ca teve o CBPF cancelado por meio da RE
1442, de 8 abril de 2021.

Ficamos à disposição em caso de maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por Renato de Oliveira Costa, Coordenador(a) de Inspeção e
Fiscalização Sanitária de Medicamentos, em 14/04/2021, às 14:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015
h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Moreira Marino Araujo, Gerente-Geral de
Inspeção e Fiscalização Sanitária, em 14/04/2021, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015
h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

Documento assinado eletronicamente por Andrea Renata Cornelio Geyer, Gerente de Inspeção e
Fiscalização Sanitária de Medicamentos e Insumos Farmacêu�cos, em 14/04/2021, às 19:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015 h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.anvisa.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 1411058 e o código CRC FA3AC7DE.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 25351.901588/2021-02 SEI nº 1411058
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