
 
 

 

COMUNICADO DE RECALL – RANITIDINA 

O Laboratório Teuto informa a essa estimada entidade que, em virtude das amplas 
discussões em curso acerca da presença da impureza N-nitrosodimetilamina (NDMA) no 
fármaco cloridrato de ranitidina e em atendimento à NOTA INFORMATIVA Nº 
1/2020/SEI/GIMED/GGFIS/DIRE4, emitida pela ANVISA, realizou estudos para 
identificação da presença da referida impureza no insumo utilizado em suas 
apresentações do produto ranitidina.  
 
Diante dos resultados, por medida preventiva e em conformidade com suas políticas de 
qualidade e integridade, a companhia optou pelo recolhimento voluntário do produto 
cloridrato de ranitidina 150mg comprimido revestido, lotes compreendidos entre os 
números 0973107 ao 0973112, lote 0973114; lotes 0974309 ao 0974315, lotes 0974317 
ao 0974336,  lotes 0974338 ao 0974343; lotes 0974346 ao 0974350,  lotes 0974353 e 
0974357. Produto cloridrato de ranitidina 300mg comprimido revestido, lotes 
compreendidos entre os números 0977079 ao 0977084 e lote 0977091. Produto 
cloridrato de ranitidina 25mg/mL solução injetável, lotes compreendidos entre os 
números 26600923 ao 26600950, lotes 26600952 ao 26601061 e lote 26601063. 
Produto Antidin® 150mg comprimido revestido, lotes compreendidos entre os números 
2370018 ao 2370023, lote 2608055, lotes 2608058 ao 2608068 e lote 2608071. Produto 
Antidin® 300mg comprimido revestido, lote 95900001.  
 
A substância N-nitrosodimetilamina (NDMA) contida no fármaco cloridrato de 
ranitidina, quando presente em valores acima dos limites aceitáveis, pode ser 
considerada potencialmente causadora de risco de câncer se ocorrer seu uso 
prolongado. 
 
O Teuto reforça que o risco relacionado à exposição ao medicamento cloridrato de 
ranitidina é baixo e se configura caso o paciente faça uso por períodos muito superiores 
aos tratamentos usuais e às indicações terapêuticas determinadas na bula do 
medicamento. Dessa forma, o recolhimento tem caráter preventivo para evitar que a 
exposição ao produto possa representar risco ao paciente a longo prazo. É importante 
ressaltar que os pacientes procurem seus médicos antes de interromper qualquer 
tratamento. 
 



 
 

 

Toda a cadeia de distribuição, clientes do setor privado e público que adquiriram os lotes 

mencionados diretamente do Laboratório Teuto, estão sendo contactados pela empresa 

para que seus estoques desses lotes sejam devolvidos, em conformidade com a RDC 

55/2005. Esse processo tem o efetivo acompanhamento da ANVISA através do 

monitoramento periódico do processo. 

Os consumidores finais estão sendo comunicados sobre esse recall através do plano de 

mídia estabelecido de acordo com as diretrizes da Portaria nº 618 de 1º de Julho de 2019 

do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o efetivo acompanhamento da 

Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON). Os consumidores que possuem 

unidades dos lotes em recolhimento estão sendo orientados a entrar em contato com a 

companhia por meio de seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) por e-mail 

sac@teuto.com.br ou pelo 0800 62 1800. O atendimento por telefone funciona de 

segunda a quinta-feira, das 9h às 17h e, às sextas-feiras, das 9h às 16h. 

As entidades de classe interessadas estão sendo informadas sobre esse recall através do 

presente comunicado, que se estende aos conselhos regionais e federal das classes 

médicas e farmacêuticas. 

Essa campanha de chamamento de recall é de inteira responsabilidade do Laboratório 

Teuto, não representando qualquer custo ao consumidor. 
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