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Primeira Diretoria 

Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde 
Gerência de Regulamentação e Controle Sanitário em Serviços de Saúde

S.I.A. Trecho 5, Área Especial 57, Brasília/DF, CEP 71.205.050 
Telefone: 0800 642 9782 - www.anvisa.gov.br

 
O�cio-Circular nº 2/2021/SEI/GRECS/GGTES/DIRE1/ANVISA
 
Aos Senhores(as) Coordenadores(as) de Vigilância Sanitária Estadual,

  

Assunto: Comunicação sobre autorização, em caráter excepcional, de distribuição de lotes de
medicamento genérico azaci�dina de Uso Restrito a Hospitais com não conformidade menor na
embalagem secundária.

Referência: Caso responda este O�cio-Circular, indicar expressamente o Processo nº 25351.928447/2021-
29.

  

Prezados(as),

  

1. Esta Anvisa recebeu a solicitação de autorização de distribuição de lotes do medicamento
genérico azaci�dina, pó liofilizado para suspensão injetável 100 mg/ frasco,  importado e registrado pela
empresa Natcofarma do Brasil Ltda.,  de Uso Restrito a Hospitais, com não conformidade menor na
embalagem secundária.

2. O erro na embalagem do medicamento azaci�dina se refere à descrição da forma
farmacêu�ca, tendo sido grafada como “Pó Liofilizado para Solução Injetável” enquanto a forma
farmacêu�ca correta do produto é “Pó Liofilizado para Suspensão Injetável”. Os lotes afetados são os de
numeração 501408 ( 1187 unidades) , 501410 (1650 unidades) , 501411 ( 1724 unidades) e 501416 (1729
unidades), totalizando 6290 unidades.

3. O risco deste desvio foi classificado como baixo, sendo a não conformidade avaliada quanto
ao possível impacto na segurança dos pacientes, visto que a informação divergente não interfere no uso
do medicamento, sendo este de uso restrito a hospitais e, consequentemente, manipulado e administrado
exclusivamente por profissionais de saúde especializados em oncologia.

4. Porém, a distribuição de medicamentos com dizeres de rotulagem contendo erro pode
provocar dúvidas nos profissionais de saúde, uma vez que o aspecto de uma solução injetável após o
preparo é muito diferente de uma suspensão, e pode levar a desconfiança de que haja algum problema
com o produto, ou ainda quanto à legi�midade do produto, visto que a rotulagem destes lotes traz
informações divergentes da bula.

5. Com o obje�vo de mi�gar qualquer risco, a empresa decidiu por incluir uma carta de
esclarecimento anexa a todas as notas fiscais emi�das, assim como uma cópia dessa, em cada unidade
logís�ca comercializada. Por fim, a empresa informou que as providências de correção já foram tomadas
através da alteração/correção do texto da arte e a devida no�ficação de alteração de rotulagem.

6. Diante o exposto, a Diretoria Colegiada desta Anvisa aprovou, em caráter excepcional, a
distribuição do medicamento azaci�dina com não conformidade menor na embalagem secundária,
referente aos lotes supracitados, sendo solicitado que a empresa faça a ampliação da divulgação do
informa�vo para outros entes, tais como, Vigilância Sanitária local; os conselhos regionais de: farmácia,
enfermagem e medicina;  a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar; e a Associação Nacional de
Hospitais Privados, a fim de reforçar a mi�gação do risco. Além das medidas já providenciadas pela
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empresa, foi solicitado que a mesma adote todas as medidas necessárias visando garan�r a correta
distribuição dos lotes objeto da presente autorização, tais como o acompanhamento dos serviços de saúde
que receberão estas unidades, e o reforço no Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa para
que sejam sanadas quaisquer dúvidas decorrentes desta excepcionalidade.

7. Desta forma, solicitamos que as informações con�das neste O�cio sejam repassadas para as
Vigilâncias Sanitárias Municipais e Regionais, a depender da pactuação loco-regional.

8. Agradecemos antecipadamente pela colaboração.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Cavalcante de Oliveira, Gerente de
Regulamentação e Controle Sanitário em Serviços de Saúde, em 16/11/2021, às 20:20, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020 h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Antonio Marques Buss, Gerente-Geral de
Tecnologia em Serviços de Saúde, em 18/11/2021, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020
h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.anvisa.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 1670198 e o código CRC ED10E7A6.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 25351.928447/2021-29 SEI nº 1670198
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