Apresentamos a seguir uma lista de produtos falsificados que foram identificados pela Anvisa, com a respectiva Resolução que
determinou a apreensão e a inutilização dos produtos, bem como a proibição da sua distribuição comércio e uso. Em função do risco
que representam, os produtos foram destacados na tabela abaixo, mas também estão presentes nas listagens dos respectivos produtos
irregulares. As informações nesta página incluem as características que diferenciam o produto verdadeiro do falsificado.

Tipo de Produto

Fabricante
Oficial

Produto

LABORATÓRIO
QUÍMICO
HORMOTROP®
MEDICAMENTOS FARMACÊUTICO 12 UI, pó liófilo
BERGAMO
injetável
LTDA.

ACCORD
SIBUTONIC
MEDICAMENTOS FARMACÊUTICA (sibutramina 15
LTDA
mg), 100 cápsulas

COSMÉTICOS

N S MAYORKIS CAR FRESHNER
COMÉRCIO
LITTLE TREES
EXTERIOR EPP

Lote/Val.

Diferenças entre os Produtos

FALSO
Lotes
CC50539
desconhecidos
(Medicamento)
pela empresa
, 13011499
detentora do
(Diluente
registro do
Bacteriostático
medicamento
)

TYU69852

Ausente

Resolução
Específica

ORIGINAL
Resolução - RE
n°. 857, de 1º
de abril de
2016. D.O.U. n°
63, de
04/04/2016.

A empresa
desconhece a
Resolução - RE
No rótulo
existência do
n°. 676, de 17
consta
produto por não
de março de
indevidamente
possuírem
2016. D.O.U. n°
logotipo da
registro e nem
53, de
empresa
produzirem o
18/03/2016.
suposto
medicamento
Ausência do nº
Resolução - RE
Nº de lote
de lote
n°. 271, de 29
de janeiro de
Código de
Código de
2016.
D.O.U. n°
barras na parte barras na parte
21, de
externa
interna da
01/02/2016.
embalagem

com
informações em
inglês
Embalagem
não
Embalagem REPUBLICADA
hermeticamente hermeticamente por ter saído
fechada e
fechada
com incorreção
transparente
no original
Resolução - RE
Lotes
n°. 268, de 29
desconhecidos
de janeiro de
pela empresa
2016. D.O.U. n°
detentora do
21, de
registro do
01/02/2016.
medicamento

NOVAFARMA
INDÚSTRIA
MEDICAMENTOS
FARMACÊUTICA
LTDA

SUCCINATO
SÓDICO DE
CLORANFENICOL
1G, pó liófilo para
solução injetável
intravenosa.

NOVAFARMA
INDÚSTRIA
MEDICAMENTOS
FARMACÊUTICA
LTDA

SUCCINATO
1704 (Fab.:
Lotes
SÓDICO DE
07/2013, Val.: desconhecidos
CLORANFENICOL 07/2015) e
pela empresa
1G, pó liófilo para
1704 (Fab.:
detentora do
solução injetável
07/2014, Val.:
registro do
intravenosa.
07/2016)
medicamento

F35369,
1121170 e
1704

Resolução - RE
n°. 211, de 22
de janeiro de
2016. D.O.U. n°
16, de
25/01/2016.

