
Anvisa suspende medicamento Diurisa e 
outros produtos irregulares 
 
26 de febrero de 2013  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, no Diário Oficial da 
União (DOU) desta terça-feira (26/2), a suspensão da distribuição, comércio e uso 
do medicamento Diurisa (Cloridrato de Amilorida + Furosemida). A empresa 
Eurofarma Laboratórios S.A. fabricou o medicamento com alteração de 
excipientes, da embalagem primária e da forma farmacêutica, sem a autorização 
da Anvisa.  A empresa deve recolher todos os lotes do medicamento disponíveis 
no mercado. 
 
A Agência também proibiu a importação, distribuição, comercialização e uso de 
qualquer produto fabricado pela empresa IND Diagnostics INC, localizada no 
Canadá. A empresa vinha comercializando produtos sem registro no seu país 
sede e apresentou falhas no seu sistema de gerenciamento e prática de 
distribuição de produtos médicos. 
 
A mesma medida foi adotada em relação aos produtos fabricados pela empresa 
Laborkit Indústria e Comércio. Os produtos foram importados irregularmente. A 
empresa deve recolher o estoque existente no mercado, referente a todos os lotes 
e produtos já comercializados. 
 
 
Cosméticos 
 
A Agência também suspendeu uma série de produtos cosméticos irregulares. 
Entre eles está o Gel Modelador Capilar de Fixação Forte Vita Capili, fabricado 
pela empresa Muriel do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda. O produto apresentou 
resultado insatisfatório no ensaio de Contagem Total de Mesófilos. 
 
Também estão suspensos todos os produtos das marcas Mei-Cha e Fujii, 
incluindo aqueles comercializados pela empresa Kaecha Cosmética, por não 
possuírem registro na Anvisa. Entre os produtos irregulares fabricados pela 
empresa estão o aparelho para Micropigmentação SapphirePro e o Dermógrafo 
Mei-Cha Sapphire Elite, ambos da marca Mei-Cha, e os produtos "Henna para 
Sobrancelhas", "Permanente de Cílios", "Caneta Magic Stylo Semi- Permanente", 
"Máscara Firmadora" e "Divaderme Lashextender". 
 
Já o Creme Alisante- Salon Line Professional, produzido pela empresa Devintex 
Cosméticos Ltda, foi suspenso por apresentar Teor de Ácido Tioglicólico acima do 
permitido. 
 



A Anvisa comunica ainda que a empresa Essencialle Ind. e Com. De Cosméticos 
anunciou o recolhimento voluntário do lote 100299310 do produto Active Hair, da 
marca Concept Profissional. O produto apresentou Ácido Acético em sua 
formulação. Todas as unidades do lote devem ser recolhidas do mercado. 
 
 
Saneantes 
 
Também foi determinada a apreensão e inutilização de todos os produtos da 
empresa Iracema Batista Regis Me (Proclean Cleaning Products), localizada em 
Barreiras (BA). A Agência detectou que empresa fabricava e comercializava 
irregularmente o produto sem registro "Super Clean Poderoso Limpador", mesmo 
sem possuir Autorização de Funcionamento da vigilância sanitária. 
 
Todas as suspensões durarão o tempo necessário para a regularização dos 
produtos junto a Agência e tem validade imediata após divulgação da medida no 
DOU. As pessoas que já tiverem adquirido algum dos lotes ou produtos citados 
devem interromper o uso. 
 
 
Confira aqui a íntegra das medidas. 
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