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OBJETIVO: 

• Descrever o processo de separar os medicamentos interditados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária , a fim de evitar a sua distribuição. 

 

RESPONSABILIDADE: 

• Farmacêutico, Auxiliares Técnicos e Motorista. 

 

PROCEDIMENTO: 

  O Farmacêutico em tendo acesso irrestrito à internet poderá ter notícias sobre 

medicamentos por parte da ANVISA, ou outras informações relevantes sobre 

medicamentos em outros sites; 

  De posse dessa informação o Farmacêutico entrará em contato, via e-mail ou ofício, 

com a Diretoria de Farmácia a fim de proceder ao recolhimento junto às unidades de 

saúde; 

  Produtos que estão na CAF e tiverem suspensa sua comercialização e distribuição 

por qualquer motivo ou forem interditados, serão retirados pelos funcionários e 

levados à área de segregação e seguirão as orientações fornecidas pela ANVISA 

(recolhimento, interdição cautelar); 

  O farmacêutico irá junto com o motorista às unidades, de posse de cópia do 

documento que comprove a necessidade do recolhimento, e o funcionário da 

unidade devolverá a quantidade que tiver em estoque, realizando a baixa no sistema 

informatizado em duas vias identificadas e com o nome do medicamento, lote e 

quantidade; 

  A segunda via ficará na unidade a fim de dar baixa no próximo balanço como outras 

saídas; 

  A primeira via acompanhará o medicamento, em caixa plástica para transporte e 

esta, somada as demais que se retire de unidades, serão descarregadas pelo 

motorista e deixadas na área de segregação até destinação; 

  O Farmacêutico procederá à escrituração destes medicamentos que vieram das 



unidades mais o que estiver na CAF constando: nome do produto, lote, data de 

vencimento, quantidade e local de origem em ofício, encaminhando-o a Gerência de 

Farmácia para ciência; 

  O Farmacêutico providenciará o preenchimento em ofício do procedimento de 

recolhimento, preenchendo o ANEXO V da Resolução 55/05 da ANVISA em 4 vias; 

  A primeira via ficará na CAF, a segunda via irá para a Diretoria de Farmácia, a 

terceira via ira para o fornecedor, a quarta via irá para VISA municipal; 

• Após isso aguardará para saber o destino final do medicamento. 

 

OBSERVAÇÕES 

• O ponto crítico relacionado a este processo é a falta de ampla divulgação de fato 

relevante (Resolução 55/05 ANVISA), cujo, o qual deveria ser veiculado na mídia 

como o é feito pela indústria automobilística. 

• A interdição de medicamentos é realizada pela ANVISA. Sua divulgação é tão 

somente informada pelo site deste órgão e D.O.U., devido a esse fato difícil de 

monitorar. Em havendo conhecimento do fato o farmacêutico da CAF procederá ao 

recolhimento solicitado devolução pelas unidades, bem como a separação do 

estoque que houver na CAF, na área de segregação. O Farmacêutico irá, ainda, 

seguir as recomendações da Resolução ANVISA 55/05 

 Acessar diariamente o site na INTERNET da ANVISA, cujo acesso tem que ser 

irrestrito com a senha do farmacêutico. 
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