
Área: GGMON 

Número: 3578 

Ano: 2021 

Resumo: 

Alerta 3578 (Tecnovigilância) - Saldanha Rodrigues Ltda - Seringa Hipodérmica Estéril de Uso 
Único e de Uso Manual Com Agulha - Presença de resíduo lubrificante – Recolhimento. 

 

Identificação do produto ou caso: 

Nome Comercial: Seringa Hipodérmica Estéril de Uso Único e de Uso Manual Com Agulha. 
Nome Técnico: Seringa Hipodérmica Estéril de Uso Único e de Uso Manual Com Agulha. 
Número de registro ANVISA: 80026180032. Tipo de produto: Material. Classe de Risco: II. 
Modelo afetado: 3 ml Luer Lock com agulha 0,55x20. Números de série afetados: H699. 

 

Problema: 

Há registro de queixas técnicas realizada pela vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul, que 
identificou à presença, visualmente observada, de silicone no lote H699l da seringa. Sendo 
assim, foi determinado recolhimento do produto, com a publicação de medida cautelar, 
Resolução 2.151de 28 de maio de 2021, publicada DOU nº. 101. 

 

Ação: 

Ação de Campo Código 01/2021/SRPY sob responsabilidade da empresa Saldanha Rodrigues 
Ltda. Recolhimento. Destruição. 

 

Histórico: 

Notificação feita pela empresa em atendimento à RDC 23/2012 (que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de execução e notificação de ação de campo por parte do detentor do registro 
do produto para a saúde). 

Empresa detentora do registro: Saldanha Rodrigues Ltda - CNPJ: 03.426.484/0001-23 - Av. 
Torquato Tapajós -2475 Bairro: Flores - Manaus - AM. Tel: 92 2126-6000. E-mail: 
tome@seringasr.com.br. 

Fabricante do produto: SR Productos para la salud S.A. - Calle Saldanha Rodrigues PY, nº 
1855 Pedro Juan Caballero - Paraguai. 

 

Recomendações: 

As orientações da empresa são: identificar e segregar as unidades afetadas de posse de sua 
empresa e preencher Formulário de Resposta de Recolhimento (anexo 1) e retornar o 
formulário para o e-mail atendimento@jeringasr.com.py. 

O formulário deverá ser preenchido mesmo se não houver unidades remanescentes em sua 
empresa. 

Depois de responder o formulário, a empresa entrará em contato para agendar o retorno das 
unidades afetadas que houver em seu estoque. 

Caso queira notificar queixas técnicas e eventos adversos, informe o número do Alerta 3578 no 
texto da notificação ao utilizar os canais abaixo: 



Notivisa: Notificações de eventos adversos (EA) e queixas técnicas (QT) para produtos sujeitos 
à Vigilância Sanitária devem ser feitos por meio do Sistema NOTIVISA 
(http://portal.anvisa.gov.br/notivisa). Para acessar o Sistema, é preciso se cadastrar e 
selecionar a opção Profissional de Saúde, se for um profissional liberal ou a opção 
Instituição/Entidade, se for um profissional de uma instituição/entidade. 

Sistema de Tecnovigilância: Paciente ou cidadão pode notificar por meio do Sistema de 
Tecnovigilância/SISTEC acesso por meio do link 
<http://www.anvisa.gov.br/sistec/notificacaoavulsa/notificacaoavulsa1.asp> 

 

Anexos: 

Carta ao Cliente 
Formulário de resposta 
 

 

Referências: 

Alerta de Tecnovigilância/SISTEC 3578 

 

Informações Complementares: 

 - Data de identificação do problema pela empresa: 31/05/2021 

 - Data da entrada da notificação para a Anvisa: 11/06/2021 

  

A empresa detentora do registro do produto afetado é responsável por contatar, 
oportunamente, seus clientes de modo a garantir a efetividade da Ação de Campo em curso. 

Destaca-se a responsabilidade solidária da cadeia de distribuição e uso dos produtos para a 
saúde na manutenção de sua qualidade, segurança e eficácia, bem como da efetividade da 
Ação de Campo, expressa pela RDC 23/2012: 

(...) Art. 2° Entende-se por detentor de registro de produto para a saúde o titular do 
registro/cadastro de produto para a saúde junto à Anvisa. 

Parágrafo único. O detentor de registro, bem como os demais agentes envolvidos desde a 
produção até o uso do produto, ou descarte deste quando couber, são solidariamente 
responsáveis pela manutenção da qualidade, segurança e eficácia dos produtos para a saúde 
até o consumidor final. 

Art. 12 Os distribuidores de produtos para a saúde devem encaminhar para o detentor de 
registro, em tempo hábil, o mapa de distribuição e outras informações solicitadas para a 
notificação e execução de ações de campo. (...) 

OBS: O presente alerta poderá passar por um processo de atualização caso a Gerência de 
Tecnovigilância julgue necessário. 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33868/6293591/Carta+ao+Cliente/8fb9dcfb-9bef-452c-9fb2-1d5015041e64
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33868/6293591/Carta+ao+Cliente/8fb9dcfb-9bef-452c-9fb2-1d5015041e64
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33868/6293591/Formul%C3%A1rio+de+resposta+de+recolhimento/eac0a8f4-94f9-49da-b0bf-14f6c183295a
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33868/6293591/Formul%C3%A1rio+de+resposta+de+recolhimento/eac0a8f4-94f9-49da-b0bf-14f6c183295a
http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=3578

