ALERTA
Data:

04/07/2022

Ref.ª Nº: 0126/ ERIS-CA/2022
Assunto: Recolha de lote do medicamento Ibuprofeno Inpharma 100 mg/5ml.
Para:

Público Geral

URGENTE

Os Laboratórios Inpharma, S.A. irão proceder à recolha voluntária de um lote do medicamento
Ibuprofeno Inpharma, suspensão oral, 100 mg/5ml, embalagem de 130 ml, como medida de
precaução, uma vez que foi relatado aumento da viscosidade, dificultando a utilização normal
do produto:
Nº de lote
2450722

Data de Validade
30-05-2025

Assim, a Entidade Reguladora Independente de Saúde (ERIS), determina a suspensão da
comercialização e a retirada imediata do lote do medicamento em causa do mercado.

Existem alternativas1 a este medicamento no mercado nacional, pelo que não se coloca o risco
de desabastecimento.
Face ao exposto:


As entidades que possuam o lote do medicamento sob alerta em stock não o podem
vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução; e



Os doentes que estejam a utilizar o lote do medicamento sob alerta não devem
interromper o tratamento.

1

DOMIDOM (Ibuprofeno, solução oral 20 mg/ml); Ibuprofeno Generis (Ibuprofeno, solução oral 20 mg/ml);
Ibuprofeno Inpharma (Ibuprofeno, suspensão oral 100 mg/5 ml); PARACETAMOL INPHARMA (paracetamol,
xarope 25mg/ml)
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A ERIS continuará a acompanhar e a divulgar toda a informação de segurança sobre este
assunto.
CONTACTO PARA NOTIFICAÇÃO:
As reações adversas e os problemas relacionados com medicamentos devem ser notificados
à ERIS, através da ficha de notificação ou pelos seguintes contactos:
Telefone:
Fax:
Correio
eletrónico:
Sítio
eletrónico:

262 6457
262 49 70
fv@eris.cv
www.eris.cv

C/C:
Direção Nacional de Saúde

Eduardo Jorge Monteiro Tavares

Assinado de forma digital por Eduardo Jorge Monteiro Tavares
DN: email=eduardo.tavares@eris.cv, cn=Eduardo Jorge Monteiro Tavares, serialNumber=CV-19760114M001J, givenName=Eduardo Jorge, sn=Monteiro Tavares,
title=PCA, ou=Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada, ou=Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada, o=Entidade Reguladora
Independente da Saúde, l=Praia, st=Santiago, c=CV
Dados: 2022.07.04 10:16:53 -01'00'

Eduardo Jorge Monteiro Tavares
/Presidente do Conselho de Administração/
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