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Alerta Sanitário nº 35/2012

Prezados (as) Senhores (as),

Após cordiais cumprimentos vimos, através deste, informar que a Anvisa
determinou, nesta segunda-feira (8/10/2012), por meio da RE 4.302/2012, publicada
no Diário Oficial da União, a suspensão da fabricação, manipulação, distribuição,
comércio e uso de qualquer medicamento injetável a base de extratos vegetais,
isolado ou em associação com outras substâncias vegetais ou sintéticas.
Atualmente, nenhum extrato vegetal possui aprovação para uso parenteral, isto é,
injetável.

A proibição atinge os produtos de extrato vegetal injetáveis, pois não há
comprovação de eficácia e segurança para esta forma de uso. Qualquer produto
para

saúde

precisa

de

aprovação

da

Agência.

Foram identificadas propagandas na internet que sugerem o uso injetável
(parenteral) de substâncias, como chá verde, para emagrecimento e combate às
gorduras localizadas. No entanto, não existem estudos que comprovem a segurança
e eficácia da aplicação injetável de medicamentos que contenham chá verde ou
outros

extratos

vegetais.

Não há qualquer vedação ao uso e venda de medicamentos fitoterápicos de
via oral que contenham chá verde e possuam registro na Anvisa. Já o alimento chá
verde

é

dispensado

de

registro

e

só

deve

ser

utilizado

como

tal.

A suspensão dura o tempo necessário para a regularização dos produtos junto
a Agência e tem validade imediata após divulgação da medida no Diário Oficial.

Sem mais para o momento,
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