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São Paulo, 04 de Outubro de 2022. 

Prezados (as), 

 A Takeda Brasil, uma empresa farmacêutica fundada há mais de 241 anos no Japão, compromete-se com 

a responsabilidade e transparência perante todos os médicos, pacientes e clientes comerciais. 

Nesse sentido, serve a presente para informar que, em 04 de Outubro de 2022, a Takeda protocolou junto 

à ANVISA um comunicado formal informando sobre a descontinuação definitiva de importação do 

medicamento Amitiza® (lubiprostona), nas apresentações comerciais de 8mcg e 24mcg (2, 30 e 60 

cápsulas), encerrando, portanto, sua comercialização no Brasil.  

CÓDIGO EAN APRESENTAÇÃO 
 7896641812637 AMITIZA 8MCG 2 CAPSULAS 
7896641812651 AMITIZA 8MCG 30 CAPSULAS 
7896641812668 AMITIZA 8MCG 60 CAPSULAS 
7896641812675 AMITIZA 24MCG 2 CAPSULAS 
7896641812699 AMITIZA 24MCG 30 CAPSULAS 
7896641812705 AMITIZA 24MCG 60 CAPSULAS 

 

A Takeda reitera que a descontinuação definitiva de importação do produto não ocasionará prejuízo à saúde 

dos pacientes, uma vez que atualmente estão disponíveis no mercado brasileiro outras classes 

terapêuticas, com seus respectivos princípios ativos, que possuem as mesmas indicações de tratamentos 

do Amitiza® (lubiprostona), podendo, portanto, serem avaliadas pelos médicos, conforme cada 

necessidade de indicação, e de acordo com as evidências cientificas adequadas e disponíveis na literatura. 

Ainda, a Takeda esclarece que esta interrupção não está relacionada à qualidade, eficácia ou segurança 

do produto, mas tão somente pela inviabilidade comercial de aquisição do seu princípio ativo, uma vez que 

ele não se encontra mais disponível para compra junto ao detentor da tecnologia; sendo assim, é importante 

reforçar que a produção do medicamento em questão sempre seguiu os mais altos padrões de qualidade 

da Takeda, e que em todo momento esteve em acordo com a legislação sanitária vigente, razão pela qual 

todos os lotes do medicamento Amitiza® (lubiprostona) que ainda estiverem disponíveis para 

comercialização, poderão ser adquiridos e consumidos normalmente, observando-se os  prazos de validade 

descritos nas embalagens. Por fim, informamos que, na data da presente notificação, o medicamento 

Amitiza® (lubiprostona)  segue sendo comercializado até que finalize o estoque disponível no Brasil. 

Sendo o que lhe cumpria no momento, a Takeda se coloca à disposição para prestar quaisquer 

esclarecimentos adicionais, por meio de seus canais oficiais, o Serviço de Atendimento ao Consumidor – 

SAC, pelo telefone 0800 771 0345, e-mail sac@takeda.com ou chat disponível na página 

www.takeda.com/pt-br, de segunda à sexta-feira, exceto em feriados. 

 

Atenciosamente, 

Takeda Distribuidora Ltda. 

https://goo.gl/maps/9kmxzfQLRUSFWGo8A
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