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C-ANPROM/BR/CIN/0001 

São Paulo, 19 de dezembro de 2022. 

Prezados (as),  

A Takeda Brasil, uma empresa farmacêutica fundada há mais de 240 anos no Japão, compromete-se com a 

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

Nesse sentido, a companhia esclarece que, em 06 de dezembro de 2022, protocolou junto à ANVISA um 

comunicado formal informando sobre a descontinuação temporária do medicamento Cinryze® (inibidor de C1 

esterase derivado de plasma humano), indicado para o tratamento de crises de angioedema, prevenção de 

crises de angioedema pré-intervenção e prevenção de rotina de crises de angioedema em adultos e 

adolescentes acima de 12 anos de idade que apresentam angioedema hereditário, prevista para o período de 

dezembro/2023 a novembro/2024. 

CÓDIGO EAN APRESENTAÇÃO 

7896641816314 500 U PÓ LIOF INJ CT 2 FA VD INC + 2 FA DIL X 5 ML + CONJ REC E INFUS 

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

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

que possuem as mesmas indicações de tratamento do Cinryze® (inibidor de C1 esterase derivado de plasma 

humano), podendo, portanto, serem avaliadas pelos médicos, conforme a necessidade e indicação de cada 

paciente.  

Ainda, a Takeda esclarece que esta descontinuação temporária não está relacionada à qualidade, eficácia ou 

segurança do produto, mas tão somente à mudança do país de produção; sendo assim, é importante reforçar 

que a produção do medicamento em questão continuará seguindo os mais altos padrões de qualidade da 

Takeda, e permanecerá integralmente em acordo com a legislação sanitária vigente, razão pela qual todos os 

lotes do medicamento Cinryze® (inibidor de C1 esterase derivado de plasma humano) que ainda estão 

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 Cinryze® (Inibidor de C1 esterase 

derivado de plasma humano), segue sendo comercializado até que se finalize o estoque disponível no Brasil.  

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. 


