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À  

Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear 

Prezado  Dr. Juliano Cerci, 

 

Assunto: Indisponibilidade de kits Radiofármacos liofilizados essenciais para a 

realização de diversos exames de Medicina Nuclear 

 

 Diante do panorama da falta de kits Radiofármacos no Brasil, o Grupo RPH,  

sempre comprometido com a Medicina Nuclear Brasileira e buscando trazer soluções 

inovadoras e dar acesso às melhores tecnologias a Serviços de Medicina Nuclear, vem 

trabalhando fortemente para garantir o fornecimento estável de kits no Mercado 

Nacional.  

Para que seja assegurado o suprimento do mercado, o Grupo RPH vem informar 

que já está solicitando junto à ANVISA a excepcionalidade de venda dos kits ECD, MAA , 

PIROFOSFATO e DISIDA mediante importação, desta forma, garantindo o abastecimento  

ininterrupto de produtos aos Serviços de Medicina Nuclear, resguardando a realização de 

exames  em todo território Nacional e garantindo o correto diagnostico ao pacientes. 

O Grupo RPH atende atualmente cerca de 90% do mercado brasileiro de Medicina 

Nuclear e, desde 2008, estamos fornecendo radiofármacos e com qualidade de forma 

consistente.  Em 2019, com a reforma finalizada em junho, a RPH conquistou a mais 

moderna planta produtora de kits radiofármacos liofilizados no mercado latino-

americano. garantindo um crescimento sustentável da Medicina Nuclear no mercado 

Brasileiro. 

 Somos hoje a única indústria privada de kits radiofármacos 100% nacional a contar 

com certificação BPF (Boas Práticas de Fabricação), AFE (Autorização de Funcionamento) 

da Anvisa e Alvara Sanitário,  garantindo assim o fornecimento  de kits com qualidade e a 

atendendo às premissas exigidas para a importação e a distribuição desses radiofármacos. 
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Para a  importação desses kits, com o objetivo de garantir a qualidade, segurança e 

eficácia no diagnóstico do paciente, é essencial que sejam realizados todos os testes de 

qualidade, assim podendo  garantir a qualidade  necessária para  que sejam feitos todos os 

controles de qualidade, solicitados em farmacopeias e em compêndios internacionais, afim 

de atender às exigências da ANVISA. A distribuição desses kits pela RPH garantirá a 

sustentabilidade do fornecimento de Kits Radiofármacos para um mercado que está em 

constante crescimento. 

Para a realização desse grande projeto, a colaboração da Sociedade Brasileira de 

Medicina Nuclear, mais uma vez, será fundamental.  

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

  

Atenciosamente,  

 

 

Porto Alegre, 13 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 


