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Burla que envolve

medicamento

chega à Interpol
Logo do Ministério da Saúde usado

por empresa do Panamá em anúncio
Nuno Miguel Ropio

Fraude O logotipo do Mi

nistério da Saúde está a ser
usado numa burla levada a

cabo por uma empresa do

Panamá que com a ima
gem tenta credibilizar a
publicitação e vender um
medicamento para as do
res nas articulações
Como a comercialização
do

Artrovex

nome da

bisnaga que promete mila
gres se faz a partir de si
tes daquele país da Améri
ca Latina o Infarmed Au

VIGILÂNCIA

Ao JN o Infarmed garan
tiu que o Artrovex é um
produto que não se en
contra autorizado em Por

tugal como medicamento
e que como a empresa
encontra se sediada no

Panamá

não pode atuar

sobre o mesmo

Uma vez que o produto
é apresentado como pos

suindo propriedades cura

tivas ou preventivas de
doenças em seres huma
nos ou dos seus sintomas
o mesmo enquadra se na

definição legal de medica
mento daí que Infarmed

toridade Nacional do Me

tenha denunciado o caso à

dicamento já denunciou o
caso à Organização Inter

Interpol para atuar sobre

nacional de Polícia Crimi

nal OlPC Interpol
O site que comercializa o
Artrovex por 39 euros
alude a uma alegada cam
panha do Governo deno
minada Portugal Saudá

vel para elogiar o medica

mento Uma entrevista

fictícia com um ortopedis
ta Luís Gomes ligado a ins
tituições que não existem
na realidade compõe o
embuste

Os pedidos de encomen
da têm resposta rápida

basta colocar o nome e o

contacto para se receber de
imediato uma mensagem
de voz com o número

351

308 800 349 Ao ligar

atendem umas assistentes

que falam um espanhol la

tinizado e que confirmam
a encomenda

esta página

Controlo na alfândega
O Infarmed diz haver con

trolo dos produtos que
chegam ao país através de
um protocolo com a Auto
ridade Tributária e Adua

neira que prevê travar a

entrada de medicamentos

ilegais e falsificados

O perigo da Internet

Comprar medicamentos

em sites não autorizados é

um risco alerta a Autorida
de do Medicamento
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