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Resumo 

A globalização da economia e a intensificação dos fluxos de comércio internacional 

tem-se traduzido nomeadamente na crescente utilização do comércio online (e-commerce), e no 

consequente aumento das transações de medicamentos contrafeitos. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) refere que “um medicamento falsificado é aquele que de forma 

deliberada ou fraudulenta é enganoso em relação à sua identidade, composição e/ou 

origem”. Esta adulteração, presente em toda a cadeia mundial de valor, atinge diferentes 

consumidores dependendo da sua área geográfica e em particular das suas necessidades 

económicas. De acordo com a OMS, as medicações mais falsificadas são, nos países em 

desenvolvimento, os antibióticos e os antiparasitários, ao contrário dos países 

desenvolvidos em que os produtos lifestyle são os mais sujeitos a falsificação 

Ainda que, aproximadamente, 50% dos medicamentos comprados online possam ser 

contrafeitos, tem-se verificado um aumento na sua aquisição nos últimos anos. Esta 

procura é justificada pela disponibilidade das plataformas de e-commerce, pelos preços 

atrativos, pela acessibilidade, conveniência e privacidade, que constituem fatores alicerçados 

numa baixa fiscalização e controlo.  

A crescente utilização de medicamentos ilícitos deve ser alvo de forte preocupação, 

não apenas porque alimenta um mercado paralelo que movimenta elevados dividendos, 

como pelo seu elevado risco para a saúde pública.  

É assim urgente desenvolver medidas a nível mundial para diminuir este mercado, 

incrementando os mecanismos legislativos e de controlo do e-commerce, fomentando a 

colaboração de várias entidades e atuando também na sensibilização dos consumidores. 

Em Portugal, o INFARMED relata a existência crescente de medicamentos 

falsificados (que representaram mais de 1 milhão de medicamentos em 2016-2018), tendo a 

presente dissertação concluído, através dum inquérito realizado a 600 pessoas, que a 

maioria continua a preferir as vias tradicionais de compra de medicamentos (farmácias). 

Neste contexto, atenta-se que pouco mais de 10% dos inquiridos afirma já ter comprado 

medicamentos online (ou considerado fazê-lo), ainda que grande parte estivesse ciente dos 

riscos associados a este tipo de medicamentos. Este trabalho permitiu assim uma melhor 

compreensão do comportamento dos consumidores portugueses sobre a compra de 

medicamentos online e os riscos que lhe estão associados.  

 

Palavras-chave: Medicamentos; medicamentos falsificados; medicamentos contrafeitos; e-

commerce; farmácia; saúde pública; inquérito, Portugal 
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Abstract 

The globalization of the economy and the intensification of international trade 

flows have resulted, in particular, in the increasing use of online commerce (e-commerce), 

and the consequent increase in counterfeit drug transactions. The World Health 

Organization (WHO) states that "a counterfeit drug is one that is deliberately or 

fraudulently misleading in relation to its identity, composition and/or origin". This 

adulteration, present throughout the world value chain, affects different consumers 

depending on their geographical area and in particular their economic needs. According to 

WHO, the most counterfeit medications are, in developing countries, antibiotics and anti-

parasitic drugs, unlike developed countries where lifestyle products are the most subject to 

counterfeiting. 

Although approximately 50% of medicines purchased online can be counterfeited, 

there has been an increase in their purchase in recent years. This demand is justified by the 

availability of e-commerce platforms, attractive prices, accessibility, convenience and 

privacy, which are factors based on low inspection and control. 

The growing use of illicit drugs should be a target of great concern, not only 

because it feeds a parallel market that generates high dividends, but also because of its high 

risk to public health. 

Therefore, it is urgent to develop worldwide measures to reduce this market, 

increasing the legislative and control mechanisms of e-commerce, improving the 

collaboration of various entities and also acting in the awareness of consumers. 

In Portugal, INFARMED reports a growing existence of counterfeit drugs (which 

represented more than 1 million drugs in 2016-2018), with the present dissertation 

concluding, through a survey of 600 people, that most still prefer the traditional ways 

purchase of medicines (pharmacies). In this context, it is noted that just over 10% of 

respondents claim to have already purchased drugs online (or considered doing so), 

although a large part was aware of the risks associated with this type of medication. This 

dissertation thus allowed a better understanding of the behaviour of Portuguese consumers 

regarding the purchase of medicines online and the risks associated with it. 

 

Keywords: Drugs; falsified drugs; counterfeit drugs; e-commerce; pharmacy; public health, 

survey, Portugal 
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Introdução 
  

De acordo com o Estatuto do Medicamento, redigido no Decreto-Lei n.º 

176/2006, entende-se por medicamento “toda a substância ou associação de substâncias 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres 

humanos, ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano 

com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. A 

utilização de medicamentos (ou dos seus precursores, como mezinhas e outros produtos 

naturais) para tratar (ou prevenir) doenças é quase tão antiga como a história da 

humanidade, e a sua evolução tem sido uma constante ao longo dos séculos (Cabral e Pita, 

2015).  

Com a evolução dos medicamentos, e dos seus tipos e formas, apareceram também 

os primeiros casos de medicamentos falsificados (Blackstone, Fuhr Jr, & Pociask, 2014). 

O crescimento acelerado da utilização da internet e das plataformas online 

influenciou as tendências gerais de consumo a nível mundial, pelo que o caso dos 

medicamentos não é exceção. Com efeito, nas últimas décadas, o avanço das tecnologias 

motivou grandes mudanças sociais e aumentou exponencialmente o acesso às 

comunicações, e consequentemente, à informação. Também a globalização e a facilidade 

no transporte de mercadorias a preços cada vez mais competitivos alterou os padrões de 

consumo, assim como a relação entre o consumidor, os produtos, e a sua circulação entre 

os diversos países (OMS, 2018). Dessa forma, Ashames et al (2019) referem que o comércio 

online possibilitou aos consumidores a aquisição de medicamentos a preços mais baixos e a 

disponibilização de maior variedade de medicamentos, tal como uma maior acessibilidade 

aos mesmos de forma cómoda e imediata. Neste contexto, e segundo Hamilton et al. 

(2016), o mercado de medicamentos falsificados tem uma abrangência mundial, na medida 

em que a sua cadeia de distribuição envolve a movimentação de mercadorias por diversos 

países. Em consequência, será insuficiente abordar esta problemática apenas ao nível do 

controlo fronteiriço e/ou alfandegário, revelando-se necessário estabelecer colaborações 

internacionais, com partilha dinâmica de informação e operações conjuntas de fiscalização 

de forma a permitir aumentar o alcance e eficiência das mesmas. 

Adicionalmente, e não obstante o fabrico de medicamentos seja realizado a nível 

global, verifica-se uma maior predominância em países com pouca regulação e fiscalização 

nos setores do fabrico e distribuição. Esta lacuna regulamentar acaba por permitir uma 
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brecha para a entrada dos medicamentos falsificados e de baixa qualidade nos circuitos de 

distribuição legítimos, ao mesmo tempo que potencia a existência de mercados paralelos 

com funcionamento ilegal. No que respeita a estes mercados, revela-se difícil combater a 

sua existência, dada a falta de recursos (financeiros e humanos) no controlo, fiscalização e 

regulamentação deste tipo de atividades nos mais diversos países. Por outro lado, este 

mercado apresenta-se ainda mais apelativo para os traficantes, devido aos lucros que lhe 

estão associados, estimando-se que a venda de medicamentos falsificados seja 25 vezes 

mais lucrativa quando comparada  com a venda de heroína e 5 vezes mais lucrativa que a 

venda de tabaco (Delepierre et al., 2012). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), existem ainda cerca de dois mil 

milhões de pessoas no mundo sem acesso a medicamentos considerados cruciais para a 

vida, pagando, por isso, valores exorbitantes para ter cuidados de saúde, o que agrava 

simultaneamente a sua condição financeira e o seu estado de saúde, gerando assim uma 

oportunidade para o recurso a medicamentos falsificados. Neste contexto, o fator preço 

constitui um aspeto importante quando o doente ou a sua família não dispõe de capacidade 

financeira para suportar o tratamento de que necessita, por não ter cobertura de um seguro 

de saúde ou acesso a um sistema de saúde adequado. Quando um medicamento de um 

fornecedor conhecido for considerado muito caro, a tendência será procurar esse produto 

num mercado mais barato, quer seja de rua quer online, mesmo que o fornecedor seja 

desconhecido. De acordo com a OMS, essa pressão do custo aplica-se a toda a cadeia de 

distribuição, desde o consumidor final ao fornecedor ou fabricante, que procuram sempre 

produtos mais baratos de forma a maximizar o lucro, o que pode interferir com a qualidade 

final do produto e a sua eficiência no tratamento dos pacientes (OMS, 2018). 

Apesar de serem vendidos e publicitados como equivalentes aos originais, com 

embalagens idênticas, a verdade é que a substância ativa pode estar ausente ou presente em 

dosagens incorretas nestes produtos, pelo que os vários ingredientes do medicamento 

podem ser de má qualidade, tóxicos ou contaminados, e o respetivo acondicionamento, 

armazenamento e distribuição revelar-se incorreto. Desta forma, é a saúde pública que fica 

posta em causa, na medida em que cada medicamento falsificado representa uma real 

probabilidade de causar doença, ou até morte, no seu consumidor (Fantasia & Vooys, 

2018). 

Este problema agrava-se com a utilização do e-commerce para a compra dos 

medicamentos, uma vez que 50% dos medicamentos comprados online são contrafeitos 

(OMS, 2018). Constata-se, no entanto, que são cada vez mais os consumidores a utilizar 
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esta via, por ser económica, conveniente, confidencial e dispensar a prescrição médica 

(Fantasia & Vooys, 2018). 

Segundo dados do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde I.P., a existência de medicamentos falsificados ou de qualidade inferior, 

tanto nos sistemas legítimos (como meios hospitalares) como através de compras feitas via 

e-commerce, é uma realidade crescente, não obstante as várias campanhas de sensibilização e 

as ações conjuntas de fiscalização realizadas com as autoridades alfandegárias nacionais.  

Neste contexto, o principal objetivo da presente dissertação consiste em aferir se o 

mercado dos medicamentos falsificados é já uma questão de saúde pública em Portugal. 

Em concreto, pretende-se explorar se os portugueses revelam uma forte adesão à compra 

de medicamentos online, de forma que possa pôr em causa a sua saúde individual assim 

como a de todos os portugueses. Importa assim saber se o mercado online de medicamentos 

é muito ou pouco procurado pelos cidadãos portugueses, ao mesmo tempo que avaliar se 

os consumidores portugueses estão conscientes dos riscos associados a esta compra, e 

ainda inferir se o isolamento social ditado pela pandemia do Covid-19 se repercutiu na 

alteração dos hábitos de compras dos medicamentos.  

Para esse efeito, foi efetuado um inquérito, distribuído pelas redes sociais e por e-

mail, a 600 pessoas, residentes em Portugal. Depois de recolhidos, os dados foram tratados 

e analisados estatisticamente.  

No que diz respeito à sua estrutura, a presente dissertação contém cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, apresenta-se a definição de “medicamento contrafeito” e as 

motivações para a sua existência, tanto do lado da procura como do lado da oferta. De 

seguida, é abordado o e-commerce e a sua relevância neste tipo de mercado. Apresentam-se 

ainda as consequências da toma de medicamentos contrafeitos para a saúde pública, as suas 

repercussões socioeconómicas e as respetivas estratégias de combate. O segundo capítulo 

incide sobre o panorama mundial dos medicamentos contrafeitos e o modo de atuação dos 

intervenientes neste tipo de mercado, sendo apresentados dados concretos acerca da 

magnitude do problema em análise. No terceiro capítulo, a temática é tratada de forma 

direcionada para Portugal, procedendo-se ao seu enquadramento legal e à apresentação de 

alguma evidência estatística sobre a dimensão deste problema no país e respetivas 

campanhas de combate. O quarto capítulo é inteiramente dedicado à metodologia, e 

principais resultados obtidos. Para finalizar, apresentam-se as principais conclusões do 

trabalho, e as limitações que o mesmo evidencia.  
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1. Revisão de literatura  

 

A indústria farmacêutica tem registado uma notável expansão no seu volume de 

negócios, nomeadamente no que concerne às vendas de medicamentos a nível mundial que 

registaram crescimentos contínuos durante o século XXI, evoluindo de 390 para 1250 

biliões de dólares entre 2001 a 2019 desde, respetivamente (OMS, 2018; Statista, 2020).   

Contudo, este crescimento não se traduziu apenas no abastecimento de 

medicamentos de qualidade, seguros e eficazes, mas levou igualmente à introdução de 

medicamentos e outros produtos médicos caracterizados por padrões de qualidade 

deficientes, que carecem de ação terapêutica (i.e. serem ineficazes) ou representam mesmo 

um problema para a saúde. Na génese deste problema está o facto do acesso a cuidados 

médicos ser bastante desigual no mundo, uma vez que cerca de dois mil milhões de pessoas 

não dispõem, ainda, de medicamentos cruciais para a sua saúde (OMS, 2018), o que causa 

distorções nas cadeias de abastecimento, originando o aparecimento de medicamentos 

contrafeitos ou falsificados.  

A contrafação de medicamentos não é, porém, um fenómeno exclusivamente atual. 

De facto, produtos terapêuticos como os medicamentos foram muitas vezes contrafeitos 

ao longo da história da Humanidade, tornando-se um problema de saúde pública, a nível 

mundial (Blackstone et al., 2014). Na verdade, dados que remontam a 1500 a.C., no Antigo 

Egito, indicam que a Rainha-Faraó Hatshepsut ordenou a uma equipa médica a procura de 

plantas medicinais genuínas com efeito terapêutico efetivo, pois nos mercados existia já 

uma grande quantidade de produtos falsificados (OMS, 2018). Na História mais recente, há 

registos de casca de quina falsa vendida em grandes quantidades nos mercados, sendo este 

um produto utilizado para atenuar os sintomas febris associados ao paludismo na Europa 

do Séc. XVIII (OMS, 2018).  

Atualmente, com o advento da utilização da internet e com a conveniência do 

comércio online (e-commerce), a comercialização de medicamentos contrafeitos tem crescido 

substancialmente, estimando-se que, a nível mundial, 10% de todos os medicamentos 

comercializados sejam contrafeitos, ao passo que em regiões menos desenvolvidas, como 

certas regiões da Ásia, da África e da América Latina, este número pode chegar de 30% a 

70% (Blackstone et al., 2014; Clark, 2015). 

Importa referir que além dos medicamentos propriamente ditos, existem também 

outros compostos contrafeitos, como as vitaminas e suplementos alimentares, que estão 
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sujeitos a um regime legal menos regulamentado (Bowman, Family, Agius-Muscat, Cordina, 

& Sutton, 2020). 

 

1.1. Definição de medicamento contrafeito 

 

Em 1992, a OMS apresentou pela primeira vez a definição de medicamento 

falsificado como sendo um medicamento deliberadamente alterado ou fraudulento, quer na 

sua identificação quer na sua fonte. Estas falsificações abrangem tanto medicamentos 

genéricos como medicamentos de marca, que contêm ingredientes errados ou em 

quantidades que não correspondem às corretas, sem princípio ativo do medicamento, com 

ingredientes insuficientes ou apresentando embalagem falsificada (A. Delepierre et al., 

2012).  

Em 2011, motivado por um aumento alarmante de medicamentos que são 

falsificados no seio dos Estados-membros, a União Europeia (UE) atualizou a definição de 

medicamentos falsificados. Tal ocorreu através da Diretiva 2011/62/UE que, não 

incluindo defeitos de qualidade não intencionais, define um produto médico contrafeito 

(ou falsificado) como qualquer produto com falsa representação de: 

 Identidade, nomeadamente ao nível da embalagem, rotulagem, nome ou 

composição de qualquer dos seus componentes/ingredientes, como excipientes e 

princípios ativo e suas dosagens); 

 Origem, incluindo o fabricante, país de origem, país de fabrico ou titular da 

autorização de introdução no mercado; 

 História, que inclui os registos e documentos referentes à cadeia de 

distribuição utilizada. 

Por sua vez, em 2017, na 70ª Assembleia Mundial de Saúde, em virtude da 

complexidade de definições em relação aos vários tipos de medicamentos de qualidade 

inferior, foi utilizado o termo “produtos médicos de qualidade inferior/ adulterados/ 

falsamente rotulados/ falsificados /contrafeitos”. Essas definições foram então revistas 

pela OMS (2018) que agrupou os produtos médicos, nos quais se enquadram os 

medicamentos falsificados, da seguinte forma: produtos médicos de qualidade inferior; 

produtos médicos não registados/não licenciados e produtos médicos falsificados 

(conforme a figura 1 abaixo).  
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Produtos médicos de 
qualidade inferior e 

falsificados 

Produtos médicos de 

qualidade inferior ou 

fora das especificações 

Produtos médicos 
autorizados que não 

cumprem  os padrões de 
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Figura 1 – Definição de produtos médicos de qualidade inferior 
Elaboração própria, baseada em OMS (2018) 

 

Começando pelos produtos médicos de qualidade inferior, os mesmos são 

produzidos por fabricantes registados. Contudo, verifica-se que esses produtos não 

cumprem os padrões de qualidade ou especificações aprovados, seja porque são mal 

fabricados ou porque são incorretamente embalados e/ou transportados. De facto, neste 

campo incluem-se medicamentos que cumprem as especificações corretas aquando do seu 

processo de fabrico, mas por incorreto transporte e/ou armazenamento (embalagem 

deficiente, temperatura e níveis de humidade inadequadas), podem degradar-se, perdendo a 

sua eficácia terapêutica ou comprometendo a saúde publica (OMS, 2018). 

Relativamente aos produtos médicos não registados/não licenciados, dizem 

respeito a produtos médicos não submetidos a aprovação pela autoridade reguladora dos 

medicamentos para o(s) mercado(s) no qual serão vendidos, distribuídos ou utilizados. 

Por sua vez, no caso dos medicamentos falsificados, constata-se que tanto a 

produção como a respetiva embalagem são deliberadamente concebidas para enganar o 

consumidor. Esses produtos, disfarçados de produtos médicos, podem conter quantidades 

de ingredientes ativos perigosamente elevadas ou ineficazmente baixas ou contaminantes 

(como por exemplo dietileno glicol, pó de talco, etc.), ou mesmo não conter qualquer 

ingrediente ativo. Por vezes, os medicamentos que ultrapassaram o prazo de validade 

determinado pelos fabricantes e reguladores são de novo embalados e colocados no 

mercado, apresentando-se, às vezes, como um medicamento completamente diferente 

(OMS, 2018). Devido ao ato deliberado de falsificar, que está associado a este tipo de 

medicamentos, torna-se difícil supervisionar o transporte, armazenamento, distribuição e 
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venda destes produtos, que não deveriam estar na cadeia de abastecimento, escapando, 

assim, à inspeção dos reguladores (OMS, 2018). 

Em 2018, o grupo de Collins Fantasia faz referência à dificuldade na perceção da 

real dimensão deste mercado e do seu impacto a nível mundial, embora se saiba que este é 

um problema tendencialmente crescente. Segundo a Organização Mundial de Saúde (2018), 

a deteção de produtos médicos falsificados e de qualidade inferior é complexa e requer uma 

perceção dos fatores considerados de risco, assim como troca muito rápida de informação 

entre as várias entidades envolvidas, com aplicação eficiente de recursos humanos 

especializados e tecnologias eficazes de apoio à deteção e seguimento dos processos 

suspeitos. A este respeito, deve salientar-se que existem relatórios dispersos e pouco 

credíveis sobre medicamentos falsificados, ao mesmo tempo que a recolha de relatos e 

dados fatuais nem sempre se revela possível. Com efeito, muitas vezes, os pacientes nem 

sequer se apercebem ou suspeitam da não legitimidade do produto que estão a tomar, pelo 

que, assim sendo, só se detetam os casos mais graves que requerem seguimento em 

contexto hospitalar (Fantasia & Vooys, 2018).  

Além disso, importa referir que os medicamentos contrafeitos podem ter a 

quantidade correta do princípio ativo e ter ainda assegurados todos os requisitos da 

farmacopeia, mas não serem produzidos pelo fabricante genuíno, representando prejuízos 

industriais devido a gerarem quebras de receita e concorrência desonesta (Koczwara & 

Dressman, 2017). 

As razões que explicam a crescente existência destes medicamentos contrafeitos a 

nível mundial são bastante complexas, podendo considerar-se essencialmente dois níveis de 

análise, consoante se distingam os fatores que promovem uma maior procura destes 

medicamentos ou aqueles que favorecem uma maior oferta dos mesmos (conforme se 

analisará nas secções seguintes).  

De um modo geral, os fatores associados ao aparecimento de produtos médicos de 

qualidade inferior e falsificados podem enquadrar-se em três grupos principais, 

apresentados na figura 2 abaixo: acesso limitado a produtos médicos de qualidade, seguros 

e eficazes; padrões de governação reduzidos (no sector público e privado, ao longo de toda 

a cadeia do medicamento) e instrumentos e tecnologias deficientes para garantir as boas 

práticas de fabrico, controlo qualidade, distribuição e venda (OMS, 2018). 
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1.2. Motivações da procura 

 

A procura por produtos médicos falsificados tem a sua génese no preenchimento 

de uma lacuna. De facto, essa lacuna surge quando as pessoas têm necessidade de um 

determinado medicamento cujas possibilidades para o obter são diminutas, por uma 

questão de disponibilidade, acessibilidade ou até elevado custo. Essa escassez pode ocorrer 

ao nível nacional, uma vez que os serviços de saúde não conseguem suportar os custos de 

determinado medicamento, ou a nível particular, quando uma pessoa a título individual não 

dispõe dos meios para obter o medicamento necessário. Assim, de forma a ultrapassar esta 

barreira, as instituições ou as pessoas podem encomendá-los a fornecedores 

desconhecidos, não confiáveis ou não autorizados, com potenciais consequências daí 

resultantes ao nível da saúde pública e individual (OMS, 2018).  

Geralmente, este tipo de medicamentos surge em contextos sociopolíticos 

caracterizados por sistemas regulamentares fracos, em que a legislação é claramente 

inadequada e deficiente para fazer face a este problema, aliados à falta de fiscalização ao 

Figura 2 – Fatores globais que contribuem para o aparecimento de medicamentos falsificados 
Elaboração própria, baseada em Sistema Mundial de Vigilância e Monitorização da OMS para os produtos 
médicos de qualidade inferior e falsificados (OMS, 2018) 
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longo de toda a cadeia do medicamento e a uma reduzida cooperação entre as várias 

autoridades com competências na matéria (Silva, 2016).  

Outro dos fatores determinantes para a existência de medicamentos falsificados é a 

acessibilidade. Se um determinado medicamento de boa qualidade de um fornecedor 

conhecido for demasiado caro, ou não for coberto pelo sistema de saúde ou seguro 

individual de saúde, as pessoas e até alguns serviços tentarão contornar esta dificuldade de 

acesso, recorrendo para tal a medicamentos mais baratos, de fornecedores não autorizados 

(Blackstone et al., 2014). Por exemplo, no Sudeste Asiático e em certas regiões de África 

(como na África Subsariana), onde existe uma elevada taxa de incidência de doenças 

infeciosas, especialmente em zonas mais rurais, uma vez que é escassa a acessibilidade a 

agentes terapêuticos antibióticos e antiparasitários (por uma questão de preço e stocks), 

constata-se uma maior tendência para o aparecimento de medicamentos falsificados (A. 

Delepierre et al., 2012). 

Neste contexto, pode igualmente referir-se a pressão do custo, que é sentida em 

toda a cadeia de produção e de abastecimento do medicamento, levando alguns fabricantes 

a economizarem nos gastos a nível de matérias-primas, embalagens ou condições de 

transporte e armazenamento, de forma a tentarem maximizar o lucro, com consequências 

que podem afetar a qualidade dos produtos médicos que chegam aos doentes (OMS, 2018).  

Para além da acessibilidade e do preço, Bowman et al. (2020) referem a necessidade 

de mais opções de escolha como outro dos fatores que motivam, de forma inequívoca, a 

existência de medicamentos falsificados. Com efeito, de um modo geral, estes 

medicamentos caracterizam-se por um preço mais acessível, comparativamente aos 

medicamentos legítimos, e uma maior gama de produtos, pois aqui se incluem tanto as 

falsificações dos medicamentos legais em dado país como as falsificações dos 

medicamentos que aí não podem ser comercializados (Bowman et al., 2020).  

A disponibilidade dos medicamentos, fortemente associada à acessibilidade dos 

mesmos, também condiciona positivamente a procura por estes produtos médicos. Entre 

as razões para essa escassez e menor disponibilidade inclui-se a existência de infraestruturas 

fracas ou deficientes (falhas nas unidades de fabrico, armazenamento e distribuição) e 

estruturas sanitárias frágeis, conflitos de natureza militar, catástrofes naturais (sismos, 

furacões, inundações) ou uma situação de isolamento geográfico. Podem também ocorrer 

ruturas de stocks de medicamentos, que sejam geradas por um mau planeamento, furto ou 

percalços na cadeia de distribuição. Todas estas condicionantes afetam a disponibilidade, e 
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levam ao aparecimento de produtos de qualidade inferior, ou falsificados, de forma a 

suprirem essa falha (OMS, 2018).  

De igual forma, as preferências e comportamentos do consumidor e do prestador 

de serviços contribuem para o aparecimento de medicamentos falsificados. Com efeito, o 

aumento da cultura de autodiagnóstico e automedicação traduz-se no facto de 

medicamentos que deveriam ser prescritos por um médico e/ou dispensados por um 

farmacêutico serem obtidos sem prescrição médica, em circuitos não regulamentados, 

muitas vezes em mercados de rua. Adicionalmente, a perceção de aceitabilidade de um 

determinado produto é deliberadamente manipulada pelos vendedores destes produtos 

contrafeitos, que esperam fazer lucros rápidos vendendo um produto mais caro 

(Blackstone et al., 2014). 

Na atualidade, verifica-se, ainda, uma maior procura pelos chamados medicamentos 

de lifestyle, nomeadamente aqueles que visam melhorar a performance sexual, a redução de 

peso e suplementos alimentares. Estes medicamentos estão normalmente associados a uma 

maior “vergonha” ou constrangimento na sua aquisição, o que conduz ao aumento da 

procura de canais de distribuição de natureza privada, mais convenientes e acessíveis, 

apesar de não controlados, o que potencia o aparecimento de contrafações (Silva, 2016; 

OMS, 2018).  

Esta alteração das preferências dos consumidores ocorre num contexto 

caracterizado por falta de conhecimento sobre a temática dos medicamentos falsificados, 

iliteracia na saúde e facilidade de aquisição de medicamentos sem prescrição médica, o que 

torna os consumidores pouco seletivos no processo de compra e mais expostos ao risco, na 

medida em que desconhecem que este tipo de produto pode piorar a sua condição de saúde 

ou, em casos mais extremos, conduzir mesmo à sua morte (Blackstone et al., 2014; Fittler, 

Lankó, Brachmann, & Botz, 2013). 

O aumento do mercado dos medicamentos falsificados faz aumentar o risco para a 

saúde pública à escala mundial. Estes medicamentos são, muitas vezes, produzidos, 

comercializados e publicitados como sendo fidedignos ou equivalentes aos mesmos, 

podendo ter uma rotulagem igual à legal ou estar mal etiquetados. No entanto, é sabido que 

o seu conteúdo é distinto: muitas vezes não contêm quantidades corretas dos ingredientes 

ou estes são errados. Consequentemente, a toma destes medicamentos acaba por conduzir 

a uma terapêutica enviesada face ao esperado, podendo não ter qualquer efeito associado 

ou traduzir-se em efeitos adversos, inesperados e de difícil acompanhamento e 

identificação por parte dos profissionais de saúde (Fantasia & Vooys, 2018). 
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1.3. Motivações da oferta 

 

Tendo em conta a natureza deliberada com que os medicamentos falsificados são 

produzidos, um dos grandes vetores associado ao aumento da oferta deste tipo de produtos 

reside na existência de falsificadores e de crime organizado (incluindo a máfia Russa, 

organizações chinesas e cartéis colombianos e mexicanos) (O'Hagan & Garlington, 2018).  

Como é do conhecimento geral, o acesso aos bens para consumo não tem uma 

dispersão igual em todo o mundo. O mesmo acontece relativamente aos medicamentos, 

havendo países com mais acesso e outros com menos acesso aos mesmos. Assim, nos 

mercados onde se verifica a escassez de um determinado medicamento, o seu preço tende a 

aumentar, como já foi referido na secção anterior. Dessa forma, os traficantes identificam 

esta lacuna no mercado, fazendo dela uma oportunidade de negócio oportunista mediante a 

introdução de medicamentos falsificados ou adulterados, cobrando para tal valores 

elevados que a procura está disposta a pagar (Blackstone et al. 2014). Esta é uma atividade 

de elevado lucro e baixo risco associado, onde as inspeções e atividades regulatórias são 

reduzidas, com sanções escassas e difíceis de aplicar (Silva, 2016). Segundo a Federação 

Internacional da Indústria Farmacêutica, o mercado dos medicamentos contrafeitos é 25 

vezes mais lucrativo para os contrafatores que o negócio da heroína (e muito menos 

arriscado) e 5 vezes mais lucrativo que o negócio do tabaco (A. Delepierre et al., 2012). 

Neste contexto, verifica-se que os falsificadores de medicamentos exploram os diferentes 

regimes regulamentares de forma a facilitar a sua entrada nos mercados (Silva, 2016.) Esse 

facto tem sido enaltecido pela INTERPOL, na medida em que muitas redes de crime 

organizado, cuja principal atuação era anteriormente o mercado ilícito de estupefacientes, 

estão agora a visar predominantemente o comércio ilegal de medicamentos, precisamente 

porque os lucros são elevados e existem escassos riscos de deteção e processos judiciais 

(OMS, 2018). 

Por outro lado, o processo de fabrico e a cadeia de abastecimento funcionam como 

portas de entrada de compostos ou medicamentos falsificados. O mesmo medicamento 

pode ter componentes e ingredientes ativos provenientes de vários países, e depois de 

fabricado fazer um longo percurso desde o local de fabrico até ao ponto de venda, 

facilitando a possibilidade de introdução de componentes falsificados, assim como a troca 

ou mesmo a degradação de componentes, por mau acondicionamento a nível do transporte 

e respetivo armazenamento, nomeadamente no controlo de temperatura. Neste extenso 

percurso, alguns países podem ser usados como áreas de trânsito ou de intermediação, sem 
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se aperceberem, diminuindo assim a transparência e rastreabilidade destes produtos 

(Blackstone et al. 2014; Silva et al., 2016). 

É ainda de ressalvar que os medicamentos contrafeitos são maioritariamente 

produzidos em países que não garantem boas práticas de fabrico e comercialização, ou que 

apresentam mecanismos regulatórios deficitários ou inexistentes. Esta diminuta regulação 

faz com que estes medicamentos não garantam os elevados padrões de qualidade que 

assegurem a consistência dos vários lotes fabricados, no que concerne à sua pureza, 

estabilidade e segurança dos vários ingredientes, ou ainda a remoção de impurezas, 

contaminantes e tóxicos. Esta falta de controlo, auxiliada pela insuficiência de recursos 

humanos e financeiros, promove a distribuição de medicamentos contrafeitos em circuitos 

de distribuição nacionais ou ilegais (A. Delepierre et al., 2012; Jackson, Patel, & Khan, 

2012). 

A maior oferta deste tipo de medicamentos está ainda alicerçada no aparecimento 

de novas tecnologias de comercialização destes produtos, nomeadamente das farmácias 

online e do e-commerce. Pela pertinência que esta matéria assume no contexto da presente 

dissertação, será debatida de forma autónoma na próxima secção.  

 

1.4. E-commerce 

 

Atualmente, o problema dos medicamentos falsificados adensa-se devido à 

utilização exponencial da internet, nomeadamente do e-commerce, através das lojas online.  

Assim, segundo dados de 2016, as vendas das farmácias online atingiram 

aproximadamente 33 biliões de dólares (americanos), representando o mercado norte-

americano cerca de um terço desse valor. Estima-se, por sua vez, que o crescimento das 

vendas seja contínuo, para 50 biliões em 2020 e 109 biliões de dólares em 2025, o que 

ilustra a crescente importância e o franco crescimento deste segmento de mercado na 

venda de medicamentos (Grand View Research, 2020). 

Nos primórdios do e-commerce, vendiam-se predominantemente medicamentos 

lifestyle. No entanto, o mercado evoluiu no sentido de abranger, atualmente, um leque muito 

alargado que engloba desde medicamentos para doenças cardiovascular e metabólicas 

(como a insulina) até medicamentos para cancro, antibióticos e psicofármacos (Blackstone 

et al., 2014). A este nível, constata-se, contudo, uma diferença no tipo de medicamentos 

mais vendidos, conforme se trate de países desenvolvidos (mais medicamentos de 
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conforto, lifestyle) ou de países em vias de desenvolvimento (que tendem a priorizar 

medicamentos essenciais, indicados para situações de doença). 

No geral, este tipo de serviço online apresenta-se com características que se revelam 

apelativas para o consumidor, como sejam o acesso aos medicamentos de forma rápida e 

conveniente (a qualquer altura do dia e em qualquer lugar) e com preços mais competitivos. 

Além disso, como não existe comunicação direta, como ocorre aquando da utilização dos 

serviços médicos e farmácias físicas, o consumidor tem assegurados o seu anonimato e 

privacidade, evitando assim conversas potencialmente embaraçosas (Bowman et al., 2020).  

Ainda que se estime que 1 em cada 4 utilizadores da internet já tenham comprado 

medicamentos através de plataformas de e-commerce (Blackstone et al., 2014), verifica-se no 

entanto que os consumidores não estão cientes dos perigos de acederem por essa via a 

medicamentos contrafeitos, expondo-se em consequência a um perigo para a sua saúde 

(Blackstone et al. 2014). 

Com efeito, as farmácias online ilegais revelam-se uma grande fonte de 

medicamentos falsificados, uma vez que os consumidores procuram medicamentos baratos 

e sem necessidade de prescrição médica. Tal foi constatado pela Associação Nacional das 

Farmácias dos Estados Unidos da América, quando relatou que 97% dos sítios das 

farmácias online não estavam em conformidade com as leis estaduais e federais (National 

Association of Boards of Pharmacy, 2014).  

Geralmente, as farmácias online podem agrupar-se em três categorias: as chamadas 

farmácias “click-and-mortar”, em que o sítio da internet (website) corresponde ao ramo online 

de uma farmácia física de comunidade; os websites legais de distribuidores devidamente 

autorizados que fornecem os medicamentos em farmácias próximas (que requerem 

prescrição médica) e os websites ilegais, onde as autoridades nacionais de saúde não 

controlam o tipo de produtos e transações que ocorrem, e cuja existência ocorre 

exclusivamente no ciberespaço. É precisamente nesta última categoria que a maioria dos 

artigos falsificados circula e apesar de várias tentativas de autoridades nacionais (e.g. FDA, 

INFARMED) e internacionais (e.g. INTERPOL, União Europeia), atenta-se que mais de 

30.000 farmácias online ilícitas continuam a funcionar em todo o mundo, vendendo 

medicamentos falsificados (Ashames et al., 2019).  

A utilização do e-commerce para obtenção de medicamentos pode representar um 

sério perigo para a saúde dos consumidores, especialmente porque é feito sem 

conhecimento de um médico/farmacêutico, e porque a grande maioria dos consumidores 
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e/ou pacientes (cerca de 80%) desconhece os potenciais riscos de obter este tipo de 

medicamentos (Fittler et al., 2013).  

Estas farmácias ilegais são muitas vezes promovidas em websites independentes e 

publicidade pop-up nas redes sociais, assim como em aplicações de smartphones e elevados 

volumes de e-mails spam com publicidade. Cerca de 25% de todos os e-mails são na realidade 

spam, dado que publicitam medicamentos contrafeitos ou não aprovados, e fornecem 

medicamentos sujeitos a receita médica sem prescrição (O'Hagan & Garlington, 2018). 

No entanto, os websites destas farmácias online têm uma aparência legítima e 

confiável, tornando-se difícil para o consumidor ter perceção da natureza ilícita da 

transação, dado que chegam mesmo a dar uma localização física errada para inspirar 

confiança (Fantasia & Vooys, 2018; Jackson et al., 2012).  

De acordo com um estudo sobre farmácias online, 81% não requereram prescrição 

para medicamentos sujeitos a receita médica. Dessa forma, as estratégias de publicidade 

destas farmácias online tendem a sobrevalorizar os aspetos mais atrativos para os 

consumidores: preços baixos, ofertas de descontos quando se compram maiores 

quantidades, embalagens discretas, confidencialidade na compra e o facto de não precisar 

de ir a um médico (Orizio et al., 2009).  

Atualmente, revela-se cada vez mais difícil distinguir um medicamento legítimo de 

um medicamento contrafeito tendo por base a embalagem, sendo esta dificuldade sentida 

quer pelos consumidores, quer pelas autoridades (como ilustra a figura 3 abaixo, em que o 

Coartem (arteméter e lumefantrina) é um antimalárico produzido pela farmacêutica 

Novartis, cujo medicamento genuíno apresentado na figura da esquerda é extremamente 

semelhante à versão contrafeita, constante da figura da direita). Com efeito, apesar das 

novas formas utilizadas pela indústria farmacêutica legítima para autenticar os produtos, os 

falsificadores conseguem já mimetizar os logótipos, cores, tintas e hologramas, recorrendo 

a tecnologias inovadoras, como impressoras 3D, que conferem uma aparência credível aos 

medicamentos falsificados, como é patente na Figura 4 (O'Hagan & Garlington, 2018). 

 

Figura 3 – Exemplo de um medicamento antimalárico na versão genuína e falsificada 
Retirado de Boletim da OMS – Ameaça crescente de medicamentos falsificados, 2020 
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Figura 4 – Diferenças entre antiviral Tamiflu genuíno e um falsificado, comprado na Internet 
Nos dois painéis (o painel da esquerda com a parte da frente e o painel da direita com a parte traseira) a 
versão genuína está na esquerda e a versão contrafeita na direita, sendo de destacar a inexistência de uma 
marcação de segurança impressa em relevo no medicamento contrafeito.  
Retirado de “Counterfeit Medicine”, FDA, 2020  

 

No seio da UE, a Diretiva 2011/62/EU (já anteriormente referida no contexto 

desta dissertação) estabelece um conjunto de normas sobre as vendas de medicamentos à 

distância, nomeadamente sobre as condições para essa venda e as informações que o website 

deve conter. Além disso, esta diretiva também refere que a União Europeia, em cooperação 

com as autoridades dos Estados-Membros, deve promover campanhas de informação e 

sensibilização, destinadas ao grande público, incidindo sobre os perigos dos medicamentos 

falsificados vendidos ilegalmente à distância, através dos serviços da sociedade da 

informação (i.e. internet) (Diretiva 2011/62/EU, 2011). 

 

1.5. Consequências para a saúde pública  

 

A utilização de medicamentos falsificados constitui um perigo para o consumidor e 

para a saúde pública devido a uma multiplicidade de fatores. Trata-se de um fenómeno que 

ocorre em todas as regiões do mundo e engloba todas as categorias terapêuticas e as várias 

classes de medicamentos, originais ou genéricos (Rahman et al., 2018).  

De facto, uma das reações inesperadas a um medicamento falsificado é não haver 

qualquer reação, ou seja, o medicamento revelar-se ineficaz por não conter qualquer 

substância ativa, o que em última instância, não curará o doente, prolongando assim a 

doença e podendo causar morbilidade ou mortalidade (Silva, 2016; OMS, 2018).  

Adicionalmente, a substância ativa pode existir no medicamento falsificado, mas 

estar nas dosagens incorretas (tanto por sub como por sobredosagem). O medicamento 

pode também ter compostos (substância ativa ou excipientes) fora das especificações, 

falsificados ou tóxicos (metais pesados, como alumínio, reagentes, contaminantes e agentes 
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impróprios para consumo humano, como metanol e dietilino glicol). Estes compostos fora 

das especificações e/ou tóxicos podem gerar reações adversas, alergias ou toxicidade e 

desencadear interações negativas com outros fármacos, estando descritas milhares de 

fatalidades e mortes atribuídas à falsificação de medicamentos (Blackstone et al., 2014; 

Johnston & Holt, 2014; Rahman et al., 2018).  

De facto, análises físico-químicas determinaram que a maioria dos medicamentos 

comprados através de plataformas de e-commerce contém dosagens e ingredientes incorretos 

(Jackson et al., 2012). Atente-se no exemplo seguinte: a FDA adquiriu pela internet 5 tipos 

de medicamentos Tamiflu™ e um antiviral (oseltamivir), que foram analisados 

posteriormente. Constatou-se que um não tinha qualquer substância ativa (oseltamivir) e 

que os outros quatro tinham níveis variados deste antivírico, mas não estavam aprovadas 

para uso nos EUA (Food and Drug, 2009).  

Outro estudo analisou o medicamento furosemida (diurético para tratamento da 

hipertensão) adquirido numa farmácia física e numa plataforma online, tendo constatado 

que neste último caso a quantidade do princípio ativo estava abaixo do padrão esperado 

(substandard), apesar dos testes feitos ao peso do medicamento e à desintegração (de forma a 

confirmar a fiabilidade e segurança dos medicamentos), o que poderia comprometer a sua 

eficácia no tratamento respetivo (Ashames et al., 2019). 

Quando os medicamentos falsificados são de lifestyle, como por exemplo 

relacionados com a performance sexual, excluindo o caso de reações adversas ou 

toxicidade, o pior que pode acontecer é que os mesmos não tenham efeito, pelo que as 

consequências são relativamente escassas para o consumidor. Contudo, em problemas mais 

agudos e urgentes em termos de saúde, como no caso de infeções bacterianas ou 

parasitárias, a existência de medicamentos falsificados pode colocar em perigo a própria 

vida do paciente. De facto, os antibióticos constituem a classe de medicamentos mais 

falsificados, perfazendo cerca de 28% dos medicamentos contrafeitos. Apesar de raros na 

Europa, a sua existência tem vindo a aumentar, embora seja nos países em vias de 

desenvolvimento que são mais prevalentes, gerando milhares de mortes anualmente 

(Kelesidis, Kelesidis, Rafailidis, & Falagas, 2007). Com efeito, cerca de 78% dos 

antibióticos falsificados é proveniente do sudeste asiático, com destino para essa mesma 

região e para a África Subsariana (A. Delepierre et al., 2012). 

No caso de antibióticos falsificados sem substância ativa (o tipo de defeito mais 

comum em antibióticos falsificados, com cerca de 43%), pode gerar-se uma situação 

complicada, pois o médico considerará que o primeiro antibiótico prescrito (de primeira 



17 
 

linha) não funcionou e, portanto vai prescrever um antibiótico mais forte, podendo assim 

gerar resistências bacterianas (Blackstone et al., 2014; A. Delepierre et al., 2012). Além 

disso, a utilização de medicamentos falsificados com uma dosagem de antibiótico 

subterapêutica pode ajudar também a promover resistência bacteriana, uma vez que pode 

não ser o suficiente para debelar a infeção bacteriana existente no organismo (Fantasia & 

Vooys, 2018). Outros defeitos encontrados nos antibióticos falsificados residem na 

existência de uma incorreta embalagem e má qualidade dos mesmos (excipientes ou 

ingredientes ativos inadaptados, tóxicos, presença de impurezas ou de agentes patogénicos 

(A. Delepierre et al., 2012)). Estes defeitos, que levam à falha terapêutica, podem levar não 

só à morte do paciente, mas também aumentam o período temporal de infecciosidade.  

Os medicamentos antimaláricos são também bastante contrafeitos. A malária é uma 

doença parasitária (provocada pelo parasita Plasmodium spp.) muito frequente em certas 

regiões africanas e asiáticas, pelo que já se observa resistência aos medicamentos 

antimaláricos, especialmente à artemisina, devido à existência de um elevado número de 

medicamentos contrafeitos ou de qualidade muito reduzida (Newton et al., 2001). 

Existem igualmente riscos indiretos associados aos medicamentos contrafeitos, 

especialmente quando obtidos fora dos serviços de saúde (exemplo do e-commerce). Nessa 

situação, não existe aconselhamento médico, pois o consumidor contorna os serviços de 

saúde, o que pode levar ao subdiagnósticos de muitas doenças e à dificuldade de lidar com 

as potenciais reações adversas associadas ao uso destes medicamentos (Jackson et al., 

2012). 

 

1.6. Consequências socioeconómicas  

 

O valor de mercado dos medicamentos contrafeitos estima-se em cerca de 200 

biliões de dólares americanos (conforme O'Hagan & Garlington, 2018), o que evidencia as 

enormes perdas que daí decorrem para o sector farmacêutico legítimo.  

De facto, além das implicações ao nível da saúde pública já abordadas, esta 

problemática acarreta algumas consequências de natureza económica e social. 

 Um dos principais problemas está relacionado com a inovação e propriedade 

intelectual. De facto, a indústria farmacêutica é particularmente relevante em termos de 

inovação, geradora de propriedade intelectual e de novas patentes, criando assim um 

elevado número de postos de trabalho qualificados e altamente diferenciados. Esta 

indústria investe entre 15 a 17% dos seus lucros em atividades de investigação e 
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desenvolvimento (I&D), o que é superior a outros sectores de atividade (Blackstone et al., 

2014; Levinson, 2013). Nesse sentido, a existência de um elevado número de 

medicamentos falsificados acaba por promover a transferência de lucros da indústria 

farmacêutica legítima para outras áreas associadas a atividades ilícitas e ao crime 

organizado, traduzindo-se num custo para a sociedade que se traduz em menores 

incentivos à inovação e ao desenvolvimento de novos fármacos (Blackstone et al., 2014). 

Além disso, a existência de medicamentos falsificados, muitos deles ineficazes ou 

perigosos, acaba por gerar desconfiança dos consumidores nos medicamentos autênticos, 

na indústria farmacêutica e nas próprias autoridades nacionais de saúde pública e do 

medicamento (A. Delepierre et al., 2012), ao mesmo tempo que esgotam os limitados 

orçamentos familiares e dos sistemas de saúde, que necessitam de se abastecer com mais 

medicamentos, e oferecem rendimentos às redes criminosas (OMS, 2018). 

 

1.7. Combate aos medicamentos contrafeitos 

 

As medidas de combate aos medicamentos falsificados podem circunscrever-se a 

duas grandes áreas: a prevenção e a deteção (ou combate propriamente dito), que devem 

convergir de forma a minimizar as oportunidades de contrafação dos medicamentos (OMS, 

2018). 

 

1.7.1.  Estratégias de prevenção 

 

A prevenção de medicamentos falsificados é um processo difícil, uma vez que a 

maior parte é produzida fora dos países onde são vendidos. Com efeito, nos EUA, 40% 

dos medicamentos são produzidos em países estrangeiros e 80% dos compostos dos 

medicamentos são importados, originando longas cadeias de abastecimento e distribuição, 

que facilitam a entrada de medicamentos contrafeitos nas cadeias legítimas. Além disso, a 

conveniência e os preços altos levam os consumidores a optar por alternativas mais baratas 

e mais acessíveis, nomeadamente através do e-commerce, ao mesmo tempo que a opacidade 

da internet e dos websites das farmácias online dificulta a regulação da qualidade destes 

medicamentos (Blackstone et al., 2014). Caso o preço seja o fator preponderante, existem 

várias alternativas para tentar reduzir o custo do medicamento genuíno, tanto ao nível 

central, pela comparticipação pelos estados e homogeneização dos preços dos 

medicamentos, como a nível individual, participando em programas de medicação de 
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baixo-custo, optando por alguns seguros de saúde (o que é particularmente importante nos 

EUA) ou solicitando ao farmacêutico alternativas igualmente eficazes e mais baratas ou 

medicamentos genéricos (Fantasia & Vooys, 2018). 

Ao nível da prevenção, deve apostar-se de forma clara na formação e sensibilização 

dos vários agentes, desde os técnicos de saúde e farmácia, até aos próprios consumidores. 

A sensibilização destes reveste-se de especial importância, uma vez que a maioria dos 

consumidores desconhece o risco associado ao consumo de medicamentos contrafeitos, 

particularmente quando adquiridos online (Blackstone et al., 2014).  

Por outro lado, a prevenção será tão mais forte quanto mais robusto, abrangente e 

eficaz for o enquadramento jurídico, que deve fornecer disposições legais às autoridades 

nacionais reguladoras dos medicamentos, assim como poderes para apreender, submeter a 

quarentena, recolher amostras para análise e destruir medicamentos falsificados. Estes 

processos de inspeção/investigação, ao longo de toda a cadeia do medicamento (fabrico, 

distribuição, armazenamento, fornecimento e venda) devem ser acompanhados de 

processos sancionatórios e penais, proporcionais aos atos praticados. É importante 

também que a legislação em vigor reconheça as especificidades próprias dos medicamentos 

falsificados, tendo em conta as suas consequências para a saúde pública, e que a 

investigação da atividade criminal seja sustentada por conhecimentos técnicos da parte das 

polícias (OMS, 2018). Importa ainda referir que a integridade e rastreabilidade da cadeia de 

abastecimento devem ser asseguradas, e que toda a rota do medicamento, desde o seu 

ponto de origem até ao ponto de consumo, seja conhecida (OMS, 2018). No que concerne 

ao e-commerce, deve encorajar-se a cooperação entre as várias empresas que operam na 

cadeia, como as companhias dos cartões de crédito, os fornecedores do serviço de internet 

e os serviços de correio (Blackstone et al., 2014). 

Neste contexto, é também importante a existência de mecanismos capazes de 

confirmar a autenticidade do medicamento. Assim, as indústrias farmacêuticas devem 

produzir medicamentos de difícil falsificação, nomeadamente com a aplicação nas 

embalagens de hologramas de segurança, marcas invioláveis, padrões de impressão com 

tamanho, cor e ilustrações específicas, impressões invisíveis, marcas de Identificação por 

Radio Frequência (Radio Frequency Identification - RFID), ou ainda códigos de barras 

com informações dos lotes e marcas de água que servem para autenticar o produto (A. 

Delepierre et al., 2012; Puchert, Lochmann, Menezes, & Reich, 2010). 

No âmbito do e-commerce, de acordo com a diretiva 2011/62/EU, todos os websites 

das farmácias online comunitárias devem ter um logótipo comum que fornece um link para 
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o website da respetiva autoridade competente nacional, onde estão listadas todas as farmácias 

online a operar legalmente. Constitui também um requisito que todas as farmácias legais 

verifiquem medidas de segurança das embalagens, assim como a autenticidade das 

prescrições médicas (Regulação UE 2016/161). 

 

1.7.2. Estratégias de deteção 

 

Para um eficiente combate e deteção de produtos médicos contrafeitos, é essencial 

o controlo das fronteiras, com entidades reguladoras presentes e troca de informação 

regular entre alfândegas, polícias e agências reguladoras do medicamento (OMS, 2018). 

Importa também fazer inspeção e vigilância baseada nos riscos, com vigilância 

direcionada ou aleatória de medicamentos falsificados nas cadeias de abastecimento 

regulamentadas e não regulamentadas. Em Portugal, o INFARMED é a entidade 

responsável pela certificação dos medicamentos e pela fármaco-vigilância e coordenação do 

combate aos medicamentos contrafeitos (Herdeiro, Ferreira, Ribeiro-Vaz, Polónia, & 

Costa-Pereira, 2012; Virella, 2008). 

Por último, os meios tecnológicos e laboratoriais são fulcrais na análise, rastreio e 

controlo de qualidade, dispondo de recursos humanos qualificados e habilitados para aferir 

da qualidade dos medicamentos. Atualmente, há técnicas analíticas, como a cromatografia, 

colorimetria, refratometria, testes de desintegração (implicam destruição da amostra do 

medicamento) ou espectroscopia de Raman, que podem ser efetuadas com a embalagem 

original, preservando assim o medicamento (Fantasia & Vooys, 2018; Puchert et al., 2010). 

No entanto, verifica-se que nos países menos desenvolvidos, onde a contrafação dos 

medicamentos é mais frequente, a capacidade laboratorial, técnica e de recursos humanos 

especializados fica normalmente aquém das exigências dos reguladores (OMS, 2018). 

  

1.7.3. Colaboração internacional  

 

A prevenção e o combate/deteção de medicamentos falsificados só será eficaz com 

uma comunicação clara e regular, e mediante uma colaboração eficiente entre todos os 

intervenientes e interessados na cadeia de abastecimento do medicamento. De facto, o 

número de entidades envolvidas neste âmbito tem vindo a crescer, o que traduz a 

importância que esta temática tem assumido, embora se constate ao mesmo tempo que 

nem sempre é fácil a coordenação entre as várias entidades e organismos (OMS, 2018).  
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Assim, é necessário que estas entidades tenham uma maior convergência e 

cooperação, partilha de dados, transparência, e desenvolvam ações conjuntas, 

nomeadamente ao nível das instituições internacionais multilaterais (OMS, Departamento 

das Nações Unidas para o Crime e Medicamentos, Banco Mundial, União 

Europeia/Conselho da Europa, Organização Mundial das Alfândegas, Interpol), agências 

de ajuda e financiadoras (Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Internacional, Fundo Global, Fundação Bill e Melinda Gates), agências de implementação 

(Farmacopeia dos EUA, Chemonics), organizações de farmácias incluindo farmácias online 

(Associação Nacional de Farmácias, Aliança para Segurança das Farmácias Online, 

LegitScript), organizações académicas e consórcios do sector privado (Instituto para a 

Segurança Farmacêutica, Federação Internacional dos Fabricantes Farmacêuticos) (Nayyar 

et al., 2019). 

 

1.7.3.1. Entidades públicas 

 

Apesar do investimento na produção de medicamentos mais difíceis de serem 

falsificados, com a incorporação de marcas de rastreabilidade e autenticidade, quer na 

embalagem, quer no próprio medicamento, com vista a dificultar a sua entrada na cadeia de 

abastecimento, a verdade é que estes medicamentos continuam a ser comprados. Assim 

sendo, revela-se necessária a existência de mecanismos penais específicos, que permitam 

deter mais facilmente este problema, bem como a colaboração das entidades públicas e 

privadas com interesse na matéria.   

Nesse sentido, foram criados vários programas conjuntos, interligando várias 

entidades internacionais, de que são exemplo o IMPACT - International Medical Products 

Anti-Counterfeiting Taskforce (estabelecido entre a OMS, a União Europeia e outros 

países), com vista a coordenar esforços para o combate ao mercado dos medicamentos 

contrafeitos, e a operação PANGEA, coordenada pela INTERPOL com a cooperação de 

vários países, que coloca enfoque importante nos medicamentos contrafeitos online (Burns, 

2006; Mackey & Liang, 2011). 

Relativamente ao IMPACT, foi um grupo criado e dinamizado pela OMS que, na 

qualidade de entidade mundial na área da saúde, decidiu desta forma encetar esforços para 

promover uma parceria entre os estados-membros e várias organizações (como 

INTERPOL, autoridades regulatórias e de saúde). Por exemplo, em 2009, o mesmo 

conseguiu promover e facilitar várias operações, que resultaram na prisão de dezenas de 
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traficantes, no fecho de 100 farmácias ilegais e pontos de venda ilícitos, e no confisco de 

cerca de 12 milhões de medicamentos contrafeitos, incluindo antibióticos (A. Delepierre et 

al., 2012) (Koczwara & Dressman, 2017). 

Por sua vez, o Conselho da Europa adotou a convenção MEDICRIME, que 

pretende criminalizar o fabrico intencional de medicamentos e seus derivados, bem como o 

respetivo fornecimento e tráfico (incluindo na internet e nas redes sociais) e a falsificação 

de documentos e embalagens que sustentam estes medicamentos (Alarcón-Jiménez, 2015). 

Neste contexto, a INTERPOL tem coordenado mundialmente, desde 2008, várias 

edições da Operação PANGEA, um dos esforços colaborativos internacionais que se têm 

revelado mais eficazes no combate e desmantelamento do e-commerce de medicamentos 

ilícitos. Trata-se de uma colaboração que utiliza esforços combinados da polícia (nacional e 

INTERPOL), agentes alfandegários e entidades reguladores e privadas, contando já com 

várias operações e tendo sido responsável pela remoção e/ou destruição de mais de 105 

milhões de unidades de medicamentos, pela prisão de 3000 criminosos envolvidos nestas 

vendas e pela remoção de quase 100.000 websites ilícitos. A operação PANGEA tem atuado 

também ao nível dos ISPs (Internet Service Providers) e domínios fraudulentos, dos 

sistemas de pagamento eletrónico e dos serviços de entrega (Lee et al., 2017), sendo que os 

dados da INTERPOL referem que os medicamentos de e-commerce mais confiscados são 

aqueles para a disfunção sexual, hipnóticos, sedativos, e anti-inflamatórios (INTERPOL, 

2020). 

A Operação PANGEA mais recente (Operação PANGEA XIII) focou a sua 

atenção em 90 países, em produtos que estão direta ou indiretamente relacionados com a 

Covid-19. De facto, com o aparecimento da atual pandemia da Covid-19 provocada pelo 

vírus SARS-Cov2, têm também aparecido produtos de higiene e desinfeção e equipamentos 

de proteção individual (máscaras e luvas), testes de deteção do vírus de qualidade inferior 

ou contrafeitos e até mesmo medicamentos falsos que alegam proteger ou curar esta 

doença. Tais produtos podem colocar em perigo a saúde pública, tendo sido descobertos 

cerca de 2000 links com publicidade a itens relacionados com Covid-19, assim como mais 

de 34000 produtos contrafeitos ou falsos (máscaras, “corona spray”, “medicamento 

corona”), o que evidencia a extrema rapidez e flexibilidade com que as redes criminosas 

atuam e a tendência emergente de medicamentos e produtos médicos contrafeitos 

(INTERPOL, 2020). 
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Figura 5 – Folheto-resumo com o resultado das operações PANGEA até 2018  

Fonte: INTERPOL, 2020 
 

A INTERPOL tem também um papel importante na comunicação e divulgação 

dos dados das operações PANGEA nos media nacionais e internacionais, de forma a 

sensibilizar os consumidores para os perigos e riscos da compra de medicamentos em 

plataformas de e-commerce (Smolka & Gronwald, 2017). A Figura 5 apresenta de forma 

sintética as operações PANGEA realizadas entre 2008 e 2018 (Operação PANGEA I a 

XI), e que tiveram vários resultados práticos no combate e desmantelamento de redes 

criminosas de venda de medicamentos ilícitos a operar no mercado online. 

 

1.7.3.2. Indústria Farmacêutica 

 

A indústria farmacêutica constitui o setor da atividade económica que é mais  

prejudicado com a existência de medicamentos contrafeitos, pelo que existe uma crescente 

pressão para que a mesma tenha uma maior responsabilidade em assegurar a qualidade dos 

medicamentos e a integridade da cadeia de abastecimento.  

Dessa forma, o Instituto de Segurança Farmacêutica (Pharmaceutical Security 

Institute – PSI) foi estabelecido em 2002, sendo composto pelos departamentos de 

qualidade e segurança das grandes empresas farmacêuticas. Este instituto tem uma grande 

base de dados, onde constam registos de 13439 incidentes com falsificações de 

medicamentos ao longo de 10 anos. Segundo o PSI, mais de 50% dos medicamentos 

falsificados detetados que se infiltraram nas cadeias legítimas de abastecimento do 
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medicamento destinavam-se ao tratamento de doenças infeciosas agudas e condições 

crónicas, como a malária e a hipertensão (Nayyar et al., 2019). 

Adicionalmente, este instituto tem conduzido várias iniciativas no sentido de 

combater as grandes redes de farmácias de e-commerce ilícitas (EVA pharmacy, CJSC 

Registrar R01, RxProfits ou PharmaWeb), tentando levando ao encerramento dos seus 

registos, domínios e websites, ainda que muitos permaneçam ativos (Comissão Europeia, 

2018).  
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2. A contrafação de medicamentos no mundo 

 

2.1. Panorama geral 

 

A existência dos medicamentos contrafeitos é um problema à escala mundial, 

estando presente em todos os países. Nesse sentido, Blackstone, Fuhr & Pociask (2014) 

estimam que cerca de 10% de todos os medicamentos vendidos mundialmente sejam 

falsificados ou de qualidade inferior. No entanto, existem medicamentos mais suscetíveis a 

falsificações, dependendo do país de destino onde são comercializados (Blackstone et al., 

2014). Assim sendo, esta problemática assume um impacto especialmente acentuado nas 

regiões menos desenvolvidas, onde inúmeros casos fatais ocorridos após a toma destes 

tipos de medicamentos têm sido progressivamente reportados (Rahman et al., 2018; World 

Health, 2017).  

Nos países desenvolvidos, constata-se que os medicamentos contrafeitos atingem 

cerca de 1% do valor de mercado, apesar de em alguns países da Europa de Leste poderem 

representar 20%, mas apesar de tudo esses medicamentos conseguem penetrar nas cadeias 

legítimas de abastecimento farmacêutico (Jackson et al., 2012) 

No entanto, o panorama nos países em desenvolvimento é substancialmente 

diferente, dado que o valor de mercado destes medicamentos atinge valores na ordem dos 

30%, e em países específicos, como na Nigéria, representa mesmo 70% (Blackstone et al., 

2014; Merks et al., 2018). Estes valores são de certa forma justificáveis por razões de 

instabilidade política, pobreza, analfabetismo e pelo contexto de guerra que caracteriza 

estes países, motivando assim a existência de mercados paralelos e o surgimento de 

operações ilegais altamente lucrativas (Clark, 2015). Adicionalmente, estas são áreas 

geográficas, per si, que têm maior prevalência de algumas doenças infeciosas e apresentam 

grandes discrepâncias no acesso aos cuidados de saúde a nível dos diferentes extratos 

sociais e entre zonas urbanas e rurais (Delepierre et al., 2012). 

Por sua vez, no que respeita ao mercado online, que tem apresentado uma 

contribuição crescente neste fenómeno dos medicamentos contrafeitos, sendo 

caracterizado pela diminuta regulamentação e inexistência de fronteiras físicas, a OMS 

estima que cerca de 50% dos medicamentos comercializados são falsificados e de baixa 

qualidade (Fantasia & Vooys, 2018). 

 

 



26 
 

2.2. A perspetiva da produção (oferta) 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos medicamentos 

contrafeitos são fabricados na Ásia: cerca de 54% dos medicamentos contrafeitos 

confiscados nas alfândegas e fronteiras são provenientes da Índia e 21% da China. Estes 

dois países, juntamente com a Tailândia, perfazem 80% de medicamentos contrafeitos 

fabricados no continente asiático, sendo os restantes produzidos maioritariamente pelo 

Egipto e pelos Emirados Árabes Unidos (Turin & Aniya Emtage; United Nations Office 

on & Crime, 2010).  

As características que tornam estes países os grandes produtores de medicamentos 

contrafeitos foram já devidamente elencadas no capítulo 1. Em geral, as mesmas prendem-

se com a inexistência de leis e regulamentos efetivos, com a baixa regulação e controlo dos 

circuitos de produção do medicamento, alicerçada numa insuficiência de recursos humanos 

e técnicos que possam controlar todas estas atividades, o que converge numa rede ilegal e 

criminosa que controla todos as etapas da cadeia (A. Delepierre et al., 2012).  

A título de exemplo, em 2018 a Farmacêutica Pfizer identificou 95 dos seus 

produtos como sendo falsificados em 113 países, em comparação com apenas 29 em 75 

países, no ano de 2008, o que ilustra o crescimento exponencial observado neste mercado 

paralelo (Nayyar et al., 2019). 

A classe de medicamentos onde se regista maior contrafação são os antibióticos, 

especialmente os de classes menos recentes, perfazendo cerca de 28% dos medicamentos 

contrafeitos. A contrafação de antibióticos é um enorme problema de saúde pública, que 

preocupa as autoridades de todos os países. No entanto, pode considerar-se que tem 

menores repercussões nos países desenvolvidos, em que a existência de sistemas de saúde 

robustos e os baixos preços dos antibióticos, face ao nível de vida, minimiza o seu impacto. 

Nos países subdesenvolvidos, porém, existe uma enorme procura por estes medicamentos, 

que são essenciais, tornando-os assim um mercado muito lucrativo para as redes 

criminosas, conforme explicado anteriormente (A. Delepierre et al., 2012).   

A seguir aos antibióticos, os antiparasitários contrafeitos também são muito 

prevalentes, nomeadamente os antimaláricos, tendo em comum com aqueles um conjunto 

de fatores que leva ao seu aparecimento (Bassat, Tanner, Guerin, Stricker, & Hamed, 

2016). A OMS estima mesmo que cerca de 120.000 pessoas (especialmente crianças até aos 

5 anos) morra, por ano, devido à existência de antimaláricos falsificados (por não terem a 

substância ativa ou serem de qualidade inferior) (Renschler, Walters, Newton, & 
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Laxminarayan, 2015). De facto, estudos realizados em vários países africanos como 

Senegal, Uganda ou Madagáscar, concluíram que cerca de 30% dos medicamentos 

analisados não estavam conformes com as regras de qualidade, com as implicações daí 

inerentes na mortalidade e morbilidade e também na própria confiança nos medicamentos 

(Bassat et al., 2016).  

São frequentes os casos em que ocorre a substituição/utilização de ingredientes 

tóxicos. Assim, um produto muito encontrado em vários medicamentos contrafeitos é o 

dietileno-glicol (que por ser barato, e quimicamente similar a alguns ingredientes, substitui 

muitos destes excipientes), que está presente em vários xaropes antitússicos, paracetamol, 

sedativos ou antimaláricos, em vários países menos desenvolvidos de África (Nigéria, 

África do Sul), América do Sul (Argentina, Panamá) e Ásia (Índia e China), levando ao 

aparecimento de milhares de mortes (Rahman et al., 2018).  

 

2.3. A perspetiva do consumo (procura)  

 

Na Europa, estima-se que 1 a 3% dos medicamentos vendidos nas farmácias são 

contrafeitos, o que se traduz num aumento de 400%, entre 2005 e 2010, na identificação e 

deteção destes medicamento nas fronteiras e alfândegas da União Europeia (A. Delepierre 

et al., 2012).  

De acordo com um estudo do Observatório do Departamento da Propriedade 

Intelectual da União Europeia (European Union Intellectual Property Office-EUIPO), 

4.4% de vendas são perdidas anualmente devido à contrafação, o que perfaz perdas anuais 

diretas na ordem das 10.2 biliões de euros, com implicação na destruição de 90900 postos 

de trabalhos diretos (37700 empregos) e indiretos (53200 empregos). Adicionalmente, os 

medicamentos falsificados vendidos em países não comunitários (fora da UE) traduzem-se 

em perdas de 3.3 biliões anuais, no sector farmacêutico, com diminuição de 3.4% das 

exportações da UE (European Union Intellectual Property Office, 2016).  

Nos países subdesenvolvidos, o consumo de medicamentos contrafeitos deriva da 

inacessibilidade e incapacidade financeira para comprar medicamentos legítimos, entrando 

assim muitas vezes nos seus deficientes sistemas de saúde. Contrariamente, nos países 

desenvolvidos, a penetração destes medicamentos contrafeitos nos sistemas de saúde é 

diminuta (mas não negligenciável), ainda que se verifique que um número crescente de 

consumidores compra medicamentos em farmácias online, cuja segurança e qualidade nem 

sempre são transparentes (The, 2018). 



28 
 

2.3.1. A relevância do E-commerce 

 

O desenvolvimento da internet tem estado na base da distribuição e introdução dos 

medicamentos contrafeitos nas redes dos sistemas de saúde, particularmente nos países 

desenvolvidos (A. Delepierre et al., 2012). De facto, a prevalência destes tipos de produtos 

tem aumentado, motivada sobretudo pela compra via e-commerce. Por exemplo, nos EUA, 

estima-se que 36 milhões de norte-americanos comprem os seus medicamentos online, sem 

uma prescrição médica válida (Blackstone et al., 2014).  

De acordo com dados da OMS, 50 a 60% dos medicamentos comprados online são 

contrafeitos ou de qualidade inferior, verificando-se adicionalmente que são contrafeitos 

mais de 50% dos medicamentos comprados online em websites cuja morada física é 

inexistente (Ashames et al., 2019).  

Estima-se ainda que existam entre 30.000 e 50.000 farmácias online ilícitas, das quais 

96% não aderem às regulamentações legais em vigor, nomeadamente vendendo 

medicamentos sujeitos a receita médica sem prescrição ou não aprovados, ou ainda não 

dispondo de licença para operar como farmácias (LegitScript, 2016).  

A este respeito, deve, contudo, referir-se que nem sempre é fácil para o consumidor 

distinguir um website legal e lícito de venda de medicamentos, de um ilícito (Smolka & 

Gronwald, 2017). 

 

2.3.2. Plataformas utilizadas e modus operandi do E-commerce 

 

De acordo com a indústria farmacêutica europeia, o modelo de farmácia online 

ilícito inclui centros de atendimento ao cliente (call-centers), contas comerciais back-end com 

bancos próprios e um sistema de distribuição de medicamentos através dos serviços de 

correio convencionais. Os operadores destas farmácias online ilícitas geralmente possuem 

clusters de centenas de sites, alguns dos quais são os sites âncora onde ocorrem as vendas 

atuais. A maioria dos websites direciona os consumidores no sentido dos websites âncora 

primários, devendo-se a sua promoção essencialmente a meios de otimização de 

mecanismos de pesquisa e spam de e-mail (Comissão Europeia, 2018).  

As farmácias online ilícitas também anunciam e vendem medicamentos genuínos de 

empresas farmacêuticas conhecidas (ou seja, usando imagens protegidas por direitos 

autorais e marcas registadas), embora a indústria farmacêutica europeia relate inúmeros 

casos de medicamentos falsificados nos mesmos sites, comprometendo assim a segurança 
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dos consumidores. Geralmente os registos dos domínios destas farmácias online estão 

localizados fora do espaço da UE (exemplo CJSC Registrar R01, que opera da Rússia e 

serve vários websites como EVA Pharmacy, PharmCash), operam anonimamente e 

concentram vários domínios, não respondendo a notificações de abuso por parte das 

autoridades (Comissão Europeia, 2018). 

Existem diversos domínios de e-commerce de medicamentos de redes ilícitas, entre os 

quais: modafinil4uk.com, modapharma.com, mymedsalltime.com, chemstorex.at, 

alphabettermedshop.com, pharmacyglobalrx.com, Rxprofits.com, PharmaWeb.com, 

CanadaDrugs.com (LegitScript, 2016; Comissão Europeia, 2018).  

Por sua vez, o website trusted-shopping.com, representado na figura 6 infra, é um 

afiliado de RxCash, uma grande rede de farmácias online. Este website fornece Klonopin 

(Clonazepam), um medicamento ansiolítico sujeito a receita médica sem prescrição, em 

grandes quantidades, o que por um lado aumenta o risco de o medicamento ser contrafeito, 

e por outro incrementa o seu potencial aditivo. 

Figura 6 – Exemplo do website de uma farmácia online ilegal  

Fonte: LegitScript, 2016 

 

Informação obtida através da Operação Pangeia (já mencionada no capítulo 

anterior) tem mostrado que grupos organizados que vendem medicamentos ilícitos com 

recurso ao e-commerce utilizam medidas de evasão crescentemente complexas, em reação às 
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operações e controlos mais apertados, utilizando por exemplo vias de expedição 

complicadas e despachando os medicamentos em pequenas parcelas (INTERPOL, 2020). 

Geralmente estes websites (como o da figura 6) têm o objetivo principal de vender ou 

facilitar a venda dos medicamentos, ocorrendo o respetivo pagamento através daquele 

website ou usando outro URL para efetivar a transação (URL dedicados a pagamentos de 

medicamentos ilícitos, como o safecheckout.com). Não é assim comum a venda deste tipo 

de medicamentos em websites de grandes fornecedores, como a Amazon (amazon.com) ou o 

Ali Baba (alibaba.com) (LegitScript, 2016). 

 
 

2.3.3. Dados estatísticos  

 

A Aliança Europeia para o Acesso a Medicamentos Seguros (European Alliance for 

Access to Safe Medicines – EAASM), uma iniciativa pan-europeia para a segurança dos 

pacientes, descobriu que 62% dos medicamentos sem prescrição pedidos via internet eram 

contrafeitos ou de qualidade inferior (imitações sem licença e marcas contrafeitas). A 

EAASM analisou também os websites de venda de medicamentos, tendo verificado que 94% 

não tinham um farmacêutico responsável identificado, 90% não requeriam prescrição para 

medicamentos sujeitos a receita médica, 85% não tinha uma localização física definida e 

79% violavam a propriedade intelectual (Jackson et al., 2012; Mayor, 2008). 

Vários outros estudos apontam conclusões semelhantes, sugerindo claramente a 

inexistência de segurança e fiabilidade na compra de medicamentos via e-commerce. Tal é o 

caso de um estudo realizado pela Universidade de Columbia, que concluiu que 85% das 

farmácias online analisadas não requeriam prescrição médica (National Center on Addiction 

and Substance Abuse at Columbia, 2008), ou de outro, feito no Reino Unido, segundo o 

qual 76% das farmácias online que vendiam analgésicos não requeriam prescrição, 

vendendo-os a baixo custo e em grandes quantidades (Raine, Webb, & Maxwell, 2009).  

Neste contexto, deve destacar-se um estudo realizado em 29 farmácias online ilegais, 

de acordo com o qual a grande maioria dos medicamentos aí vendidos era proveniente da 

Índia, através de serviços de correio normais (India Post, Royal Mail ou United States 

Postal Service), Tal é particularmente evidente na figura 7 infra, tendo-se observado neste 

país uma forte cooperação entre várias entidades de forma a permitir desmantelar muitas 

destas redes de medicamentos contrafeitos (Delepierre et al., 2012). 
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Figura 7 – Países de origem dos medicamentos vendidos em farmácias online ilegais 
Fonte: LegitScript, 2016 

 

O e-commerce de medicamentos e as respetivas implicações são similares nos países 

desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, apenas se observando uma mudança no 

tipo de medicamento comprado. Com efeito, enquanto os países desenvolvidos recorrem 

mais à compra de medicamentos lifestyle ou de conforto, nos países subdesenvolvidos a 

procura restringe-se mais a medicamentos essenciais (A. Delepierre et al., 2012).  

Um dos argumentos mais utilizados pelas farmácias online é o preço. Contudo, o 

consumidor deve ter em conta que muita da medicação comprada em farmácias online pode 

ser falsificada, carecendo de substância ativa ou tendo-a em quantidades inadequadas, e que 

pode estar contaminada, ter compostos tóxicos ou provocar reações adversas. Nesse 

sentido, o consumidor estará a pagar por um artigo que, no mínimo, não lhe trará 

benefícios, tendo que despender mais dinheiro a comprar outro tipo de medicação para 

resolver o problema na origem da aquisição dos medicamentos (Blackstone et al., 2014). 

Outro argumento que motiva a compra online tem a ver com a conveniência, 

acessibilidade e manutenção do anonimato. Estes fatores são muito relevantes quando o 

consumidor pretende comprar medicamentos lifestyle. Um caso paradigmático é o dos 

medicamentos para a disfunção sexual masculina, nomeadamente o sildenafil (vulgo 

Viagra), que tem sido um dos medicamentos mais comprados online, e por isso, 

naturalmente mais sujeitos a contrafação. Este medicamento é adquirido online por 

consumidores que pretendem evitar contacto com profissionais de saúde, devido ao 

estigma que lhe está associado. Os consumidores que fazem um bypass aos sistemas de 

saúde, comprando o sildenafil via internet, têm normalmente tendência a tomar um maior 

número de comprimidos, pelo que apresentam maior probabilidade de serem expostos a 

medicamentos contrafeitos. Adicionalmente, a compra destes medicamentos online reveste-

se de especial risco, tendo em conta que, por um lado, a disfunção sexual é uma doença que 
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deve ser tratada por um médico competente, e por outro, que uma elevada toma destes 

medicamentos pode ter um impacto nas comorbilidades cardiovasculares (Dorsey & 

Hellstrom, 2007; Schnetzler, Banks, Kirby, Zou, & Symonds, 2010). 

Com base no exemplo do sildenafil, podemos traçar o possível impacto dos 

medicamentos contrafeitos. Estimando-se que cerca de 2.5 milhões de homens estejam 

expostos a este medicamento falsificado, a Pfizer (fabricante do medicamento original) 

analisou milhares de amostras, obtidas pelas várias autoridades alfandegárias, policiais e de 

saúde. Das amostras analisadas, concluiu-se que apenas 14% eram autênticas, ao mesmo 

tempo que em relação às amostras contrafeitas, foram descobertas doses incorretas da 

substância ativa (desde 0% a 200% da dose suposta), contaminantes (pó de talco, tintas 

comerciais) e outros excipientes potencialmente perigosos. Por outro lado, verifica-se que 

67% dos homens que compram este medicamento sem prescrição fazem-no pela internet e 

que 44 a 90% deste medicamento adquirido por esta via é contrafeito (Jackson, Arver, 

Banks, & Stecher, 2010). 

Outros tipos de medicamentos amplamente adquiridos online são os direcionados 

para cessação tabágica, antidepressivos, perda de peso, anti-colesterol (Jackson et al., 2012) 

e também antibióticos (Venhuis, Keizers, Klausmann, & Hegger, 2016). Mais 

recentemente, observa-se uma tendência de aumento da compra de substâncias psicoativas, 

como canabinóides sintéticos, via e-commerce (LegitScript, 2016).  

Num questionário realizado na internet, a utilizadores de todo o mundo, 65% dos 

respondentes referiram adquirir produtos e medicamentos lifestyle por via eletrónica. Os 

tipos de produtos comprados foram cosméticos (55.6%), produtos herbais (18.8%), 

medicamentos (11.9%) e produtos nutricionais (28.8%), verificando-se que apenas 5% das 

pessoas que o fizeram tiveram uma consulta com um médico, o que deixa antever que não 

foi preciso prescrição para esses medicamentos. Por sua vez, 62,8% referiram estar cientes 

dos riscos de aquisição de produtos contrafeitos via e-commerce e 11.9% tiveram pelo menos 

uma experiência com um produto contrafeito, apesar de apenas 1% o ter reportado às 

autoridades. Além disso, verificou-se que 7.2% das pessoas que responderam ao 

questionário referiram ter tido efeitos adversos associados aos produtos contrafeitos 

comprados na internet (Assi, Thomas, Haffar, & Osselton, 2016). 

Um questionário online realizado a homens do Reino Unido, com intenção de aferir 

os comportamentos em relação ao risco de medicamentos contrafeitos, concluiu que a 

maioria entendia ser de elevado risco tomar medicamentos sujeitos a receita médica sem 

prescrição, mesmo aqueles que já o tinham feito (cerca de 10%). Ao mesmo tempo, 74% 
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referiram que a possibilidade do medicamento ser contrafeito impactaria negativamente a 

probabilidade de o comprarem sem prescrição médica e 90% acreditava que os 

medicamentos contrafeitos comportavam maior risco de efeitos adversos. É ainda de 

referir que a maioria dos inquiridos que admitiram comprar medicamentos sem prescrição 

médica utilizou farmácias online para esse efeito (Banks, Jackson, & Patel, 2009).  

A partir de um questionário realizado a 14.000 cidadãos europeus, concluiu-se que 

21% já compraram medicamentos sujeitos a receita médica sem prescrição utilizando 

fontes ilícitas da internet (sendo este valor superior ao reportado por outros estudos, que 

rondaria os 10%). Por sua vez, apenas 23% afirmaram ter noção do risco de tomar 

medicamentos sem prescrição médica e 71% admitiram que a probabilidade de compra 

seria menor, caso soubessem que os medicamentos podiam ser falsificados (Jackson et al., 

2012). 

Um outro estudo incidiu em clientes de farmácias comunitárias da Roménia, dos 

quais 8.3% afirmaram já ter comprado medicamentos na internet, e 7.1% ainda não o fez 

mas pretende fazê-lo a curto prazo, verificando-se desta forma que a maioria das pessoas 

não estava tão ciente do risco de medicamentos contrafeitos como no estudo anterior. 

Conclusões semelhantes foram retiradas de um estudo realizado em ambiente hospitalar a 

pacientes húngaros, segundo o qual 8.4% desses pacientes já tinham comprado 

medicamentos online e 3.7% pensavam fazê-lo no futuro, apesar de a maioria (82.8%) não 

estar alertada para a qualidade destes produtos (Fittler et al., 2013) 

A maioria dos estudos aponta, ainda, que o consumidor típico que compra 

medicamentos na internet tem de 18 a 34 anos, ensino secundário ou universitário, e é 

geralmente homem (Pál et al., 2015). Esses estudos foram realizados essencialmente em 

países desenvolvidos, convergindo no sentido do baixo preço e a conveniência 

constituirem as principais motivações para a compra de medicamentos online (Jackson et al., 

2012).  

Nos países em desenvolvimento, no entanto, difere a motivação para a aquisição de 

medicamentos com base em fontes ilícitas. De facto, um questionário que foi efetuado 

pessoalmente a consumidores (homens e mulheres) sudaneses, para perceber o seu 

comportamento e atitude em relação a medicamentos contrafeitos, concluiu que os 

mesmos são motivados pela inacessibilidade e incapacidade financeira para comprar 

medicamentos legítimos. Além disso, verifica-se uma diminuta perceção do risco associado 

a estes medicamentos e que existe uma grande influência da sociedade e de pares (família e 
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amigos) no processo de aquisição dos medicamentos por vias ilícitas (Alfadl, Ibrahim, & 

Hassali, 2012).  

Por sua vez, nos Emirados Árabes Unidos foi feito um questionário a um grupo de 

indivíduos sobre o seu comportamento e perceção acerca do e-commerce de medicamentos. 

Apenas 10% admitiram já ter comprado medicamentos online (valor semelhante ao 

observado em países desenvolvidos), na maioria medicamentos não sujeitos a receita 

médica (78%), nomeadamente suplementos nutricionais (41%) e medicamentos para perda 

de peso (31%), analgésicos (16%) e medicamentos para condições crónicas (8%). As 

principais razões para a escolha do e-commerce foram o preço mais baixo e o facto de não 

existirem esses medicamentos nas farmácias locais. A maioria (65%) teve poucas ou 

nenhumas melhorias com a toma destes medicamentos e apenas 5% achava que esses 

medicamentos eram de boa qualidade. É ainda de notar que 78% dos inquiridos 

desconhecia que a compra de medicamentos online era ilegal no seu país (Ashames et al., 

2019). 

Mais recentemente, um estudo da Agência Reguladora para os medicamentos e 

cuidados de saúde do Reino Unido (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency 

–MHRA) sobre os consumidores britânicos que compraram medicamentos online constatou 

que 79% não estavam alertados para a realidade dos medicamentos contrafeitos (Medicines 

and Healthcare products Regulatory Agency, 2016). Esse facto atribui assim uma 

importância muito grande no que ainda é necessário fazer ao nível da sensibilização dos 

consumidores para este aspeto, tanto pelas entidades nacionais e internacionais de saúde 

(através de campanhas de divulgação nos media e redes sociais), como pelos médicos e 

farmacêuticos aos seus pacientes/clientes. 

Salta ainda à evidência que também os próprios profissionais de saúde, 

especialmente os farmacêuticos, devem ser mais sensibilizados em relação aos riscos e 

perigos de medicamentos falsificados vendidos por e-commerce. De facto, no contexto de um 

questionário a farmacêuticos italianos sobre a sua atitude face à venda online de 

medicamentos, constatou-se que a maioria não é muito favorável a este tipo de venda, 

especialmente no caso de medicamentos sujeitos a receita médica. Essa atitude revela-se, 

contudo, mais favorável para a venda de medicamentos e produtos não sujeitos a receitas 

médicas, especialmente nos homens e naqueles cuja farmácia tinha um website que fazia e-

commerce. Ainda neste âmbito, verificou-se que o conhecimento sobre as características dos 

medicamentos falsificados era limitado: 25% dos farmacêuticos não sabiam que podiam 

conter menores ou diferentes substâncias ativas, 42% desconhecia que podiam ter 
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excipientes diferentes e perigosos, e apenas 27% assumiam ter conhecimento da potencial 

letalidade que lhes está associada. No entanto, 51% dos farmacêuticos inquiridos referiram 

já ter tido experiência na farmácia com medicamentos falsificados (medicamentos para 

disfunção sexual masculina, paracetamol e esteróides). Estes resultados sublinham assim o 

enfoque que deve ser colocado na consciencialização dos farmacêuticos e profissionais de 

saúde e traduz a importância dos mesmos num sistema integrado de monitorização da 

circulação de medicamentos falsificados (Lombardo, Marino, & Cosentino, 2019). 
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3. A contrafação de medicamentos em Portugal 

 

Portugal, à semelhança da situação mundial, não está imune à problemática dos 

medicamentos contrafeitos/falsificados, seja nas cadeias legítimas ou através da compra via 

e-commerce, o que pode conduzir os cidadãos portugueses ao risco de sofrer efeitos 

indesejados associados à sua utilização. 

A entidade responsável pelo combate à falsificação de medicamentos em Portugal é 

o INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P.), uma 

instituição pública. Entre as suas competências estão a certificação dos medicamentos para 

uso humano (autorização de introdução no mercado, sem a qual o medicamento é ilegal), 

tanto para consumo interno como para exportação, a monitorização da qualidade e 

segurança de todos os produtos médicos, em particular dos medicamentos, com inspeção e 

controlo das boas práticas farmacêuticas nos laboratórios e indústrias farmacêuticas, a 

fiscalização da venda e utilização dos medicamentos e a apreensão dos mesmos em caso de 

inconformidades que impliquem riscos para a saúde (Melo, 2015; Virella, 2008). 

Apesar da primazia do e-commerce no fornecimento de medicamentos falsificados aos 

consumidores, o INFARMED tem também vários casos de medicamentos detetados no 

circuito nacional do medicamento, nomeadamente fornecidos por distribuidores não 

autorizados, muitos deles apenas de uso hospitalar, como por exemplo o Viread® 

(comprimido antiviral), o Herceptin® (pó para solução para perfusão, antitumoral), o 

Soliris® (concentrado para perfusão, usado apenas em meio hospitalar) e o Velcade® (pó 

para solução antitumoral injetável, apenas para meio hospitalar) (Melo, 2015; Pais, 2018). 

 

3.1. Enquadramento legal  

 

Em Portugal, existe um complexo quadro legal a sustentar a existência de 

contrafação, e as sanções a serem aplicadas no caso de falsificação/contrafação de 

substâncias medicinas.  

Assim, o Código de Propriedade Industrial, expresso no Decreto-Lei nº16/95, 

define claramente o ato de contrafação, onde se enquadram os medicamentos: 

“Contrafação, imitação e uso ilegal da marca 

1 - Quem, com a intenção de causar prejuízo a outrem ou de alcançar um benefício ilegítimo: 

a) Contrafizer, total ou parcialmente, ou reproduzir por qualquer meio uma marca registada sem 

consentimento do proprietário; 
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b) Imitar, no todo ou nalguma das suas partes características, uma marca registada; 

c) Usar as marcas contrafeitas ou imitadas; 

d) Usar, contrafizer ou imitar as marcas notórias ou de grande prestígio e cujos pedidos de registo 

já tenham sido requeridos em Portugal; 

e) Usar nos seus produtos uma marca registada pertencente a outrem; 

f) Usar a sua marca registada em produtos alheios, de modo a iludir o consumidor sobre a origem 

dos mesmos produtos” (Decreto-Lei n.º 16/95).  

 

Mais especificamente, o artigo 282º do Código Penal Português incide sobre a 

corrupção de substâncias alimentares ou medicinais, referindo que: 

“1 - Quem: 

a) No aproveitamento, produção, confeção, fabrico, embalagem, transporte, tratamento, ou outra 

atividade que sobre elas incida, de substâncias destinadas a consumo alheio, para serem comidas, 

mastigadas, bebidas, para fins medicinais ou cirúrgicos, as corromper, falsificar, alterar, reduzir o seu valor 

nutritivo ou terapêutico ou lhes juntar ingredientes; ou 

b) Importar, dissimular, vender, expuser à venda, tiver em depósito para venda ou, por qualquer 

forma, entregar ao consumo alheio substâncias que forem objeto de atividades referidas na alínea anterior ou 

que forem utilizadas depois do prazo da sua validade ou estiverem avariadas, corruptas ou alteradas por 

ação do tempo ou dos agentes a cuja ação estão expostas; e criar deste modo perigo para a vida ou para a 

integridade física de outrem é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. 

2 - Se o perigo referido no número anterior for criado por negligência, o agente é punido com pena 

de prisão até 5 anos. 

3 - Se a conduta referida no n.º 1 for praticada por negligência, o agente é punido com pena de 

prisão até 3 anos ou com pena de multa.” 

 

Neste contexto, acresce ainda que o Estatuto do Medicamento (Decreto-Lei 

nº176/2006, artigo 181º, alínea a), refere que: 

“1 - Sem prejuízo da responsabilidade criminal, disciplinar, civil e das sanções ou medidas 

administrativas a cuja aplicação houver lugar, as infrações às normas previstas no presente decreto-lei cuja 

observância seja assegurada pelo INFARMED, I.P., constituem contraordenações puníveis nos termos do 

disposto na presente secção. 

2 - Constitui contraordenação, punível com coima entre (euro) 2 000 e 15 % do volume de 

negócios do responsável ou (euro) 180 000, consoante o que for inferior: 

a) O fabrico, introdução no mercado, comercialização, distribuição, intermediação, importação, exportação, 
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importação paralela, dispensa, fornecimento ou venda ao público, (…), bem como de substâncias ativas ou 

excipientes, sem as autorizações, ou registos, exigidas ou que sejam medicamentos falsificados” 

 

Apesar do quadro legal vigente se afigurar robusto, tal não constitui impedimento 

para que a maioria das marcas e medicamentos possa ser contrafeita (Melo, 2015). Além 

disso, nem sempre é fácil fazer prova do perigo concreto para a integridade física e que a 

existência dos medicamentos falsificados atenta igualmente contra o sistema de saúde, 

abalando a segurança e fiabilidade do mesmo (Silva, 2016). 

Em Portugal, com base no artigo 9.º-A do Decreto-Lei n.º 307/2007, e na redação 

introduzida pelo Decreto-lei n.º 128/2013, passou a ser obrigatório, desde 2015, que as 

farmácias online e locais de vendas de medicamentos não sujeitos a receita médica e que 

utilizem legalmente a venda à distância, dentro da UE, utilizem um logótipo comum.  

O mesmo está representado na figura abaixo (figura 8), e permite confirmar que os 

respetivos websites utilizados para venda de medicamentos (não sujeitos a receita médica) 

são devidamente licenciados, e por isso, lícitos (INFARMED, 2020). Este logótipo 

apresenta a bandeira do país do website em questão, contendo igualmente um atalho com 

um link para o website da autoridade competente nacional (INFARMED em Portugal), onde 

está registada a farmácia online e uma listagem das entidades licenciadas para venda de 

medicamentos à distância (INFARMED, 2020). 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 8 – Logótipo comum do website da autoridade de saúde e do medicamento nacional  
Fonte: INFARMED 

 

Sabendo que a entidade nacional com responsabilidade nas matérias do 

medicamento é o INFARMED, deve ressalvar-se no entanto que, para cumprir 

eficazmente o seu papel, é necessária a colaboração com inúmeras entidades nacionais e 

internacionais. 

Uma dessas entidades é a Autoridade Tributária (AT). Esta colaboração visa 

impedir a entrada de medicamentos falsificados, identificar as pessoas envolvidas e 
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assessorar tecnicamente a classificação e deteção dos medicamentos suspeitos (Silva, 2016). 

Da mesma resulta, em termos práticos, que ao nível das fronteiras ou alfândegas, aqueles 

medicamentos podem ser apreendidos (no caso de potencial risco de saúde pública) ou 

devolvidos ao remetente (se não existir risco de saúde pública), podendo proceder-se à 

recolha de amostras, se assim for necessário (Silva, 2016). O INFARMED tem também 

colaborações regulares com a Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia de Segurança 

Pública (PSP), Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e Polícia 

Judiciária (PJ). 

Por sua vez, em termos internacionais, o INFARMED participa no grupo de 

trabalho europeu Working Group of Enforcement Officers (WGEO), tutelado pela 

Agência Europeia do Medicamento, que reúne as autoridades do medicamento dos estados 

membros, polícias e agentes alfandegários, com vista a um eficaz combate aos 

medicamentos falsificados (Silva, 2016). 

Portugal integra igualmente a já referida convenção MEDICRIME, um instrumento 

legal a nível mundial na área dos medicamentos falsificados, que criminaliza o seu fabrico e 

fornecimento e a falsificação dos documentos associados, com vista à proteção da saúde 

pública (Silva, 2016). 

 

3.2. Dados estatísticos  

 

Sabendo da importância que assume a sensibilização dos consumidores para os 

riscos de medicamentos falsificados, o INFARMED tem vindo a realizar diversas 

campanhas no sentido de alertar o público para estes problemas, em particular no que diz 

respeito ao e-commerce. Muitas dessas campanhas são desenvolvidas com base nos recursos 

utilizados pelos potenciais consumidores das farmácias online, como redes sociais, 

inquéritos online, Advertising Display ou Search Engine Marketing (Silva, 2016). A figura seguinte 

(figura 9) representa uma campanha portuguesa de 2008, cujo objetivo era precisamente 

alertar para os riscos inerentes à compra de medicamentos na internet, tendo como 

principal alvo atuais e novos compradores de medicamentos via e-commerce.  
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Uma das campanhas implementadas a nível nacional pelo INFARMED insere-se 

no projeto Fakeshare, já com várias edições realizadas em conjunto com autoridades de 

outros países da UE. Este projeto pretende sensibilizar para os riscos associados à 

comercialização ilegal de medicamentos na internet e informar o público das novas formas 

legais de comprar medicamentos por via eletrónica. Assumindo que as farmácias online 

ilegais são a principal porta para a contrafação de medicamentos na UE, as várias edições 

daquele projeto motivaram, ainda, a troca de informação entre os vários países da UE 

(incluindo Portugal) sobre crimes farmacêuticos através do e-commerce. O Fakeshare traduziu-

se no desenvolvimento de uma plataforma e de ferramentas web de prevenção e combate à 

utilização do e-commerce como forma de venda de medicamentos ilegítimos, com gestão 

partilhada da monitorização de websites ilegais. Promoveu ainda a troca de informação entre 

parceiros sobre crimes farmacêuticos através da internet, estendendo a partilha de dados a 

todos os âmbitos relacionados com este crime, não sendo apenas dedicado às farmácias 

online mas também ao roubo de medicamentos e investigações nas redes sociais (Pais, 

2018).  

Em 2015, o INFARMED integrou o projeto Fakeshare, tendo como tema da 

campanha de sensibilização: “Medicamentos online: Sabe realmente o que está a comprar?”, 

representada na figura 10 infra, e que era endereçada a atuais e novos compradores de 

medicamentos via e-commerce. 

 

 

Figura 9 – Cartaz de sensibilização do INFARMED para medicamentos comprados online 
Fonte: INFARMED 
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Mais recentemente, o projeto Fakeshare focou-se na realização de questionários para 

analisar os comportamentos que afetam a aquisição de medicamentos online. Nesse 

contexto, em Portugal, constatou-se que apesar de 84% dos inquiridos estarem informados 

da possibilidade da compra de medicamentos pela internet, apenas 2.5% assumiram tê-lo 

feito (sendo este valor mais baixo que nos restantes países analisados: 20% em Itália e 9% 

em Espanha). Os medicamentos mais comprados foram para a perda de peso, gripe, 

cessação tabágica, analgésicos e anticolesterol, sendo que apenas 25% assumiu conhecer a 

existência de riscos na respetiva compra e somente 20% tinha conhecimento de campanhas 

de informação e prevenção sobre contrafação de medicamentos, evidenciando assim o 

trabalho de sensibilização que falta desenvolver em Portugal nos diferentes media; web, 

televisão, jornais, rádio, etc. (Fakeshare, 2015). 

Figura 10 – Cartaz de sensibilização contra os medicamentos ilegais online 
Fonte: INFARMED 
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Por outro lado, no âmbito do protocolo de colaboração entre o INFARMED e a 

AT, entre 2016 a 2018, foram intercetadas (retidas, devolvidas ou destruídas) 1 050 320 

unidades de medicamentos, assim como emitidos 5920 pareceres para a AT no sentido da 

destruição da encomenda, 147 pareceres de recolhas para análise e 14890 pareceres de 

devolução ao remetente. Na figura abaixo (figura 11), os medicamentos estão divididos pela 

classe de fármacos intercetados em 2018, destacando-se aqueles para a disfunção erétil 

(17%) e para o sistema nervoso (15%), sendo que os medicamentos falsificados em 

Portugal eram provenientes dos EUA (43%), Brasil (15%), Índia (9%), Canadá (8%), Suíça 

(6%), China (4%), outros (7%) e de origem desconhecida (8%) (Silva, 2016; INFARMED, 

2020). 

Figura 11 – Medicamentos intercetados em Portugal durante o ano de 2018  
Fonte: INFARMED, 2020 

 
 

No contexto da operação PANGEA, coordenada pela INTERPOL e que também 

teve implicações em Portugal com apoio da AT nas suas várias operações, foram 

intercetados e apreendidos vários medicamentos comprados em websites ilegais, com 

destaque para o ano de 2012 em que foram apreendidas 33.658 unidades de medicamentos 

(valor estimado de 100.000 euros) (INFARMED, 2012). 

O INFARMED realizou também um estudo em 2008 sobre a contrafação de 

medicamentos, com base em 85 amostras de medicamentos provenientes de encomendas 

postais, cuja origem provável eram encomendas realizadas em websites ilegais. A maioria 
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destes medicamentos eram sildenafil, tadalafil e vardenafil (destinados à disfunção erétil), 

sendo provenientes da Índia e China.  

No âmbito dessa inspeção, foram avaliados os seguintes parâmetros: 

 Embalagem secundária (a caixa); 

 Embalagem primária (o blister ou o frasco, consoante);  

 Forma farmacêutica do medicamento. 

 

Das 85 amostras, 34 foram enviadas para análise laboratorial, tendo-se avaliado: 

 Identificação da substância ativa; 

 Doseamento da substância ativa; 

 Determinação de impurezas. 

 

Observou-se, por análise laboratorial, que essas amostras continham: 

 Substância ativa diferente em 3 amostras;  

 Dosagem inferior em 4 amostras;  

 Perfil de impurezas diferente ou acima do limite em 15 amostras;  

 Dosagem inferior e perfil de impurezas diferente ou acima do limite em 7 amostras;  

 Cumprem os parâmetros analisados – 5 amostras  

 

Neste estudo, concluiu-se que num número significativo de casos (41%) a 

substância ativa não existia ou estava na dosagem errada. Os investigadores concluíram que 

os medicamentos contrafeitos podem ter ou não a mesma substância ativa, com a mesma 

dosagem ou dosagens diferentes, ou podem conter substâncias tóxicas e impurezas. 

Desta forma, este estudo colocou em evidência que Portugal não está imune a este 

problema, pelo que os cidadãos que consomem estes medicamentos, maioritariamente 

encomendados online, acabam por incorrer em riscos sérios de saúde, requerendo assim 

esforços colaborativos entre várias entidades e uma forte sensibilização dos seus potenciais 

consumidores (INFARMED, 2008; INFARMED, 2020). 
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4. Inquérito à compra de medicamentos falsificados em Portugal  

 

4.1.  Considerações iniciais 

 

A aquisição de medicamentos tem sofrido uma evolução nos comportamentos dos 

consumidores/pacientes no que respeita ao tipo de medicamentos comprados, e 

especialmente à sua forma de obtenção. Assim, se tradicionalmente essa compra era 

efetuada numa farmácia comunitária, com a aquisição pelos consumidores de 

medicamentos e produtos médicos essenciais, a fim de tratar as várias patologias, mais 

recentemente tem-se direcionado para a compra de medicamentos de lifestyle, por via do e-

commerce (online) (Assi et al., 2016). 

Dessa forma, a aquisição de medicamentos em farmácias online tem crescido 

substancialmente, e as razões que determinam a preferência dos consumidores por esta via, 

em detrimento das opções mais tradicionais, têm que ver com a conveniência, 

acessibilidade, preço e garantia de confidencialidade. Contudo, a compra de medicamentos 

pela internet apresenta um risco acrescido para a saúde dos consumidores, especialmente 

quando a compra é efetuada em farmácias online ilegais (Ashames et al., 2019).  

Tal como explorado em secções anteriores da presente dissertação, a situação em 

Portugal não se afasta deste cenário., existindo alguns estudos que apontam no sentido de 

que alguns portugueses já compraram, ou pensam comprar medicamentos pela internet, 

nomeadamente MSRM. Sabe-se também, através de estudos efetuados pelo INFARMED, 

que os medicamentos adquiridos via internet, provenientes de fonte ilícitas, são falsificados, 

apresentando risco para a saúde do consumidor (conforme seção anterior – seção 3.2). No 

entanto, constata-se que estes estudos são ainda em número insuficiente para permitir tecer 

conclusões robustas e perceber com maior exatidão o comportamento dos portugueses na 

aquisição de medicamentos na internet, e o próprio impacto da situação atual da pandemia 

de Covid-19 sobre essa decisão de compra.  

Neste contexto, no âmbito da presente dissertação, pretendeu-se conhecer o 

comportamento e hábitos de compra online de medicamentos, assim como a sensibilidade 

dos consumidores portugueses para os seus malefícios, através da realização de um 

inquérito online (apresentado no Anexo I). 
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4.2. Questionário  

 

4.2.1. Apresentação 

 

De forma a analisar o nível atual de conhecimento da população portuguesa, a 

residir no país, sobre a aquisição de medicamentos através de farmácias online, foi realizado 

um questionário, que serviu de base aos resultados contidos na presente dissertação de 

mestrado. 

Este questionário foi realizado online, de 1 a 30 de junho de 2020, por divulgação 

nas redes sociais Facebook e LinkedIn, Whatsapp e e-mail, a uma amostra de 600 pessoas, 

homens (n=183) e mulheres (n=417), com uma média de idades de 38,5 anos. Os 

inquiridos foram informados que a sua participação era anónima e voluntária (tendo dado o 

seu consentimento no tratamento dos dados para fins de investigação científica) e os dados 

obtidos foram tratados conforme as regras de proteção de dados. 

Todas as análises estatísticas foram efetuadas no software de análise estatística 

Statistical Package for the Social Sciences – SPSS (versão 25, SPSS Inc. Chicago, IL). 

Considerou-se uma probabilidade de erro de tipo I de 0.05 em todas as análises inferenciais 

(valor de p menor que 0.05 era considerado estatisticamente significativo).  

A aplicação do teste de Shapiro-Wilk às várias amostras em estudo permite 

concluir, com uma margem de erro de 5%, que nenhuma das variáveis sob estudo na 

amostra aleatória segue uma distribuição normal.  

O teste do Qui-quadrado (X2) é um teste de independência e foi utilizado para ver 

se havia relação entre os valores das amostras considerados e as classes duma variável. 

Os testes não paramétricos (usados porque as variáveis não têm uma distribuição 

normal) de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis foram utilizados para comparar uma variável 

em duas ou mais amostras independentes, respetivamente, enquanto que o teste Wald 

avaliou a significância estatística das variáveis.  

 

4.2.2. Resultados 

 

4.2.2.1. Caracterização sociodemográfica da amostra 

 

Das 600 pessoas que responderam ao inquérito, a maioria eram mulheres (n=417, 

69,5%), havendo 30,5% de homens (n=183; figura 13A e tabela 1). A média de idades era 
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Mulheres 
69,5% 

Homens 
30,5% 

Género 

1,5 

10,3 

30,3 

53,5 

4,3 

0 10 20 30 40 50 60 

Silenciosa (95-75 anos) 

Baby-boomers (56-74 anos) 

Geração X (40-55 anos) 

Millenials/Geração Y (24-39 anos) 

Zoomers/Geração Z (8-23 anos) 

Idade (geração etária) 

38 ± 11 anos (média ± desvio-padrão), sendo a geração dos Millenials, também apelidada 

geração Y (que corresponde às pessoas que nasceram entre 1981 a 1996, com 24-39 anos) a 

mais prevalente (53,5%), seguida da geração X (pessoas com 40-55 anos, nascidas entre 

1964 a 1980) (figura 12 e tabela 1). A pessoa mais nova do estudo tinha 16 anos, e a mais 

velha 79.  

A principal área de residência dos inquiridos foi a região Norte (63,7%), havendo 

ainda 21,5% de pessoas na região de Lisboa e 12,2% no Centro. O número de pessoas a 

residir nas outras regiões era bastante mais reduzido (vidé figura 13 e tabela 1). 

Relativamente ao grau de escolaridade, representado na figura 14 e tabela 1, a 

maioria das pessoas tinha formação ao nível do ensino superior: 39,2% com mestrado ou 

doutoramento, 35,3% com licenciatura e 3,3% com bacharelato. Além disso, 20,8% tinham 

nível de ensino secundário e 1,3% tinham apenas formação de nível de ensino básico. 

Profissionalmente, a grande maioria encontrava-se empregada (77,3%), existindo um grupo 

reduzido de pessoas desempregadas (9,3%), reformadas (3,5%) ou a estudar (4,5% 

exclusivamente e 5,3% como trabalhadores-estudantes) (conforme figura 15 e tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 – Género e idade da amostra em estudo. Em relação ao género, foi considerado Homem e 
Mulher. Em relação à idade, as idades dos inquiridos foram agrupadas em grupos geracionais.  
Todos os valores estão expressos em percentagem (%). 

Percentagem (%) 
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Figura 13 – Região de residência dos inquiridos. Foram consideradas as regiões de acordo com o 
estabelecido na Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS 2).  
Todos os valores estão expressos em percentagem (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Nível de escolaridade dos inquiridos. Foram contemplados os níveis de ensino desde ensino 
básico até ao ensino pós-graduado (mestrado e doutoramento).  
Todos os valores estão expressos em percentagem (%). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Situação profissional dos indivíduos que responderam ao inquérito.  
Todos os valores estão expressos em percentagem (%). 
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 A tabela 1 foi já mencionada anteriormente e apresenta-se como a base para a 

elaboração dos gráficos apresentados, que permitem uma melhor perceção dos resultados 

obtidos. 

 
Tabela 1 - Características sociodemográficas da amostra estudada  
 

 

4.2.2.2. Análise da atitude dos consumidores sobre saúde e 

medicamentos online 

 

Estado de saúde – Tendo sido questionados cada um dos inquiridos sobre o seu estado 

de saúde, a grande maioria autoavaliou-se como tendo um bom ou muito bom estado de 

Características Valores Absolutos (n) Frequência relativa (%) 

Tamanho da amostra 600 100 

Género 

Mulheres 417 69.5 
Homens 183 30.5 

Idade (Geração etária) 

Grandiosa (≥ 96 anos) 0 0 

Silenciosa (95-75 anos) 9 1,5 

Baby-boomers (56-74 anos) 62 10,3 

Geração X (40-55 anos) 182 30,3 

Millenials/Geração Y (24-39 anos) 321 53,5 

Zoomers/Geração Z (8-23 anos) 26 4,3 

Geração alfa (< 8 anos) 0 0 

Não respondeu (NR) 0 0 

Região de residência  

Açores 1 0,2 

Madeira 2 0,3 

Norte 382 63,7 

Centro 73 12,2 

Lisboa 129 21,5 

Alentejo 3 0,5 
Algarve 10 1,7 

Escolaridade (nível de ensino) 

Básico 8 1,3 
Secondário 125 20,8 

Bacharelato 20 3,3 

Licenciatura 212 35,3 
Mestrado ou doutoramento 235 39,2 

Situação profissional  

Estudante 27 4,5 

Empregado(a) 464 77,3 

Trabalhador-estudante 32 5,3 

Desempregado(a) 56 9,3 
Reformado(a) 21 3,5 
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saúde (84,8%), tendo apenas 2,8 % da amostra assumido que o seu estado de saúde era 

mau ou muito mau e 12,3% que era razoável (conforme evidenciam a figura 16 e tabela 2). 

 

Figura 16 – Auto-avaliação do estado de saúde individual de cada inquirido. No questionário foi 
pedido a cada inquirido que avaliasse o seu estado de saúde qualitativamente.  
Todos os valores estão expressos em percentagem (%). 

 

Facilidade de acesso ao médico de família e automedicação – A maioria dos 

inquiridos (69,8%) considera ter tem fácil acesso ao médico de família para obtenção de 

medicação (figura 17 e tabela 2). Apenas 1/5 dos inquiridos refere recorrer à 

automedicação, e quem o faz baseia-se na opinião de amigos/familiares (15.3%); 

sintomatologia (12.2%) e na sua própria por serem profissionais de saúde (4.8%). Para 

avaliar se o recurso à automedicação depende da facilidade de acesso ao médico de família 

recorreu-se ao Teste do Qui-quadrado, tendo esta análise estatística inferencial permitido 

afirmar que o recurso à automedicação é independente do acesso ao médico de família 

(X2(1) = 0.984; p = 0.321; N = 600).  

 

0,8% 2% 

12,3% 

63,3% 

21,51% 

Auto-avaliação do estado de saúde 

 

Muito mau 

Mau 

Nem bom, nem mau 

Bom 

Muito Bom 

69,8% 

9% 

12% 

8% 

12,3% 

Acesso fácil a médico de família 
 

Sim 

Não 

Tenho de esperar 
muito tempo 

Não tem médico de 
familia 

Figura 17 – Facilidade de acesso ao médico de família. Os inquiridos avaliaram a facilidade de acesso que 
tinham ao medicamento de família.  
Todos os valores estão expressos em percentagem (%). 
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Facilidade de acesso ao médico de família e aconselhamento online – A maioria dos 

inquiridos (81.7%) afirma não recorrer à internet para se aconselhar em situação de doença, 

preferindo assim a opinião de um profissional de saúde (49,3%, conforme ilustra a figura 

18). Para avaliar se o recurso à internet para aconselhamento depende da facilidade de 

acesso ao médico de família recorreu-se ao Teste do Qui-quadrado de independência, 

concluindo-se a partir desta análise estatística inferencial que o recurso ao aconselhamento 

pela internet foi independente do acesso ao médico de família (X2(1) = 0.035; p = 0.851; N 

= 600).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Papel da internet no aconselhamento e na compra de medicamentos. O primeiro gráfico 
(acima) refere-se a quem os inquiridos recorrem em primeiro lugar quando doentes. No segundo gráfico 
(abaixo) avalia quem comprou ou considera comprar medicamentos online.  
Todos os valores estão expressos em percentagem (%). 

 

Aconselhamento online (quando doente) e compra de medicamentos online – 

Apenas uma minoria dos inquiridos (18.3%, conforme a figura 18 acima) admite recorrer à 
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internet para se aconselhar quando se sente doente. Através do teste Qui-Quadrado, foi 

permitido afirmar que existe dependência entre o recurso ao aconselhamento pela internet, 

em caso de doença, e a compra de medicamentos online (X2(1) = 9.72; p = 0.002; N = 600). 

 
Facilidade de acesso ao médico de família e compra online de medicamentos – A 

maioria dos inquiridos (87,2%) nunca recorreu, nem considera recorrer, à compra online de 

medicamentos (como sustenta a figura 18). Adicionalmente, a análise estatística inferencial, 

utilizando o teste do Qui-Quadrado, permite afirmar que a decisão de comprar 

medicamentos online não é independente da facilidade de acesso ao médico de família (X2(1) 

= 6.753; p = 0.009; N = 600). Existe, ainda, evidência estatística de que os inquiridos com 

mais dificuldade em aceder ao médico de família são também os que mais compram 

medicamentos online (18.2% vs. 10.5%). 

 

Compra de medicamentos – A quase totalidade dos inquiridos refere que comprou os 

MSRM nas farmácias físicas (99,5%) e apenas 0,33% adquiriu esse tipo de medicamentos 

online (vidé tabela 2). No caso dos medicamentos de venda livre, apesar da sua compra ser 

realizada predominantemente em lojas físicas (especialmente em farmácias e parafarmácias, 

com uma pequena % em supermercados), já se observa um maior consumo de 

medicamentos comprados online (4,73%), ainda que esta aquisição seja maioritariamente em 

complemento à dos locais físicos, uma vez que apenas 0,5% a fazem em exclusivo via 

internet (tabela 2). 

 
Consequências da compra de medicamentos online – Uma grande parte dos 

respondentes ao questionário considerou ser provável (31,3%) ou muito provável (48,5%) 

a existência de riscos para a saúde do consumo de medicamentos (MSRM ou de venda 

livre) comprados online (como é patente na figura 19). A relação existente entre a 

classificação do risco da compra online de medicamentos e a sua compra efetiva foi avaliada 

através pelo teste de Mann-Whitney, tendo-se constatado que os inquiridos que nunca 

compraram medicamentos online (nem tencionam fazê-lo) (Mean Rank = 310) consideram 

mais que os inquiridos com experiência online (Mean Rank = 231.7) que a mesma pode ser 

prejudicial para a saúde. As diferenças observadas entre estes dois grupos foram 

estatisticamente significativas (U = 14836; W = 17839; p = 0.0). Os testes Mann-Whitney e 

Kriskal-Wallis demostraram que as mulheres (U = 34012; W = 50848; p = 0.022), os 

inquiridos mais velhos (2(4) = 11138; p = 0.025) e os detentores de um bacharelato são 
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quem mais considera que esta compra possa ser prejudicial para a saúde (2(4) = 12498; p 

= 0.014). 

 

Figura 19 – Noção dos inquiridos sobre a existência de eventuais riscos dos medicamentos 
comprados online. Os inquiridos responderam à probabilidade de existirem riscos para a saúde associados 
aos medicamentos comprados online.  
Todos os valores estão expressos em percentagem (%). 

 

Necessidade de maior controlo ou penalizações e a compra de medicamentos 

online – A maioria dos inquiridos (88,8%) considera que deve existir maior controlo e 

penalização no combate ao mercado dos medicamentos falsificados, enquanto que apenas 

10,2% diz não saber ou nunca ter pensado nisso (figura 20). De forma a avaliar se a compra 

online de medicamentos está relacionada com a perceção da necessidade de maior 

controlo/penalização recorreu-se ao Teste do Qui-quadrado, que permitiu afirmar que a 

decisão de comprar medicamentos online não é independente da perceção de que deve 

haver maior controlo/penalização do mercado de medicamentos falsificados (X2(1) = 

10.978; p = 0.004; N = 600). Existe, também, evidência estatística de que os inquiridos que 

compram medicamentos online, ou pensam fazê-lo, são os que menos defendem o reforço 

das medidas de controlo/penalização (60% vs. 40%). 

2% 

5% 

31,3% 

48,5% 

13,1% 

Existência de riscos para a saúde de 
medicamentos online 

Improvável 

Pouco provável 

Provável 

Muito provável 

Nunca pensei nisso/não sei 
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Figura 20 – Perceção dos inquiridos para a existência de haver mais medidas restritivas contra 
medicamentos falsificados. Os inquiridos responderam se achavam que deviam existir mais medidas 
restritivas (de controlo ou de penalização) para medicamentos falsificados.  
Todos os valores estão expressos em percentagem (%). 

 

Relação entre perceção de risco na compra online de medicamentos e a 

necessidade de maior controlo/penalização do mercado de medicamentos 

falsificados – Esta relação foi avaliada através pelo teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis, tendo-se constatado a inexistência de qualquer relação estatística entre a perceção 

do prejuízo causado pelos medicamentos online e a defesa de um maior 

controlo/penalização na sua transação (X2(2) = 1.759; p = 0.415). 

 
Relação entre a compra de medicamentos online com características demográficas 

– regressão logística - Uma vez que X2HL(7) = 3.697, p = 814 podemos concluir que os 

valores estimados pelo modelo são próximos aos valores observados, isto é, os valores 

ajustam-se aos dados.  

 

Relação entre fatores que motivam a compra de medicamentos online e as 

características demográficas – Foram inquiridos os participantes sobre a relevância de 

certos fatores na motivação de compra de medicamentos online. Mais de metade referiu que 

o preço, a rapidez na entrega, a facilidade na aquisição sem prescrição médica, a opinião de 

outros utilizados e a credibilidade do website constituem fatores muito relevantes na decisão 

de compra (conforme ilustra a tabela 2). 

Para aferir esta relação foram utilizados os testes Mann-Whitney e Kruskall-Wallis, com 

intuito de avaliar se existe diferenças de médias entre pelo menos dois grupos de inquiridos. 

 
88,8% 

0,8% 
10,2% 

0,2% 

Existência de mais controlo ou penalizações sobre 
medicamentos falsificados 

Sim 

Não  

Não sei/Nunca pensei nisso 

Não responde 
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No caso de algum destes testes apontar nesse sentido, o teste do Qui-Quadrado foi 

utilizado para explorar o sentido dessas diferenças.  

 

Género - não existe evidência estatística de diferenças entre género quanto à importância 

de determinados fatores aquando da compra online de medicamentos (teste Mann Whitney). 

 

Geração - existe evidência estatística (teste Kruskal-Wallis) de diferenças entre gerações 

quanto à relevância de determinados fatores na compra online de medicamentos. Existe 

evidência dessas diferenças para todos os fatores, exceto o anonimato. Estes resultados 

foram confirmados pelo teste Qui Quadrado, de onde se conclui que os inquiridos das 

gerações mais novas (Y e Z) são quem mais valoriza a rapidez de entrega, a maior 

variabilidade, a credibilidade do website e os comentários utilizadores. O preço e a facilidade 

de aquisição (sem prescrição) são, por sua vez, os fatores mais valorados pelos Millennials, 

seguidos da geração X.   

 

Região de residência - não existe evidência estatística (teste Kruskal-Wallis) de diferenças 

entre regiões de residência e os fatores determinantes da compra online de medicamentos. 

 

Escolaridade - existe evidência estatística (teste Kruskal-Wallis) entre níveis de 

escolaridade e a importância conferida a determinados fatores aquando da compra de 

compra online de medicamentos. Estes resultados foram confirmados pelo teste Qui 

Quadrado, permitindo concluir que os inquiridos com maiores qualificações são quem mais 

importância confere a todos os fatores.  

 

Profissão - existe evidência estatística (teste Kruskal-Wallis) entre profissões e a 

importância conferida a determinados fatores aquando da compra online de medicamentos. 

Essa diferença é estatisticamente significativa para os fatores: rapidez de entrega, maior 

variedade, credibilidade do website e opinião de outros utilizadores. Estes resultados foram 

confirmados pelo teste Qui Quadrado, que permite assim concluir que os inquiridos 

estudantes e trabalhadores estudantes são os grupos que mais valorizam estes fatores.  
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Tabela 2 - Atitude do consumidor face à saúde e à aquisição de medicamentos online 

Características Valores absolutos (n) 
Frequência relativa 

(%) 

Auto-avaliação do estado de saúde 

Muito mau 5 0,8 

Mau 12 2 

Nem bom, nem mau 74 12,3 

Bom 380 63,3 

Muito Bom 129 21,5 

Acesso fácil a médico de família 

Sim 419 69,8 

Não 
Tenh 

54 9 

Espera muito tempo 74 12,3 

Não tem médico de família 50 8,3 

Não responde 3 0,5 

Recorre à Internet quando se sente doente  

Sim 110 18,3 

Não 177 29,5 

Prefiro profissional de saúde 296 49,3 

Outro 16 2,7 

Não responde 1 0,17 

Recorre à automedicação 

Sim 247 41,2 

Não 353 58,8 

Onde compra MSRM  

Farmácias 597 99,5 

Site ou lojas online 2 0,33 

Outro 1 0,17 

Onde compra medicamentos de venda livre 

Farmácias 221 36,8 

Parafarmácias 38 6,3 

Supermercados 4 0,67 

Sites ou lojas online (internet) 3 0,5 

Outro 3 0,5 

Farmácias e outros 2 0,33 

Farmácias e parafarmácias 228 38 

Farmácias, parafarmácias e internet 7 1,2 

Farmácias, parafarmácias e supermercado 53 8,8 

Farmácias, parafarmácias, supermercado e internet 
4 

 
0,67 

 
Farmácias, internet, supermercados 10 1,7 

Farmácias e supermercados 16 2,7 

Parafarmácias e internet  2 0,33 

Parafarmácias e outros 1 0,17 

Parafarmácias e supermercado 9 1,5 

Parafarmácias, supermercado e internet 2 0,33 

Compra de medicamentos pode trazer consequências para a saúde 

Improvável 14 2,3 

Pouco provável 28 4,7 

Provável 188 31,3 

Muito provável 291 48,5 

Nunca pensei nisso/não sei 79 13,1 
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Tabela 2 – Atitude do consumidor face à saúde e à aquisição de medicamentos online (continuação) 

Características Valores absolutos (n) Frequência relativa (%) 

Comprou ou reconsidera comprar medicamentos online 

Sim 56 9,3 

Às Vezes 21 3,5 

Não 410 68,3 

Nunca 113 18,8 

Considera que devia haver mais controlo/penalizações sobre os medicamentos falsificados 

Sim 533 88,8 

Não  5 0,8 

Não sei/Nunca pensei nisso 61 10,2 

Não responde 1 0,2 

Relevância de fatores na compra de medicamentos online 

Preço   

Irrelevante 66 11 

Pouco relevante 90 15 

Muito relevante 357 59,5 

Não sei 87 14,5 

Rapidez na entrega   

Irrelevante 58 9,7 

Pouco relevante 101 16,8 

Muito relevante 334 55,7 

Não sei 107 17,8 

Anonimato   

Irrelevante 94 15,7 

Pouco relevante 155 25,8 

Muito relevante 226 37,7 

Não sei 125 20,8 

Facilidade aquisição sem prescrição médica 

Irrelevante 82 13,7 

Pouco relevante 94 15,7 

Muito relevante 300 50 

Não sei 124 20,7 

Maior variedade de medicamentos   

Irrelevante 94 15,7 

Pouco relevante 130 21,7 

Muito relevante 192 32 

Não sei 184 30,7 

Opiniões de utilizadores   

Irrelevante 73 12,2 

Pouco relevante 92 15,3 

Muito relevante 307 51,2 

Não sei 128 21,3 

Credibilidade do site   

Irrelevante 68 11,3 

Pouco relevante 54 9 

Muito relevante 360 60 

Não sei 118 19,7 
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4.2.2.3. Compra de medicamentos online e pandemia Covid-19 

 

Por último, o questionário contemplava duas questões que pretendiam aferir da 

influência da pandemia do Covid-19 na alteração do comportamento da compra de 

medicamentos. Conforme a figura 21 evidencia, esse efeito é ainda pouco significativo (não 

sendo naturalmente alheio a este facto o período de realização do inquérito), na medida em 

que apenas 6,5% dos inquiridos referiu ter recorrido a um canal digital para suprir as suas 

necessidades de medicamentos, e apenas 3 indivíduos (0,5%) fizeram-no com vista a 

adquirir medicamentos para eventual combate à infeção do Covid-19, como por exemplo a 

hidroxicloroquina (vidé tabela 3).  

 

 
Figura 21 – Comportamento de compra de medicamentos online para suprir necessidades durante 
pandemia da Covid-19. Os inquiridos responderam se durante o isolamento social tinham-se socorrido da 
internet para suprir necessidades de medicamentos.  
Todos os valores estão expressos em percentagem (%). 

 
Tabela 3 - Aquisição de medicamentos online no contexto da pandemia de Covid-19 

6,5% 

93,17% 

0,33% 

Compra de medicamentos online devido à 
pandemia Covid-19 

Sim Não Não responde 

Características 
Valores 

absolutos (n) 
Frequência 
relativa (%) 

No período de isolamento social, comprou medicamentos online para suprir 
necessidades 

Sim 39 6,5 
Não 559 93,17 
Não responde 2 0,33 

Comprou algum medicamento de combate à Covid-19 (ex. hidroxicloroquina) 
online 

Sim 3 0,5 

Não  596 99,33 

Não responde 1 0,17 
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5. Conclusão 

 

A presente dissertação abordou um tema extremamente importante, e atual, como é 

o caso das implicações do e-commerce na saúde pública. Com efeito, a existência de 

medicamentos contrafeitos tem vindo a crescer, e a sua venda pela internet é uma 

constante, com os efeitos económicos e as consequências daí decorrentes para a saúde do 

consumidor (Blackstone et al., 2014; OMS, 2018).  

A abrangência deste problema é mundial, englobando não só produtos de lifestyle, 

mas também medicamentos sujeitos a receita médica (Assi et al., 2016). Segundo dados do 

INFARMED, a agência portuguesa com responsabilidade na área dos medicamentos 

contrafeitos/falsificados, esta é também uma realidade no nosso país. Não obstante se 

afigurar relevante aferir sobre os hábitos dos consumidores portugueses na compra de 

medicamentos online, uma vez que essa informação pode ajudar a moldar eficientemente as 

políticas de saúde pública, constata-se a inexistência de estudos e dados recentes sobre esta 

problemática. 

Foi exatamente no sentido de procurar suprir esta limitação que foi realizado um 

inquérito no âmbito desta dissertação de mestrado a 600 indivíduos (recorrendo para esse 

efeito a canais tão distintos como por email, Facebook, LinkedIn e Whatsapp) durante 

todo o mês de junho de 2020, de forma a aferir da relevância em Portugal da problemática 

dos medicamentos contrafeitos, nomeadamente nos serviços online e plataformas de e-

commerce. Conforme já mencionado no quarto capítulo, os respondentes ao inquérito foram 

essencialmente mulheres (69,5%) e a maioria dos inquiridos (54%) pertence à faixa etária 

dos 24 aos 39 anos (os chamados Millennials). Comparando com a caracterização 

demográfica da população portuguesa, nesta amostra de 600 indivíduos observa-se uma 

sobre-representação do género feminino (pois segundo dados do PORDATA, no ano de 

2019 existiam cerca de 47,2% de homens e 52,8% de mulheres em Portugal) e da geração 

dos Millenials, na medida em que apenas 17,5% da população portuguesa pertence a esta 

faixa etária. Por sua vez, a geração dos Baby-boomers (56-74 anos) e a geração Silenciosa 

(75-95 anos) encontram-se sub-representadas nesta amostra (9,2% e 0,6%, respetivamente), 

uma vez que o seu peso na população portuguesa é de 25% e 10,7%, respetivamente.  

Neste contexto, constatou-se ainda que a maioria dos inquiridos residia na região 

Norte, estando as outras regiões do país sub-representadas nesta amostra, e um claro 

predomínio de escolaridade ao nível do ensino superior (bacharelato, licenciatura, pós-

graduação, mestrado e doutoramento), bastante superior à média nacional (74.5% vs. 
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19,6%). É, assim, notório que esta amostra é mais qualificada que a população em geral e 

que a área de residência do Norte está sobrevalorizada, ao mesmo tempo que praticamente 

4/5 (77,3%) dos inquiridos estavam empregados, o que constitui um valor que se aproxima 

do número de pessoas em idade ativa a trabalhar em Portugal (79,3%). 

Em termos de saúde, tendo-se constatado que uma larga maioria dos inquiridos 

(84.8%) considera ter uma saúde boa ou muito boa, verificou-se adicionalmente que 70% 

dos inquiridos tem acesso fácil ao médico de família, não sendo dessa forma surpreendente 

que apenas 12,8% tenha hábitos de compra online de medicamentos. Este valor é bastante 

semelhante ao reportado noutros estudos (entre 8 e 20%), conforme referido no capítulo 2 

(Ashames et al., 2019; Assi et al., 2016; Pál et al., 2015), pelo que apesar de não ser elevado, 

tem relevância pelas proporções que pode assumir no caso da existência de medicamentos 

falsificados. 

Além disso, atenta-se que o hábito de comprar medicamentos online não aumentou 

com o isolamento imposto pela pandemia da Covid-19, pelo que a quase totalidade dos 

inquiridos (93.2%) não recorreu a canais digitais para adquirir medicamentos. Ainda assim, 

a minoria de inquiridos que compra medicamentos online adquire essencialmente 

suplementos alimentares, produtos dietéticos de emagrecimento e vitaminas, o que está em 

conformidade com a tendência de estudos similares referidos anteriormente (Ashames et 

al., 2019). Importa, contudo, realçar que o tipo de medicamentos comprados online pode 

estar relacionado com um maior número de Millenials nos inquiridos, cujos hábitos passam 

muito pelo uso dos suplementos e produtos dietéticos, ao invés das faixas etárias mais 

velhas que têm uma menor representatividade neste inquérito e apresentaram maior 

propensão para adquirir outro tipo de medicamentos (como por exemplo, para a disfunção 

sexual, conforme os estudos apresentados no capítulo 2). 

No que respeita às compras online, verifica-se que as mesmas são motivadas 

essencialmente pelos preços mais baixos e pela acessibilidade. O fácil acesso aos médicos 

de família parece ainda explicar que apenas uma minoria dos inquiridos (18.3%) recorra à 

internet para se aconselhar quando está doente (evidência não confirmada pelo teste Qui-

Quadrado). De qualquer das formas, o acesso ao médico de família é desproporcional no 

país, pelo que nesse sentido as zonas em que há menor facilidade de acesso ao médico de 

família, e que estejam sub-representadas na nossa amostra, poderiam ter maiores valores de 

inquiridos a recorrer à internet para conselhos. 
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Não obstante o fácil acesso ao médico de família, mais 2/5 dos inquiridos recorre à 

automedicação, fundamentando a sua decisão em opiniões de amigos e/ou familiares ou 

em sintomatologia anterior e recorrente (sendo este resultado confirmado pelo teste Qui-

Quadrado, que mostra independência entre as variáveis).  

É ainda de realçar que a maioria dos inquiridos (80%) julga que a compra online de 

medicamentos pode ser prejudicial à saúde, e por isso 90% dos mesmos entende que 

deveria haver maior controlo e mais penalizações para combater o mercado dos 

medicamentos falsificados, corroborando o sentimento observado por outros estudos 

(Blackstone et al., 2014). Esta desconfiança relativamente aos efeitos da compra online de 

medicamentos sobre a saúde é manifestada sobretudo pelos inquiridos que não têm por 

hábito fazer estas transações, pelas mulheres, pelos inquiridos mais velhos (geração Baby-

boomer) e pelos detentores do grau de bacharelato. A aquisição de MSRM é feita 

unanimemente nas farmácias, enquanto que os medicamentos de venda livre são 

comprados maioritariamente em farmácias e/ou parafarmácias.  

Não obstante os inquiridos na sua maioria não comprarem medicamentos online, os 

fatores considerados cruciais pelos inquiridos neste tipo de compra foram (por ordem 

decrescente de importância): (i) credibilidade do site, (ii) preço, (iii) rapidez de entrega, (iv) 

opinião partilhada de utilizadores, (v) facilidade de aquisição sem prescrição, (vi) anonimato 

e (vii) maior variedade de medicamentos.      

Em conclusão, a compra online de medicamentos não parece ser, com base na 

presente amostra, uma prática comum em Portugal. Neste contexto, não parece que o 

mercado de medicamentos falsificados tenha um impacto significativamente negativo na 

saúde pública dos portugueses, apesar dos dados reportados pelo INFARMED, referidos 

no capítulo 3. O fator determinante para este resultado parece ser o fácil acesso ao médico 

de família, pelo que devem ser fomentadas políticas de saúde que alarguem o acesso de 

toda a população ao médico de família e reforçado o investimento público no Serviço 

Nacional de Saúde, de forma a minimizar o risco de aquisição de medicamentos 

falsificados. 

Como qualquer estudo, também o presente evidencia certas limitações que 

impedem os resultados de serem generalizados para a população portuguesa, em geral. 

Uma das principais tem a ver com a amostra em si, que apesar de ser em número razoável, 

poderia ser maior e mais representativa das características sociodemográficas da população 

portuguesa. Por outro lado, pode ainda ser discutida a metodologia utilizada, na medida em 

que às limitações frequentemente apontadas aos inquéritos, acrescem aquelas subjacentes à 
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utilização de canais digitais que tendem a enviesar as amostras em favor dos mais jovens e 

mais instruídos, e portanto, com maior acesso à internet (como no nosso caso, em que o 

inquérito foi difundido por e-mail, Facebook, LinkedIn e Whatsapp). 

Uma outra limitação que pode ser apontada no presente caso reside no 

desconhecimento sobre a profissão específica dos inquiridos, ou pelo menos da área em 

que trabalham. Esta aspeto afigura-se relevante, porquanto os trabalhadores ligados a áreas 

mais científicas e relacionadas com a saúde poderão ter maior perceção dos riscos inerentes 

à compra de medicamentos online assim como da existência de canais digitais de venda de 

medicamentos ilícitos e de medicamentos falsificados.  

Teria sido também importante aferir a perceção da qualidade dos medicamentos 

comprados online, nomeadamente se os consumidores achavam que as embalagens 

(primária e secundária) pareciam genuínas e credíveis, e se os medicamentos consumidos 

tiveram o efeito desejado ou se se verificaram efeitos adversos com a sua utilização, uma 

vez que vários estudos relatam que uma parte dos consumidores suspeitam ter recebido 

medicamentos comprados online contrafeitos (Jackson et al., 2012; Assi et al., 2016).  

Independentemente destas limitações, deve ressalvar-se que os resultados da nossa 

dissertação parecem indicar que a situação em análise não será tão problemática em 

Portugal comparativamente a outros países, ainda que seja necessário realizar mais estudos, 

com uma maior abrangência na amostragem e questões ainda mais direcionadas, de forma a 

conseguir respostas que sejam efetivamente representativas. Dessa forma, as conclusões 

obtidas neste âmbito podem ser utilizadas para a construção de políticas publica do 

medicamento e para fomentar ações de sensibilização contra os riscos da compra de 

medicamentos online, como as realizadas pelo INFARMED, mas mais dirigidas para um 

público-alvo específico.  
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Anexos 

 

Anexo 1 – Questionário utilizado no estudo 

Secção 1 de 4: Inquérito – Compra Medicamentos Falsificados em Portugal 

Mestrado de Gestão Serviços da Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

O presente questionário foi desenvolvido no âmbito da elaboração de uma dissertação com 

vista à conclusão do Mestrado em Gestão de Serviços da Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto.  

O principal objetivo é analisar o nível de conhecimento da população portuguesa 

(residentes em Portugal) sobre o mercado online de medicamentos.  

A participação neste questionário é anónima e voluntária, sendo os resultados obtidos 

destinados a fins exclusivamente académicos. O seu preenchimento tem uma duração 

aproximada de 5 minutos. 

Para mais informações, dúvidas ou esclarecimentos, por favor, entre em contacto através 

dos seguintes endereços: up201409768@fep.up.pt ou joana.p.r.tome@gmail.com 

Desde já agradeço a sua colaboração. 

Com os melhores cumprimentos,  

Joana Tomé 

 

Secção 2 de 4: Autorização de Tratamento de Dados 

Tomei conhecimento do anonimato do questionário e autorizo o tratamento das respostas 

para fins de investigação científica. 

o Sim 
o Não 

Secção 3 de 4: Dados Demográficos 

Ano de Nascimento:  

o (resposta aberta) 

Género: 

o Mulher 
o Homem 
o Outro 
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Distrito de Residência:  

o (resposta aberta) 

Habilitações literárias: 

o Ensino Básico 
o Ensino Secundário 
o Bacharelato 
o Licenciatura 
o Pós-graduação / Mestrado / Doutoramento 

Situação Profissional: 

o Estudante 
o Empregado (a) 
o Trabalhador(a)-estudante 
o Desempregado(a) 
o Reformado(a) 

 

Secção 4 de 4: Questões 

1. Como classifica o seu estado de saúde? 

o Muito mau 
o Mau 
o Nem bom nem mau 
o Bom 
o Muito Bom 

 

2. Tem acesso fácil ao seu médico de família quando precisa de medicamentos? 

o Sim 
o Não 
o Tenho de esperar muito 
o Não tenho médico de família 

 

3. Quando se sente doente costuma recorrer à Internet para se aconselhar? 

o Sim 
o Não 
o Prefiro um profissional de Saúde 
o Outro 

 

3.1. Se respondeu “Outro” na questão anterior, diga como se aconselha. 

o (resposta aberta) 

 

 

4. Costuma recorrer à automedicação? 

o Sim 
o Não 
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4.1.  Se sim, em que baseia as suas decisões? 

o Opiniões de amigos/familiares 
o Pesquisa na internet 
o Outro 

4.2. Se responde “Outro” na questão anterior, diga em que se baseia a sua decisão. 

o (resposta aberta) 

 

5. Onde compra normalmente os seus medicamentos com receita médica? 

o Farmácias 

o Sites ou Lojas online 

o Redes Sociais 

o Outro 

 

5.1. Se respondeu “Outro” na questão anterior, diga onde compra os seus 

medicamentos com receita médica. 

o (resposta aberta) 

 

6. Onde compra normalmente os seus medicamentos de venda livre (não sujeitos a 

receita médica)? 

o Farmácias 
o Parafarmácias 
o Supermercados 
o Sites ou lojas online 
o Redes sociais 
o Outro 

 

6.1. Se respondeu “Outro” na questão anterior, diga onde compra os seus 

medicamentos de venda livre.  

o (resposta aberta) 

 

7. Acha que a compra de medicamentos (com ou sem prescrição médica incluindo, 

entre outros, hormonas de crescimento muscular, suplementos dietéticos, 

tratamento disfunção eréctil) online pode trazer consequências para a sua saúde? 

o Improvável 
o Pouco provável 
o Não sei 
o Provável 
o Muito provável 
o Nunca pensei nisso 

 

8. Já recorreu ou considera recorrer a um canal online (site / loja online, redes sociais) 

para comprar algum tipo de medicamento (com ou sem prescrição médica 

incluindo, entre outros, hormonas de crescimento muscular, suplementos 

dietéticos, tratamento disfunção erétil)? 

o Sim 
o Não 
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o Às vezes  
o Nunca 

 

8.1. Se respondeu "sim" ou "às vezes" na questão anterior, o que o motivou (motiva)? 

o (resposta aberta) 

 

8.2.  Se respondeu “sim” ou “às vezes” na questão anterior, que medicamentos 

comprou (pensa comprar)? 

o (Resposta aberta) 

 

9. Acha que deveria haver maior controlo e mais penalizações no combate ao 

mercado dos medicamentos falsificados? 

o Sim 
o Não  
o Não sei 
o Nunca pensei nisso 

 

10. Na compra de medicamentos online que importância pensa terem os seguintes 

fatores: 

 Irrelevante Pouco 
relevante 

Não 
sei 

Muito 
relevante 

Preço     

Rapidez na entrega     

Anonimato     

Facilidade na aquisição sem 

prescrição médica 

    

Maior variedade de 
medicamentos 

    

Opinião de utilizadores     

 

10.1. Se teve outros fatores em consideração, indique quais. 

o (resposta aberta) 

 

11. No período de isolamento social devido à pandemia de Covid-19 recorreu a algum 

canal digital para suprir as suas necessidades de medicamentos? 

o Sim 
o Não 

 

12. Na atual conjuntura de pandemia devido ao Covid-19 comprou online algum 

medicamento de combate a esta infeção, tais como hidroxicloroquina? 

o Sim 
o Não 

 

 


