
É seguro
comprar 
medicamentos 
de prescrição
on-line?
O que você
precisa
saber

As vendas de 
medicamentos 
falsificados ultrapassam 
US$ 200 bi por ano, o 
maior setor de mercado 
ilegal mundial.

89% das 
farmácias
on-line ilegais 

não exigem uma 
receita válida. 

96 % das farmácias on-line 
são ilegais e não oferecem 
segurança.

Medicamentos falsificados 
frequentemente contêm 
venenos mortais 
como diluente de tinta, 
arsênico ou 
anticongelante.

A Alliance for Safe Online Pharmacies (ASOP 
Global) é uma organização sem fins 

lucrativos dedicada a tornar a Internet 
segura para pacientes em todo o mundo, 
combatendo sites de farmácias ilegais e 
medicamentos de prescrição falsificados 

vendidos on-line.

Seja inteligente. Mantenha-se 
seguro. 

BuySafeRx.pharmacy 

Obrigado por ler este folheto. Escaneie o 
código QR abaixo ou acesse  

www.tinyurl.com/OnlinePharmacySurvey 
para responder a uma pesquisa de 5 

minutos e ganhar um cartão presente! 

1050 K Street NW, Suite 400, Washington, DC 20001
(202) 312-7456

www.BuySafeRx.pharmacy



Como posso proteger a mim 
e aos meus entes queridos?

Procure por “.pharmacy” no endereço do site ou 
verifique se o site da farmácia é seguro e legal 
acessando  www.BuySafeRx.pharmacy.

Nunca compre de uma farmácia on-line que

• Não exija uma receita válida
• Não tenha um endereço físico no seu país
• Envie e-mails não solicitados
• Envie medicamentos para o mundo todo

Seja inteligente.
Mantenha-se seguro. 
BuySafeRx.pharmacy 

Isso poderia acontecer com 
qualquer pessoa.

Até mesmo com médicos.
Um médico do pronto atendimento sofreu um acidente 
vascular cerebral por ingerir um medicamento falsificado 
que ele comprou on-line, produzido usando uma 
substância controlada em vez do ingrediente aprovado.

Kelly Best morreu após consumir OxycontinTM falsificado 
comprado on-line que continha uma dose maior de um 
medicamento diferente.

Aidan Karpenko foi encontrado morto algumas horas 
após tomar um único comprimido de EtizolamTM, aum 
medicamento semelhante ao ValiumTM ou Xanax,TM 
comprado por seu amigo na Internet. 

Marcia Bergeron morreu de intoxicação por metais 
pesados causada pelos medicamentos prescritos 
contaminados que ela comprou on-line.

É seguro e legal comprar 
medicamentos prescritos nas 
farmácias on-line canadenses? 
Certo? 

Não, na verdade, não é.     
A maioria dos milhares de sites que afirmam ser 
canadenses não tem nenhuma conexão com o Canadá. 

Na verdade, o medicamento que você acha que vem 
do Canadá vem de um país de onde você não beberia 
nem a água.

Você quer correr esse risco?

Fazer compras on-line nunca 
foi tão fácil…ou tão arriscado. 
Parece que todos, independentemente da idade, 
têm um smartphone, tablet ou computador. E 
todos se tornaram
compradores on-line.

Às vezes, compramos on-
line para economizar 
dinheiro. Outras vezes, 
fazemos isso porque é 
mais conveniente. Mas 
comprar medicamentos 
de prescrição on-line 
nunca foi tão arriscado.

Existem mais de 35.000 farmácias on-line, mas 
apenas 1.400 desses sites são seguros e legais. 

O que isso significa? Isso significa que você não pode 
confiar em 96% das farmácias on-line. 

Os riscos são tão ruins assim? 
Sim.    

Quando o seu
pacote chegar,  
os comprimidos
serão idênticos aos 
comprimidos que você 
obteve na farmácia local, 
mas será só impressão. 

Na verdade, os comprimidos recebidos podem 
conter muito, muito pouco do ingrediente 
ativo ou um ingrediente ativo completamente 
diferente. Esses comprimidos geralmente 
contêm venenos prejudiciais, e às vezes 
mortais, como diluentes de tinta, arsênico e 
cera de chão.  

Não haverá como você saber disso. 
Não vale a pena. 




