
Medicamentos falsificados e ilegais
Ações e desafios

Luís Aleluia Sande e Silva

23 anos de serviço público com valores e ética

Conferência Criminalidade na Saúde
16 de Maio de 2016



Estimativas OMS

- 1% dos medicamentos disponíveis nos países desenvolvidos
são provavelmente falsificados

- Estima-se que nos países em vias de desenvolvimento cerca
de 1/3 dos medicamentos sejam falsificados

INTERNET

Mais de 50% de medicamentos adquiridos pela 
Internet, fora dos circuitos legais, são falsificados

Introdução  

OMA- Organização Mundial das Alfândegas: 

Aumento do número de apreensões de medicamentos em encomendas 
postais diretamente ligadas a compras via internet



Estatísticas 2015

Fonte: Pharmaceutical Security Institute 



Fonte: Pharmaceutical Security Institute 

Estatísticas 2015



Contexto Global 

Sistemas regulamentares fracos

 Legislação inadequada 

 Falta de fiscalização/inspeção generalizada

 Falta de cooperação entre autoridades competentes

Acesso ao medicamento irregular ou inexistente

Preços dos Medicamentos 

Iliteracia e pobreza

Crime organizado

Cultura de autodiagnóstico e automedicação 



A Procura 

Dificuldades de Acesso

Produtos baratos

Proliferação de medicamentos “lifestyle”

Aumento da cultura de autodiagnóstico

 Aumento da cultura de automedicação

 Vergonha de adquirir certos produtos 

Internet 

 Forma privada/confidencial de compra

 Canal de distribuição não controlado 

 Confortável (entregas pelo correio )



A Oferta

Atividade de elevado lucro e baixo risco

 Sanções reduzidas e difíceis de aplicar

 Falsificadores: exploram os diferentes regimes 
regulamentares 

Oferta global: alguns países podem ser usados como áreas 
de trânsito ou de intermediação sem se aperceberem

Uso de novas tecnologias

Aproveitamento das ligações económicas financeiras e de 
transporte



A Ameaça 

8

 Perigo para a saúde pública 

Não tratam as doenças para que são indicados 

 Conduzem à falta de confiança nos medicamentos, profissionais 
e sistemas de saúde

 Afetam todas as regiões do Mundo 

 Abrangem todas as categorias terapêuticas  

Genéricos e Inovadores podem ser objeto de falsificação:  desde 
os medicamentos mais caros aos mais baratos

 Podem ser detetados nos mercados informais de rua, websites 
não autorizados, farmácias, clinícas e hospitais 



Os “Medicamentos”

 Embalagens aparência credível ≠ garantia de segurança, qualidade

e eficácia

 Substâncias fora das especificações

 Substâncias falsificadas

 Dosagens incorretas

 Sem substância ativa

 Substâncias tóxicas



Boas Práticas de Fabrico?



Combate à falsificação  



Os medicamentos falsificados uma ameaça para a saúde publica.

DIRECTIVA 2011/62/EU (de 8 de junho) – A resposta europeia 

Considerandos: 

Regista-se na UE um aumento alarmante de medicamentos que são 
falsificados no que diz respeito à sua identidade, história ou origem. 

Esses medicamentos contêm normalmente constituintes fora das 
especificações ou falsificados, ou não contêm um ou mais constituintes, 
ou contém constituintes, incluindo substâncias ativas, em dosagens 
incorretas, representando, consequentemente, uma ameaça séria para 
a saúde pública.

A experiência recente tem demonstrado que os medicamentos 
falsificados não chegam aos doentes apenas através de meios ilegais, 
mas também através da cadeia de abastecimento legal.

Este facto constitui uma ameaça particular para a saúde humana e pode 
conduzir a uma falta de confiança dos doentes na cadeia de 
abastecimento legal.



Qualquer medicamento com uma falsa apresentação:

a) Da sua identidade, incluindo a sua embalagem, rotulagem, nome ou 
composição no que respeita a qualquer dos seus componentes, incluindo os 
excipientes, e a dosagem desses componentes;

b) Da sua origem, incluindo o seu fabricante, país de fabrico, país de origem ou 
o titular da autorização de introdução no mercado; ou 

c) Da sua história, incluindo os registos e documentos relativos aos canais de 
distribuição utilizados.

Esta definição não inclui defeitos de qualidade não intencionais e é aplicável 
sem prejuízo das infrações aos direitos de propriedade intelectual.

(33) do artigo 1.º da Diretiva 2001/83/CE 
alínea nn) do n.º 1 do artigo 3.º DL 176/2006, 30 agosto
na sua atual redação (Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro)

O que é um medicamento falsificado? – Definição Legal



DIRETIVA 2011/62/UE – 4 Pilares

Dispositivos
Segurança 

Importação 
Distribuição 

Medicamentos
Diretrizes BPD

Importação, 
fabrico e 

distribuição de 
substâncias 

activas

Vendas à 
distância ao 

publico



Dispositivos de Segurança

RASTREABILIDADE DO MEDICAMENTO

Proteção da Saúde Pública:

- Deteção de medicamentos falsificados

- Deteção de medicamentos objeto de furto que são reintroduzidos no 
circuito legal do medicamento

- Recolha do mercado de medicamentos – Problemas de qualidade, 
segurança e falsificação (rápida e eficaz)

- Maior eficácia na investigação pelos serviços de inspeção.



Dispositivos de Segurança

A DIRECTIVA 2011/62/EU – Acto Delegado

A Diretiva 2011/62/EU introduziu obrigatoriedade de implementação dos 
“dispositivos de segurança” para permitir, entre outras coisas, o seguinte:

- Verificar a autenticidade do medicamento 

- Identificar cada embalagem

- Verificar se a embalagem externa foi  adulterada - As características e 
especificações técnicas  do dispositivo de segurança anti-adulteração ficam 
ao critério do fabricante.

} Identificador Único



Dispositivos de Segurança

A DIRECTIVA 2011/62/EU – Identificador Único

De acordo com o artigo 54.º-A, (2) Diretiva 2011/62/EU, neste ato delegado deverá 
ficar definido o seguinte:

• Características e especificações técnicas do Identificador Único (UI);

• Modalidades de verificação do UI;

• As disposições relativas ao estabelecimento, gestão e acessibilidade da
sistema de repositórios que contem a informação sobre dispositivos de 
segurança;

• Listas dos medicamentos ou das categorias de medicamentos que deverão 
ou não possuir os dispositivos de segurança 

Black and White List

• Os procedimentos para a notificação de medicamentos por parte das 
autoridades competentes à Comissão, em relação aos medicamentos que 
consideram estar ou não em risco de falsificação.



Características e Especificações Técnicas do
UI – Identificador Único

O identificador único é dispositivo de segurança que se destina a 
identificar a embalagem e a sua autenticidade.

- O UI deve conter o código do produto, que inclui o prefixo do país.

- O número de série da embalagem que será formado por um n.º 
aleatório

- Adicionalmente terá informação sobre o n.º de lote, o prazo de 
validade e, eventualmente, o código de comparticipação do 
medicamento (n.º 5 do Artigo 105.º-A do Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de 
setembro)

Código do 
produto 

Numero de identificação da 
embalagem

Prazo de 
validade

Número 
de lote

Código de 
comparticipação 
nacional

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Dispositivos de Segurança



Dispositivos de Segurança

A DIRECTIVA 2011/62/EU – Identificador Único

O Ato Delegado referente aos Dispositivos de segurança foi publicado a 9 de 
fevereiro de 2016.

O ato delegado entra em vigor no prazo de 36 meses após a sua publicação
9 Fevereiro de 2019

O INFARMED I.P. está a acompanhar a implementação do referido ato delegado 
ao nível nacional através de reuniões com os parceiros nacionais por forma a 
definir uma estratégia o mais adequada à realidade nacional procurando uma 
otimização das possibilidades conferidas pelo identificador único em diversas 
áreas (recolhas do mercado, comparticipação, farmacovigilância entre outras).

artigo 105.º-A do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto
na sua redação atual 



Venda à distância de medicamentos ao público

As farmácias de oficina e os locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita 
médica podem proceder venda  à distância (online) de medicamentos ao público 
residente noutros Estados membros da União Europeia, nas seguintes condições:

a) Comunicação ao INFARMED I.P. dos seguintes elementos:

- A data de início da atividade de venda online;

- O endereço da página eletrónica na Internet utilizada para o efeito e todas as 
informações necessárias para a identificação da mesma página na Internet;

b)  Os medicamentos a oferecer para venda à distância devem cumprir a legislação 
nacional do Estado-Membro de destino, nomeadamente no que respeita à 
obrigatoriedade de aí disporem de autorização de introdução no mercado.

c)  A página eletrónica na Internet que ofereça medicamentos para venda deve 
conter:

• Os dados de contacto do INFARMED, I.P.;

• Uma hiperligação para a página eletrónica do INFARMED, I.P.;

• O logótipo comum concebido e definido pela Comissão Europeia, claramente 
visível em cada vista da página eletrónica na internet que oferece medicamentos 
para venda à distância ao público;

n.º 5 do artigo 59.º do DL 176/2006, 30 agosto

na sua redação atual



Venda à distância de medicamentos ao público

O logótipo comum possui uma ligação (link) para a página eletrónica na Internet 
do INFARMED I.P. onde se encontra a listagens de todas as farmácias e LV 
MNSRM autorizados para a venda à distância (online).

Através de um clique no logótipo o utente será redirecionado para a referida 
lista, ficando completo o processo de verificação da fiabilidade da farmácia 
ou LVMNSR.

Alista em questão deverá ser segura e actualizada, com a indicação da data da 
última atualização.



Na  página eletrónica do INFARMED I.P. :

a) Informações sobre a legislação nacional aplicável à oferta de medicamentos 
para venda à distância ao público através de serviços da sociedade da 
informação, incluindo informações sobre a possibilidade de se verificarem 
diferenças entre os Estados membros no que se refere à classificação de 
medicamentos e às condições para o seu fornecimento;

b) Informações sobre a finalidade do logótipo comum;

c) A lista das farmácias de oficina e locais de venda de medicamentos não 
sujeitos a receita médica que oferecem medicamentos para venda à distância 
ao público através de serviços da sociedade da informação e os endereços das 
suas páginas eletrónicas na Internet;

d) Informações sobre os riscos associados aos medicamentos vendidos 
ilegalmente ao público através de serviços da sociedade da informação;

e) Um ligação (link) para a página eletrónica da Agência Europeia do 
Medicamento;

Venda à distância de medicamentos ao público



A Agência Europeia do Medicamento EMA disponibiliza na sua página eletrónica o 
seguinte:

a) Informações sobre a finalidade do logótipo comum;

b) Informações sobre os riscos associados aos medicamentos vendidos ilegalmente 
ao público através de serviços da sociedade da informação;

c) Informações sobre a legislação aplicável da UE relativa aos medicamentos 
falsificados;

d) Informações sobre as ligações (links) aos sítios na Internet da Autoridades do 
medicamento dos Estados-Membros;

e) Menciona expressamente que os sítios na internet dos Estados-Membros dispõem 
de informações sobre pessoas autorizadas ou habilitadas a oferecer medicamentos 
para venda à distância ao público (online) no Estado-Membro em causa. 

Venda à distância de medicamentos ao público



Atividade Nacional

Atividade Inspetiva ao circuito do medicamento

Análises laboratoriais de acordo com plano anual



• Dedicada ao combate à venda ilegal 

de medicamentos pela internet a nível 

mundial;

• Actuação conjunta  entre diversas 

Entidades e Autoridades no combate à 

venda pela Internet de Medicamentos 

Contrafeitos;

Op. PANGEA

Defender a saúde pública, 

Reforçar os alertas para os riscos da 

compra ilegal de medicamentos pela 

internet, em websites não autorizados;

 Interromper o funcionamento e 

aumentar os riscos para os operadores 

de sites ilegais. 

Coordenação: INTERPOL, OMA,  HMA/WGEO



Operação PANGEA VIII

Dates: 2015
Participating countries: 115
Participating agencies: 236
Results:
•A record 20.7 million fake and illicit 
medicines seized, including blood 
pressure medication, erectile 
dysfunction pills, cancer medication 
and nutritional supplements;
•Estimated value: USD 81 million;
•156 arrests;
•429 investigations launched;
•550 adverts for illicit 
pharmaceuticals removed from the 
Internet;
•More than 2,410 websites taken 
offline;
•Two websites linked to the sale of 
the potentially lethal and illicit diet 
drug DNP shut 



6.125 Encomendas inspecionadas 

17 Encomendas Apreendidas

9.820 Unidades apreendidas

39.245 US $ valor aproximado 

529 unidades apreendidas para análise

RESULTADOS

INFARMED, I.P.  / AT / GNR

Operação PANGEA 2015



Products Seized %

Erectile dysfunction 60,00%

Unidentified 11,80%

Cardiovascular 11,00%

Tuberculosis 7,30%

Hormones 4,60%

Blood disorders 1,83%

Growth factor 1,10%

Steroid 1,01%

Antifungal 0,92%

Weight loss 0,13%

Vitamins 0,05%

Anti-inflammatory 0,01%

Operação PANGEA 2015
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Operação PANGEA 2015
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Protocolo de Colaboração INFARMED / AT

Importação diária de pequenas quantidades de:

- Medicamentos suspeitos de falsificação
- Medicamentos ilegais

Fevereiro de 2011

Protocolo de Colaboração INFARMED / AT  

Regulamento de  Execução do Protocolo de 

Colaboração



Colaboração Diária INFARMED, I.P. e AT

• Impedir a entrada em território nacional de medicamentos ilegais e 

suspeitos de falsificação, salvaguardando a saúde pública;

• Identificação dos remetentes, destinatários, proveniência e tipo de 

produtos;

• Apoio técnico diário para classificação de produtos / medicamentos e 

substâncias suspeitas;

• Aprofundar conhecimentos relativamente à composição destes 

medicamentos e aos processos de falsificação;

• Reforçar a colaboração  INFARMED/AT.



Colaboração Diária 

1

2

Suspendem a autorização de 
saída dos produtos e 
informam diariamente o 
INFARMED, I.P., por via 
electrónica.

Comunica às autoridades 
aduaneiras, no prazo de 
três dias úteis, o parecer 
que determina o destino a 
dar ao produto.



Colaboração Diária INFARMED, I.P. e AT

Parecer do INFARMED

1 – Apreensão
Produtos/Medicamentos suspeitos de falsificação ou que constituam um 

risco para a saúde pública

2 - Devolução ao remetente
Medicamentos ilegais em Portugal que não constituam um risco para a 

saúde pública

3 - Colheita de Amostras
Produtos/Medicamentos suspeitos de falsificação/ Produtos desconhecidos/ 

Manipulados com origem em país de risco

4 – Produtos fora da esfera de atribuições do 
Infarmed



• 619.980 unidades intercetadas

• 25.306 embalagens de produtos

• 4.795 Pareceres para destruição

• 12.812 pareceres para devolução

OVERVIEW - 2015

Colaboração Diária INFARMED, I.P. e AT

Aumento de cerca de 9% face a 2014 



• analgésicos e antipiréticos - 19% 

• anti-inflamatórios - 14%

• psicofármacos - 9%

• disfunção erétil - 7% 

• aparelho cardiovascular

• aparelho digestivo - 5%

• hormonas e esteroides anabolizantes - 2%

OVERVIEW - 2015

Colaboração Diária INFARMED, I.P. e AT



• EUA - 43% 

• Brasil - 15% 

• Índia - 9%

• Canadá - 8%

• Suíça - 6%

• China - 4% 

• Outros países - 7%

• Origem desconhecida - 8% 

OVERVIEW - 2015

Colaboração Diária INFARMED, I.P. e AT



Campanhas de informação

• Infarmed realizou, desde 2008, quatro campanhas destinadas a alertar o
público para os perigos da compra de medicamentos pela internet, em
websites não autorizados, e informar o público sobre as formas legais
para a encomenda de medicamentos através da internet.

• As campanhas utilizaram os recursos mais utilizados pelos potenciais
compradores como Advertising Display, Search Engine Marketing, redes
sociais (Facebook e Twitter) e inquéritos online.



Grupos internacionais - WGEO

- INFARMED, I.P. participa, desde 2004, no grupo de trabalho europeu 
“Working Group of Enforcement Officers” (WGEO) tutelado pelo o Grupo 
dos Chefes das Agências do Medicamento “Heads of Medicines Agencies 
(HMA)”. 

- Reúne os representantes das autoridades do medicamento, 
enforcements, polícias e autoridades aduaneiras.

- Permite a partilha de conhecimentos e experiências, a participação 
conjunta em operações, a adoção de boas práticas e a agilização de 
situações de cooperação internacional em investigações criminais. 

- Pilar do combate à falsificação de medicamentos a nível europeu. 



Projeto Fakeshare 
http://www.fakeshare.eu/pt/



Proliferação Websites de venda 

ilegal de medicamentos

Necessidade de proteger o 

cidadão

Diretiva dos medicamentos falsificados 
(2011/62/UE de 8 de Junho de 2011)

(nº25, artº 1º) O público deverá ser ajudado a identificar os sítios na Internet que 

oferecem legalmente medicamentos para venda à distância. (…)

(nº28, artº 1) A falsificação de medicamentos constitui um problema global que requer 

uma coordenação e uma cooperação internacionais eficazes e reforçadas, a fim de 

garantir uma maior eficácia das estratégias de luta contra a falsificação, em particular 

no que se refere à venda desses medicamentos pela Internet. (…)



Co-beneficiários

Projeto Fakeshare

Objetivos

• Otimizar atividades individuais dos EMs , no âmbito do combate à 

contrafação de medicamentos.

• Garantir uma gestão partilhada de atividades de monitorização de 

websites de venda ilegal de medicamentos. 

• Fomentar a comunicação e a informação.

Criação de uma plataforma “web-based”, que assegure a 

coordenação de atividades de investigação e de iniciativas no 

combate à distribuição ilegal de medicamentos, na internet.

Estratégia

PAST

(07/2013)



PRESENT

Desenvolvimento do Projeto

• Avaliar a prevalência da compra de produtos farmacêuticos online em 4 

países europeus: Itália, Espanha, Portugal e Inglaterra (apenas em 2016).

• Investigar o impacto de diferentes variáveis psicológicas e 

sociodemográficas sobre a intenção de compra de produtos farmacêuticos 

online.

(2014) (2016)

Perfil de consumidor / perfil Mercado?

•Em 2016, o questionário focou-se também 

no papel das redes sociais na distribuição 

de medicamentos falsificados.

Questionário

Investigação I

Questionário

Investigação II



PRESENT

Desenvolvimento do Projeto

Guidelines

“Medicamentos online: sabe 

realmente o que está a 

comprar?” 

Campanhas de Alerta

Publicação Conjuntas 
Infarmed, FFUL, AIFA e 

Universidade de Roma
Conferências Nacionais 

e Internacionais

(2014)

14 novembro 2014 

16 de janeiro 2015

(2016)

Divulgação 

Comunicação



Informação sobre furtos de medicamentos

FUTURE
Continuação do Projeto

Objetivos

• Centralizar a informação sobre ocorrências de furtos de 

medicamentos na cadeia de distribuição

• Implementação do modelo italiano;

• Criar um procedimento comum para gerir furtos de 

medicamentos

Estratégia



Quadro Legal 
Medicamentos ilegais, falsificados e contrafeitos



Quadro Sancionatório – Medicamentos ilegais e falsificados

Estatuto do Medicamento (Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na sua

atual redação), artigo 181.º, n.º 2 alínea a):

“Constitui contraordenação, punível com coima entre € 2 000 e 15 % do volume

de negócios do responsável ou € 180 000, consoante o que for inferior:

a) O fabrico, introdução no mercado, comercialização, distribuição,

intermediação, importação, exportação, importação paralela, dispensa,

fornecimento ou venda ao público, ou administração de medicamentos ou

medicamentos experimentais, bem como de substâncias ativas ou excipientes,

sem as autorizações, ou registos, exigidas ou que sejam medicamentos

falsificados (…)”



Artigo 282.º do Código Penal
Corrupção de substâncias alimentares ou medicinais

1 - Quem: 
a) No aproveitamento, produção, confecção, fabrico, embalagem, transporte, 
tratamento, ou outra actividade 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 objecto de 
actividades referidas na alínea anterior ou que forem utilizadas depois do prazo da 
sua validade ou estiverem avariadas, corruptas ou alteradas por acção do tempo ou 
dos agentes a cuja acção 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. 



Artigo 282.º do Código Penal
Corrupção de substâncias alimentares ou medicinais

Análise
• Crime de perigo concreto, ou seja para que se preencha é 

necessário que seja criado um perigo concreto para a vida ou 
para a integridade física de outrem, sendo esta a fraqueza 
frequentemente apontada a este enquadramento;

• Dificuldades de prova da criação do perigo;

• Bens jurídicos ameaçados por este tipo de atividades não são só a 
integridade física, a saúde e a vida das pessoas mas o próprio 
sistema de saúde e o sistema farmacêutico em particular, cuja 
segurança e fiabilidade são colocadas em causa.

• Questões: Criminalização da falsificação de medicamentos?



Outras soluções no Sistema Legal Português
Medicamentos ilegais, contrafeitos, falsificados 

• Fraude sobre Mercadorias (artigo 23.º do DL n.º 
28/84 de 20 de janeiro)?

• Crime de violação do exclusivo da patente (art. 321.º 
do CPI) ?

• Crime de Contrafação imitação e uso ilegal de marca 
(artigo 323.º CPI)?

• Crime Venda, circulação ou ocultação de produtos ou 
artigos contrafeitos (artigo 324.º CPI)?



Convenção MEDICRIME



Único Instrumento legal a nível
Mundial

Assinada por 12 países: 28/10/2011,
Moscovo

Portugal, Rússia, Áustria, Chipre,
Alemanha, Itália, Finlândia, França,
Islândia, Israel, Ucrânia, Suíça.

Entrou em vigor a 1 Janeiro 2016 na 
Arménia, Guiné, Espanha, Hungria, 

Moldávia e Ucrânia.



Objetivos
Considerando a ausência de instrumentos legais em muitos 

países, a fim de proteger a saúde pública:

 Criminalização de determinadas condutas;

 Proteção das vítimas;

 Promoção da cooperação nacional e internacional.

 Bem jurídico que a Convenção visa salvaguardar, não são 

os direitos de propriedade intelectual mas sim a proteção 

da saúde pública.



Criminaliza

 Fabrico de produtos contrafeitos (i.e. medicamentos e dispositivos 

médicos) bem como de substâncias ativas, excipientes, partes, 

acessórios e materiais utilizados na produção dos mesmos;

 Falsificação dos documentos associados aos produtos 

 Fornecimento e Tráfico de produtos falsificados

 Crimes similares que ameacem a saúde pública, como o fabrico, a

distribuição, o armazenamento, a importação, a exportação, o

fornecimento, a colocação no mercado de medicamentos sem as

autorizações devidas ou dispositivos médicos em desconformidade

com os requisitos legalmente exigidos, quando tais práticas sejam

intencionais;



Desafios

Ratificação da convenção Medicrime

Criminalização da falsificação de medicamentos

Criminalização de práticas similares que ameacem a saúde pública, 

como o fabrico, a distribuição, o armazenamento, a importação, a 

exportação, o fornecimento, a colocação no mercado de 

medicamentos sem as  autorizações devidas ou dispositivos médicos 

em desconformidade com os requisitos legalmente exigidos, quando 

tais práticas sejam intencionais



Desafios

Implementação dos dispositivos de segurança;

Aprofundamento da colaboração entre Ministério da Saúde e 

Ministério da Justiça;

Ações de investigação tendo por alvo entidades não licenciadas 

dedicadas ao fabrico de medicamentos ilegais



luis.aleluia@infarmed.pt

Obrigado

www.infarmed.pt

http://m.infarmed.pt

Consulte também:

https://twitter.com/INFARMED_IP

http://www.linkedin.com/company/infarmed
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