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O INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de saúde, I.P. sob a tutela do Ministério da Saúde, é a autoridade reguladora nacional que avalia, autoriza, regula e 
controla os medicamentos de uso humano, bem como os produtos de saúde, designadamente os dispositivos médicos e os produtos cosméticos e de higiene corporal. 
A sua principal missão é garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos medicamentos e dos produtos de saúde, prevenindo os riscos decorrentes da sua utilização, assegurando os 
mais elevados padrões de saúde pública e a defesa dos interesses do consumidor. 

 

 
Assunto: Protocolo de Colaboração 
 

INFARMED, I.P. e ASAE retiram  

suplementos alimentares adulterados 

No âmbito da colaboração entre a ASAE – Autoridade da Segurança Alimentar e Económica e o 

Infarmed, I.P., foram colhidos em 2014, 98 produtos destinados ao emagrecimento ou à melhoria do 

desempenho sexual, suspeitos de conterem substâncias com atividade farmacológica que apenas 

podem ser utilizadas em medicamentos. 

As colheitas foram efetuadas por equipas especializadas de peritos, em retalhistas e distribuidores 

de suplementos alimentares e após análise efetuada pelo laboratório do Infarmed, I.P., foram 

detetados 27 produtos contendo substâncias com atividade farmacológica, que constam na 

composição de medicamentos destinados à disfunção erétil, nomeadamente compostos inibidores 

da fosfodiesterase do tipo 5 (sildenafil, tadalafil e análogos), e em medicamentos para o tratamento 

da obesidade proibidos na União Europeia (sibutramina) – em anexo. 

Atendendo a que estes produtos, contêm substâncias ativas não declaradas e não foram avaliados 

como medicamentos, a sua utilização constitui um risco para saúde pública. 

Estes produtos são, por isso, considerados como medicamentos ilegais, nos termos das disposições 

conjugadas da alínea dd) do n.º 1 do artigo 3.º e alínea a) do n.º 2 do artigo 181.º do Decreto-Lei n.º 

176/2006, de 31 de agosto, na sua redação atual, constituindo a sua comercialização e distribuição 

uma infração passível de processo de contraordenação. 

Face ao exposto, para além das ações em curso desencadeadas pela ASAE e o INFARMED, 

determina-se que: 

 as entidades que disponham dos referidos produtos, não procedam à sua venda ou 

dispensa; 

 os utentes que tenham adquirido estes produtos não os utilizem. 

 

 

12 de fevereiro de 2015 

Assessoria de Imprensa do Infarmed, I.P. 
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Anexo 

Produtos contendo substâncias com atividade farmacológica não declaradas no rótulo  

(medicamentos ilegais) 

 

 

 

 

 

 

Nome 
comercial 

Apresentaçã
o 

Nº Lote Validade Substâncias detetadas 

Brazul Comprimidos 02400401 02-2017 Fenolftaleína 

PingGuoCu Comprimidos 3/4 07-2014 
Fenolftaleína 

Sibutramina 

Paiyouji Saquetas 
Desconhecid

o 
09-2014 Sibutramina 

Bioficus Plus Cápsulas 05100696 05-2014 Fenolftaleína 

Slimlimão Comprimidos 01300356 03-2016 Fenolftaleína 

Desire Cápsulas 8919 02-2015 Flibanserina 

Powertabs Cápsulas 9324 12-2016 
N-Desmethylacetildenafil 
Dithiodesmethylcarboden

afil 

Maxium Cápsulas 10/01/14 
09-01-
2017 

Tadalafil 

Puragra Cápsulas 140117 
16-07-
2015 

Hydroxythiohomosildenaf
il  

Thiosildenafil 

Viamax Desire Cápsulas 8919 02-2015 Flibanserina 

Man Power Cápsulas 3282 06-2016 

N-Desmethylacetildenafil 
Dithiodesmethylcarboden

afil 

Dapoxetina 

iErect Cápsulas 1613 06-2016 N-Desmethylacetildenafil 

Libializ Cápsulas 400575 06-2016 Thiosildenafil 

Provigor Cápsulas 400150 04-2016 
Thiosildenafil  

Sildenafil 

Vitax Cápsulas 130415 04-2017 
Sildenafil 

Thiosildenafil 

Tauron Cápsulas 130913 09-2017 
Hydroxythiohomosildenaf

il 
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Anexo (continuação) 

Produtos contendo substâncias com atividade farmacológica não declaradas no rótulo  

(medicamentos ilegais) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nome Comercial 
Apresentaçã

o 
Lote Validade 

Substâncias 
detetadas 

48 Cápsulas 820920 09-2016 
Sildenafil 

Thiosildenafil 

Libid-Up for him Cápsulas 10/01/14 
09-01-
2017 

Tadalafil 

Protezon Forte Cápsulas 2013033 12-2015 
Hydroxythiohomosildena

fil 

Protezon Lady Cápsulas 8929 02-2015 Flibanserina 

Libimix Cápsulas 10/01/14 
09-01-
2017 

Tadalafil 

Orgasmix Cápsulas 02/01/13 
01-01-
2016 

Tadalafil 

Power Strips Películas 201105 03-2015 Tadalafil 

Furunbao Cápsulas 20130925 
24-03-

2015 
Tadalafil 

Kasutra Cápsulas 820920 09-2016 
Sildenafil 

Thiosildenafil 

Megaplus Cápsulas 400925 09-2016 
Hydroxythiohomosildena

fil 

Power Strips Películas 201105 03-2015 Tadalafil 


