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Remédios de comercia-
lização proibida, terrenos
públicos invadidos, simu-
lacros de armas de fogo que
o vendedor garante serem
“iguaizinhos” às verdadei-
ras. Na internet, as vendas
ilegais são tão rotineiras
que parecem legais.

“Ih, eu vendo no Brasil
inteiro”, diz ao A Cidade o
homem que garante trazer
10 comprimidos do aborti-
vo Cytotec a Ribeirão Preto
em menos de duas horas.
“É só você dizer que eu cor-
ro aí e te salvo” – e pede, em
tom heroico, R$ 1 mil pela
medicação.

Pelo WhatsApp, ele en-
via mais de 30 fotos de con-
versas que teve com outras
mulheres. Elas relatam dias
de sangramento, necessi-
dade de ir ao hospital e até
a retirada de fetos já forma-
dos depois do uso do remé-

dio proibido.
– Agora, preciso enter-

rar. Estou ruim, sangrando.
As dores passaram.

É o relato de uma delas.
Para o vendedor, porém,

o importante é a interrup-
ção da gravidez. É isso que
ele quer vender. “Nos rela-
tos, você vai ver que dá cer-
to”, garante na conversa via
telefone.

Emagrecer
Para comprar o emagre-

cedor Sibutramina na far-
mácia, o paciente precisa,
além da receita médica, as-
sinar um termo de ciência
e portar um termo de res-
ponsabilidade assinado pe-
lo médico que prescreveu a
receita.

Nos grupos “Feira do
Rolo Ribeirão Preto” e “Fei-
ra do Rolo da Quebrada de
Ribeirão Preto”, pelo Face-
book, a compra é negocia-
da sem qualquer burocra-
cia. “Vamos emagrecer?
Elimine de 7 a 12 quilos por
mês sem fazer esforço”, é o
discurso feito por um dos
anunciantes.

Pelo WhatsApp, os ven-
dedores garantem ao A Ci-
dade a entrega em qual-
quer bairro de Ribeirão
Preto e até em cidades da

região de Ribeirão Preto.
Dizem, inclusive, que o

remédio vem de uma gran-
de empresa farmacêutica e
que a venda ilegal abastece
até mesmo farmácias que
também vendem a droga
de forma irregular.

– O médico não quis me
dar. Falou que não vende
mais...

Diz a repórter, que se
passa por compradora. As
respostas são sempre as
mesmas: “Não faz mal”, “Se
tomar um por dia não tem
problema”.

“As vendas pelas redes
sociais são supranacionais.
Envolvem pessoas de todo
lugar do mundo. É preci-
so que o mundo se reorga-
nize”, analisa Giulia Crippa,
professora de Ciência da
Informação e Documenta-
ção na USP Ribeirão Preto e
professora da Escola de Co-
municação e Artes da USP
São Paulo. Ela defende uma
organização internacional,
que promova intercâmbio
de informações.

Ribeirão Preto não tem
sequer delegacia especiali-
zada em crimes cibernéti-
cos ou equipe especializa-
da nessa modalidade.

O crime segue ao alcan-
ce de um clique.

A Cidade entra
nas redes sociais e
encontra de abortivo
e simulacro de arma
disponíveis para venda
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O QUE DIZ A LEI
VENDA DE EMAGRECEDORES

Lei Nº 9.677, de 2 de julho de
1998 – Crime contra a saúde

pública

*Altera o código penal, incluindo
crimes contra a saúde pública

na classificação dos delitos
considerados hediondos

Art. 273 - Falsificar, corromper,
adulterar ou alterar produto

destinado a fins terapêuticos ou
medicinais:

PENA - RECLUSÃO, DE 10 A
15 ANOS E MULTA.

§ 1º - Nas mesmas penas incorre
quem importa, vende, expõe à
venda, tem em depósito para
vender ou, de qualquer forma,

distribui ou entrega a consumo o
produto falsificado, corrompido,

adulterado ou alterado.

ENTENDA OS
EMAGRECEDORES

O cardiologista Fernando Nobre, coordenador da
Unidade Clínica de Hipertensão do Hospital das

Clínicas de Ribeirão Preto, explica que a Sibutramina
age no sistema nervoso central, “determinando

redução da ingestão de alimentos pelo aumento da
saciedade e diminuição da fome”. Ele explica que,
por essa ação, a Sibutramina aumenta a frequência

cardíaca e a pressão arterial, “duas variáveis do
organismo que podem guardar relação direta com

a ocorrência de complicações e doenças como
infarto e derrame”. O Femproporex, ele diz, “causa
depressão do apetite e diminuição das percepções

pelo sabor e odor, o que leva a uma redução da
ingestão de alimentos”. O médico frisa que a droga

é proibida no Brasil pelas “evidências de graves
efeitos adversos e dependência”. A Anvisa informou
que “a proibição decorre do perfil de segurança da

substância, que demonstra um risco superior ao
benefício que o paciente tem com seu uso”.


