


O QUE É CORONAVIRUS? 
(COVID-19)

Coronavírus é uma família de vírus que causam 
infecções respiratórias. O novo coronavírus foi 
descoberto em 2019, após casos registrados na China. 
A doença provocada pelo novo coronavírus chama-se 
COVID-19, sigla em inglês para “coronavirus disease 
2019” (doença por coronavírus 2019).

Os sinais e sintomas clínicos são principalmente 
respiratórios, semelhantes aos de um resfriado 
comum, mas podem atingir também o trato 
respiratório inferior, com instalação de Pneumonia, 
podendo ainda evoluir rapidamente para a falência 
respiratória, o que explica a sua gravidade.

A transmissão do coronavírus pode ocorrer mesmo 
sem o aparecimento de sinais e sintomas. Estudos 
ainda indicam que  uma pessoa com COVID-19 pode 
infectar outras 2 ou 3 pessoas, um número um pouco 
maior que na gripe.



PACIENTES COM COVID-19 
PODEM APRESENTAR:

TOSSE

CORIZA

FEBRE

DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR



COMO IDENTIFICAR 
FAKE NEWS



FONTE DA NOTÍCIA

Tem credibilidade? 
É de autor reconhecido? 
Existem páginas 
especializadas em 
inventar notícias e editar 
para parecerem reais 
e divulgá-las. Evite-as.

Quer informações seguras 
e atualizadas?

SECRETARIA ESTADUAL 
DE SAÚDE 

UNA- SUS

ANVISA

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DA SAÚDE (OMS)

PORTAL DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE

ACESSE

http://www.saude.sp.gov.br
https://www.unasus.gov.br/especial/covid19
http://portal.anvisa.gov.br
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
https://coronavirus.saude.gov.br


BOM SENSO

Seja cético com o que lê. 
A notícia parece bizarra 
ou absurda? Vai contra 
tudo que foi dito até 
então? Sugere curas/
soluções milagrosas? 
Nesses casos, é boa 
a chance de não ser 
verdadeira.

EXEMPLOS DE NOTÍCIAS FALSAS

O vinagre é mais 
eficiente do que 
o álcool gel na 
prevenção ao 
coronavírus

A China já tem 
o remédio contra 
o vírus

Médica aplica soro 
endovenoso para 
ficar imune ao 
coronavírus

O vírus foi criado 
em laboratório 
pela China 
ou pelos EUA

O vírus não 
sobrevive em 
temperaturas acima 
de 26º, por isso o 
gargarejo com chá 
mata o vírus

Cuba desenvolveu 
uma vacina contra 
o coronavírus

Prender 
a respiração por 
10 segundos indica 
se a pessoa tem 
a doença ou não

A vitamina C 
é capaz de matar 
o vírus



ALARMISMO

Notícias com expressão 
“alarmista” não costumam 
ser verdadeiras.



LEIA A NOTÍCIA 
COMPLETA E VERIFIQUE 
A DATA

Às vezes o título 
é distorcido só para 
chamar atenção. A leitura 
completa da matéria pode 
melhorar o entendimento. 
Algumas notícias são 
verdadeiras, mas não 
são atuais e se referem a 
sintomas e curas de outras 
doenças respiratórias 
anteriores ao coronavírus. 
Verifique sempre a data 
da publicação. No caso 
da COVID-19 dias podem 
fazer a diferença no 
cenário, imagine meses 
ou anos.



IMAGENS EDITADAS

Cuidado com fotos 
e vídeos. Mesmo aqueles 
enviados por amigos 
podem ter edições 
distorcidas.



NÃO COMPARTILHE 
SEM TER CERTEZA

Não repasse nenhum tipo 
de conteúdo se estiver 
em dúvida sobre sua 
veracidade, sobretudo se
o texto pedir isso. É muito 
comum que fake news 
venham acompanhadas por 
pedidos de “compartilhe” 
“repasse para o máximo 
de pessoas possível”, isso 
é feito para que a notícia 
viralize. Nas redes sociais 
é frequente o uso de robôs 
para disseminação de fake 
news, eles agem como se 
fossem usuários de verdade 
e replicam o conteúdo falso 
diversas vezes.



FICOU EM DÚVIDA?
Nesse momento de crise, 
vários profissionais 
de saúde têm se 
disponibilizado para 
tirar as dúvidas de 
quem precisa. Use o 
apoio dessas redes de 
informação!



CONSEQUÊNCIAS 
DAS FAKE NEWS



CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE

1 2 3 4
Levar 

a um alarmismo 
muito grande 

e sobrecarregar 
o sistema de saúde

Levar as pessoas a 
acreditarem que estão 

protegidas e não tomarem 
as medidas cabíveis para 

evitar a propagação do vírus

Fazer com que 
as pessoas 

subdimensionem 
o problema e não tomem 

as precauções necessárias

Fazer com que as pessoas 
se automediquem, causando 
efeitos colaterais e falta de 
medicamento para quem 

realmente precisa



CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS

A produção e disseminação de fake news podem se enquadrar no 
artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, que especifica que quem 

provocar alarde, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou 
praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto poderá 

sofrer pena de prisão simples, de quinze dias a seis meses. O 
responsável ainda poderá ser multado.

FAKE NEWS 
PODE LEVAR 

À CADEIA



DENUNCIE!

As redes sociais como Facebook, Instagram, 
WhatsApp, YouTube e Twitter aceitam denúncias 
de conteúdos falsos pelo SAC.

Se você receber uma notícia falsa, denuncie! 
É através da denúncia e da informação de 
qualidade que derrotamos as fake news.

Também é possível denunciar 
diretamente para o Ministério Público.

Para fazer a representação o ideal 
é ter prints da notícia falsa recebida.

ACESSE

O  Ministério da Saúde criou um canal, via WhatsApp, 
para receber informações viralizadas, que serão 
apuradas pelas áreas técnicas e respondidas 
oficialmente se são verdade ou mentira. 

ACESSE

https://aplicativos.pgr.mpf.mp.br/ouvidoria/app/cidadao/manifestacao/cadastro/2
https://www.saude.gov.br/fakenews


Fonte: Ana Lúcia Faria, 
farmacêutica e consultora na Faria & Storpirtis - Capacitação em Ciências Farmacêuticas


