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CORONAVÍRUS E  FAKE NEWS  

  

Além de enfrentar a pandemia da Covid- 19, o 

Brasil, atualmente enfrenta as fake news 

(notícias falsas). Um dos principais temas 

abordados pelas fake news, é sobre a saúde, 

temas de como alimentos que curam ou 

previnem o coronavírus.  

Vale o alerta: até o momento, não existe 

nenhuma base científica sobre alimento que 

garanta cura ou tratamento da Covid-19. 

Portanto deve-se tomar ainda mais cuidado com 

as informações que recebemos e 

compartilhamos no celular e nas redes sociais, 

principalmente aquelas que garantem uma 

solução milagrosa, sem evidência científica. Por 

isso, vale reforçar que qualquer tratamento deve 

ter indicação do profissional de saúde. 

IMPORTANTE! O consumo adequado de 

alimentos saudáveis, água potável, associados à 

prática de atividades físicas, são fundamentais 

para o fortalecimento do sistema imunológico, 

manutenção e recuperação da saúde.  

 

Visando combater as Notícias Falsas sobre 

saúde, o Ministério da Saúde, está 

disponibilizando um número de WhatsApp para 

envio de mensagens a população. 

 

O canal de mensagens será um espaço 

exclusivo para receber informações virais que 

serão averiguadas pelas áreas técnicas e 

respondidas oficialmente se é verdade ou 

mentira. 

 

Para confirmar se a informação procede, antes 

de continuar compartilhando, qualquer cidadão 

poderá enviar gratuitamente mensagens com 

imagens ou textos que tenha recebido nas redes 

sociais para o número: (61)99289-4640. 

 

 

 
 
Segue abaixo, algumas notícias falsas: 

 

Café previne o coronavírus – FAKE NEWS! 

Alimentos alcalinos evitam coronavírus - FAKE 

NEWS! 

Beber água de 15 em 15 minutos cura o 

coronavírus - FAKE NEWS! 

Chá de limão com bicarbonato quente cura 

coronavírus - FAKE NEWS! 

Beber água quente mata o coronavírus - FAKE 

NEWS! 

Beber muita água e fazer gargarejo com água 

morna, sal e vinagre previne coronavírus - FAKE 

NEWS! 

Vitamina C cura o coronavírus – FAKE NEWS! 

Termômetros infravermelhos direcionados 

para a testa pode fazer mal ao ser humano -  

FAKE NEWS!  

De acordo com a ANVISA, com base na 

avaliação de referências bibliográficas sobre 

esses produtos, a medição de temperatura por 

termômetro infravermelho direcionado à testa é 

inofensiva ao ser humano.  
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