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Introdução
Este material foi criado a partir de conteúdos 
criados pelos grupos de divulgação científica 
Vidya Academics e Pretty Much Science. 

Ao reunir dicas sobre como se prevenir das fake 
news e explicações de por que elas estão erradas, 
procuramos criar uma imunidade informativa 
contra a epidemia de desinformação que ocorre 
em meio à pandemia da COVID-19. 

O material é de livre circulação! Só pedimos que 
nossas páginas sejam indicadas pelos usuários 
deste material.

Sem ciência, a escuridão.
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Identificando 
as Fake News



1. Espere um momento e 
pense. 

    Não acredite imediatamente e saia compartilhando por aí.

2. Suspeite de conteúdos que 
te causem reações 
emocionais muito fortes.

As notícias inventadas são feitas para causar surpresas ou rejeição.

3. O conteúdo confirma uma 
crença sua? Desconfie.

4. A notícia pede para você 
confiar, porque a “mídia” quer 
esconder o fato? Desconfie.

5. Confie em especialistas da 
área.



6. Leia toda a matéria, não 
somente o título

Muitas notícias falsas têm erros gramaticais ou de digitação. Também podem 
fazer afirmações absolutas sem citar fontes ou informações que se contradizem.

7. Pesquise o título no Google.
Se for verdade, é provável que outras mídias já tenham compartilhado. Se for 

falso, alguns sites verificadores de dados já podem ter checado a veracidade. 

Sites: Fato ou Fake, Agência Lupa, Aos fatos, Boatos, etc.

8. Descubra a fonte.
É uma corrente do whatsapp sem autoria? Cita uma fonte legítima? Pesquise o 

nome da mídia ou do autor no Google para ver o que mais essa pessoa fez e em 
qual mídia trabalha. Preste atenção se o site que publicou as notícias tem um viés 
fortemente ideológico.

9. Confira os dados.
Se há depoimento de uma autoridade, resultados de pesquisa, datas, números e 

índices, essas informações podem ser conferidas no Google e provavelmente outros 
veículos já os tenham divulgado. 

10. Verifique o contexto.
Algumas fake news divulgam informações do passado como acontecimentos 

atuais. Observe se o contexto faz sentido.

11. Recebeu uma foto que 
conta uma história?

Você pode fazer uma pesquisa “inversa” de imagens e ver se outros sites a 
reproduziram. Salve a foto no seu computador e faça o upload no 
images.google.com ou no reverse.photos.

https://oglobo.globo.com/fato-ou-fake/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/
https://www.aosfatos.org/
https://www.boatos.org/
https://www.google.com/imghp?hl=en
https://www.labnol.org/reverse/


12. Recebeu um áudio ou 
vídeo?

Tente pesquisar o conteúdo na internet usando palavras-chave e “whatsapp” ou 
a plataforma que você recebeu essa mídia.

13. Desconfie de experiências 
pessoais.

As experiências pessoais (evidências anedóticas) não têm validade científica 
alguma em comparação a estudos com um grande número de pessoas, porque 
podem ter ocorrido ao acaso ou a conclusão tirada pelo autor está errada.

14. Correlação não é causa.
Geralmente, em experiências pessoais ou até em alguns estudos, uma correlação 

é estabelecida entre eventos comuns: “quanto mais eu tomo isso, menos mal eu fico”. 
No entanto, correlação não implica causa. 

Assim como o lançamento de foguetes nos EUA seguem o número de 
doutoramentos em ciências sociais, essas correlações são simplistas e insuficientes 
para implicar que quanto mais doutores em ciências sociais, mais foguetes os EUA 
irão lançar.

15. Denuncie a publicação ou 
o contato

As redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram e Whatsapp estão 
melhorando suas políticas de checagem de conteúdo. Denuncie a postagem ou o 
contato (Whatsapp) para a própria rede social ou compartilhe a postagem em 
grupos de checagem de fatos.

https://www.tylervigen.com/spurious-correlations
https://www.tylervigen.com/spurious-correlations


Fake News



X Clima frio e neve matam o 
vírus.

Não há razão em acreditar que clima frio e neve poderiam matar o novo 
coronavírus, uma vez que o vírus tem se espalhado em países de clima muito frio, 
como a Noruega e Islândia, e o corpo humano sempre se mantém, em condições 
normais, entre 36.5°C to 37°C, independente da temperatura externa ou do tempo. 
Fonte: Organização Mundial da Saúde

X O vírus não pode ser 
transmitido em regiões 
quentes e úmidas.
Pelas evidências científicas mostradas até agora, o vírus pode ser transmitido em 
todas as regiões do mundo. Fonte: Organização Mundial da Saúde. 

X O vírus pode ser 
transmitido por mosquitos.
Não há evidências científicas que indicam que o vírus pode ser transmitido por 
mosquitos, como os vírus da dengue e da zika. Fonte: Organização Mundial da 
Saúde. 

X Secadores de mãos são 
eficazes contra o novo 
coronavírus.
Os secadores de mãos somente são efetivos para secar as mãos. Uma vez que suas 
mãos estiverem limpas, seque-as com toalhas de papel, de pano ou secadores de 
mãos com ar quente. Fonte: Organização Mundial da Saúde. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


ㅡ Lâmpadas de UV matam o 
vírus.

As lâmpadas de UV são eficazes contra o vírus, mas não devem ser usadas 
para esterilizar mãos ou outras áreas da pele, uma vez que causam irritação na 
pele e podem causar câncer.  Fonte: Organização Mundial da Saúde. 

X A pulverização de álcool ou 
cloro em todo o corpo pode 
matar o coronavírus

A pulverização de álcool ou cloro em todo o corpo não mata vírus que já 
entraram no corpo. A pulverização de tais substâncias pode ser prejudicial para 
roupas ou membranas mucosas (ou seja, olhos, boca). Fonte: Organização Mundial 
da Saúde. 

X As vacinas contra 
pneumonia protegem contra 
o novo coronavírus

As vacinas contra pneumonia, como a vacina pneumocócica e a vacina contra 
o Haemophilus influenza tipo B (Hib), não oferecem proteção contra o novo 
coronavírus. O vírus é tão novo e diferente que precisa de sua própria vacina. Os 
pesquisadores estão tentando desenvolver uma vacina contra 2019-nCoV, e a OMS 
está apoiando seus esforços. Embora essas vacinas não sejam eficazes contra 
2019-nCoV, é altamente recomendável a vacinação contra doenças respiratórias 
para proteger sua saúde. Fonte: Organização Mundial da Saúde. 

X Lavar o nariz com soro 
ajuda a prevenir.

Não há evidências de que lavar o nariz regularmente com soro fisiológico 
tenha protegido as pessoas da infecção pelo novo coronavírus. Existem evidências 
limitadas de que lavar o nariz regularmente com solução salina pode ajudar as 
pessoas a se recuperarem mais rapidamente do resfriado comum. Fonte: 
Organização Mundial da Saúde. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


X Comer alho ajuda a 
prevenir.

O alho é um alimento saudável que pode ter algumas propriedades 
antimicrobianas. No entanto, não há evidências do surto atual de que comer alho 
tenha protegido as pessoas do novo coronavírus.  Fonte: Organização Mundial da 
Saúde. 

X Antibióticos são eficazes 
no tratamento e prevenção 
do novo coronavírus.

Antibióticos não funcionam contra vírus, apenas bactérias. O novo 
coronavírus é um vírus e, portanto, os antibióticos não devem ser usados   como 
meio de prevenção ou tratamento. No entanto, se você estiver hospitalizado para o 
2019-nCoV, poderá receber antibióticos porque a coinfecção bacteriana é possível. 
Fonte: Organização Mundial da Saúde. 

X Já existem medicamentos 
para tratar especificamente 
o novo coronavírus.

Até o momento, não há nenhum medicamento específico recomendado para 
prevenir ou tratar o novo coronavírus. Alguns tratamentos específicos estão sob 
investigação e serão testados através de ensaios clínicos. A OMS está ajudando a 
acelerar os esforços de pesquisa e desenvolvimento com diversos parceiros.     
Fonte: Organização Mundial da Saúde. 

X Álcool em gel 90% é melhor 
do que 70%.

Formulações com mais de 50% de álcool já trazem algum efeito antisséptico 
discreto, embora o recomendado seja investir nas que contêm entre 70 e 85%. 
PRodutos ainda mais concentrados eliminam os germes, porem são caros, 
agressivos à pele, altamente inflamáveis e com evaporação mais rápida. Fontes: 
Saúde Abril e Conselho Federal de Química. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://saude.abril.com.br/blog/e-verdade-ou-fake-news/alcool-em-gel-n%20ao-evita-infeccao-por-novo-coronavirus-e-fake/
http://cfq.org.br/noticia/nota-oficial-propriedades-do-alcool-gel/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


X “O vírus, antes de alcançar o pulmão, 
permanece na garganta por 4 dias, esse 
é o tempo que a pessoa começa a tossir e 
ter dor na garganta. Se ela tomar muita 
água e fizer gargarejo com água morna, 
sal ou vinagre, o vírus é eliminado.”

A temperatura do corpo humano é de pelo menos 36°C, assim, beber água a 
uma temperatura de 26 a 27 °C não traz benefício algum em relação à prevenção ou 
eliminação do Coronavírus (COVID-19), uma vez que no corpo humano o vírus tolera 
temperatura de pelo menos 36°C. O período médio de incubação da infecção por 
coronavírus é de 5.2 dias, com intervalo que pode chegar até 14 dias.   Fonte: 
Ministério da Saúde. 

X Vitamina C aumenta a 
imunidade contra o 
coronavírus.

Os pesquisadores ainda não encontraram nenhuma evidência de que os 
suplementos de vitamina C possam tornar as pessoas imunes à infecção por 
COVID-19. De fato, para a maioria das pessoas, tomar vitamina C extra nem mesmo 
evita o resfriado comum, embora possa encurtar a duração de um resfriado se você 
o pegar.  Fontes: Live Science. e Instituto Questão de Ciência. 

X Chá de limão quente é 
eficaz na prevenção.

Não há evidências científicas que apontam a eficácia de chá de limão na 
prevenção do coronavírus, nem contra outras doença, como o câncer. Fontes: 
Ministério da Saúde. e Sibele Oliveira. 

https://www.saude.gov.br/fakenews/46515-agua-ou-cha-quente-mata-o-coronavirus-e-fake-news
https://www.livescience.com/coronavirus-myths.html
http://revistaquestaodeciencia.com.br/questionador-questionado/2019/01/24/vitamina-c-ajuda-evitar-resfriado
https://www.saude.gov.br/fakenews/coronavirus
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/10/29/nao-tem-magica-tome-cuidado-com-as-fake-news-da-alimentacao.htm


X A ozônioterapia é eficaz 
para prevenir e curar o vírus.

A ozonioterapia não tem embasamento científico. Não há evidências que 
indiquem que a terapia previne ou cura a doença causada pelo novo coronavírus. O 
gás ozônio é altamente tóxico e pode causar inflamação, câncer e até a morte. 
Fontes: Ministério da Saúde  e Forbes. 

X Homeopatia aumenta sua 
imunidade e previne o 
coronavírus.

Não há evidências científicas que embasem o uso de produtos homeopáticos 
para a prevenção ou cura do novo coronavírus e outras enfermidades. Fontes: 
Ministério da Saúde. e AMHB. 

X O vírus foi criado em 
laboratório.

Não há nenhuma evidência que isso seja verdade. O novo coronavírus se 
parece mais com os vírus das SARS e MERS, que causaram surtos nas últimas 
décadas e tiveram origem em morcegos. No entanto, a origem exata do vírus não foi 
definida, mas seu genoma indica que teve origem na recombinação de um 
coronavírus de morcego com um de pangolim. Fontes: Live Science e Tang, X. et al. 
On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. 

X O vírus não infecta e mata 
jovens e crianças.

Apesar de 2% das infecções em um estudo com mais de 70 mil chineses, feito 
pelo CDC da China, ocorrer em menores de 20 anos, os resultados na saúde nessa 
faixa etária foi de leve a moderada. No entanto, deve-se considerar que crianças 
podem não apresentar sintomas da doença e, mesmo assim, transmití-la a outras 
pessoas. Fonte: Characteristics of and Important Lessons from The Coronavirus 
DIsease 2019 (COVID-19) Outbreak in China. JAMA Network. 

https://www.saude.gov.br/fakenews/coronavirus
https://www.forbes.com/sites/brittmariehermes/2016/10/13/naturopathic-medicine-week-endemic-quackery-ozone-therapy/#2a18c51246a2
https://www.saude.gov.br/fakenews/coronavirus
http://homeopatia.bvs.br/2020/02/04/comunicado-oficial-amhb-corona-virus/
https://www.livescience.com/coronavirus-myths.html%20Tang,%20X.%20et%20al.%20On%20the%20origin%20and%20continuing%20evolution%20of%20SARS-CoV-2.
https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwaa036/5775463
https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwaa036/5775463
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130


X O álcool em gel caseiro 
substitui o comercial.

As receitas caseiras que estão circulando na internet recomendam a 
produção do álcool em gel a partir do álcool líquido concentrado. Quando se utiliza 
álcool líquido em elevadas concentrações, aumenta-se bastante o risco de 
acidentes que podem provocar incêndios, queimaduras de grau elevado e irritação 
da pele e mucosas. Além disso, a depender do que se utiliza como espessante, ao 
invés de eliminar microrganismos pode-se potencializar sua proliferação. Fonte: 
Conselho Federal de Química. 

X Animais de estimação 
transmitem a doença.

Apesar de um cachorro ter apresentado resultado positivo para o novo 
coronavírus em Hong Kong, não há evidências que provem sua transmissão para 
humanos. Por precaução, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) 
recomendam que as pessoas com COVID-19 mandem outra pessoa andar e cuidar 
de seus animais de companhia enquanto estão doentes. E as pessoas sempre 
devem lavar as mãos depois de se aconchegarem com os animais, pois os animais 
de companhia podem espalhar outras doenças para as pessoas. Fontes: G1 Globo.  
e Centers for Disease Control and Prevention. 

X Imunidade de rebanho: Se 
todos pegarem, acabaremos 
com a pandemia.

Na teoria, se 70% da população tivesse anticorpo contra o vírus haveria a 
imunidade de rebanho. Mas sem uma vacina, não se sabe qual o nível ou quanto 
tempo duraria a imunidade adquirida através da transmissão entre os indivíduos. 
Ainda, se deixarmos a transmissão natural agir para induzir anticorpo na 
população, veríamos um número muito alto de mortes. Por isso é importante ter em 
mente que somente através da vacinação há comprovação científica da imunização 
em massa eficaz e duradoura.

http://cfq.org.br/noticia/nota-oficial-esclarecimentos-sobre-alcool-gel-caseiro-higienizacao-de-eletronicos-e-outros/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/15/coronavirus-e-pets-veja-perguntas-e-respostas-sobre-cuidados-com-animais-de-estimacao.ghtml
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/animals.html


X A gripe suína (2009) foi pior 
do que a de COVID-19.
A Influenza A(H1N1)pdm, também conhecida como Gripe Suína, causou uma 
pandemia em 2009. No entanto, aqui no Brasil, os maiores números de casos 
ocorreram em 2016, devido a uma mutação no vírus que circulava em 2009. Somente 
na 14ª, a COVID-19 já havia superado em 316 vezes o número total de casos no ano 
de 2009. No mesmo período, já havia superado em 98,5 vezes o total no ano de 2016. 
Fontes: Flunet e Ministério da Saúde.
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