
Falso: 
Vitaminas atuam no combate

direto ao coronavírus. 

Verdadeiro
ou falso?
O  QUE  É  VERDADE  E  O
QUE  É  MITO  SOBRE  O

COVID-19 .

ORGANIZAÇÃO :

(6 4 )  3 4 4 1 - 5 300

Apesar de não apresentarem
propriedade que relacione as vitaminas C
e D ao coronavírus, sua aquisição é
importante para a saúde em geral, sendo
elas adquiridas pela ingestão de frutas e
verduras cruas e e através da exposição
solar, pelos raios U.V, até as dez horas da
manhã e após as quatro horas da tarde. A
vitamina C possui ação antioxidante e
auxilia na defesa do organismo contra
infecções. Já a vitamina D regula a
quantidade de cálcio e fósforo, atuando
na saúde dos ossos e na defesa muscular.

Fonte 1: OBANDO, Mireli. Mitos e verdades sobre o Coronavírus.
Portal do Governo de Mato Grosso do Sul. Secretaria da Saúde. 04
mar. 2020. Disponível em: http://www.ms.gov.br/mitos-e-verdades-
sobre-o-coronavirus/. Acesso em: 30 mar. 2020.
Fonte 2:Cartilha "Práticas Integrativas e Complementares (PICs) e o
COVID-19" da PIC Floripa e prefeitura de Florianópolis em parceria
com o SUS 



Falso:
Animais transmitem COVID-19 para

seres humanos.

Falso:
Chá de erva doce mata o vírus.

 

Falso:
Alho e gengibre curam e previnem o

Coronavírus.

Há alguns questionamentos sobre a
possibilidade de transmissão humano-animal,
não havendo, ainda, nenhuma informação
científica comprovada de que cães e gatos sejam
importantes transmissores na cadeia
epidemiológica da COVID-19, sendo necessários
mais estudos e o monitoramento contínuo de
animais de estimação. Os trabalhos relacionados
com o SARS-Cov-2, causador da COVID-19,
continuam sob investigação acelerada, e
pesquisadores de vários países do mundo estão
engajados para esclarecer todas as dúvidas da
população quanto à origem exata e o
sequenciamento genético do novo coronavírus,
com os possíveis hospedeiros e reservatórios,
além dos humanos (LOPES, 2020).
Os pets possuem outros tipos de coronaviroses e
essas não podem infectar seres humanos e não
estão relacionados com o surto de COVID-19. A
infecção por coronavírus é comum em cães
jovens, principalmente em animais que vivem
em canis e abrigos, associada à ocorrência de
diarreia branda e autolimitante (VIEIRA, 2019).
Portanto, sabe-se que a transmissão de COVID-19
ocorre de humano a humano e que o humano
pode contaminar o animal, porém não há
evidência científica de que animais contaminem
os humanos (RODRIGUES, 2020; WORLD SMALL
ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION, 2020).

Esse é um boato que circula há pelo
menos uns dez anos e se restringia
ao vírus influenza, causador da
gripe. O texto que circula no
WhatsApp, recomenda, tomar chá
de erva-doce para curar o
Coronavírus, porque a planta tem o
mesmo princípio ativo do Tamiflu,

remédio usado contra casos de
H1N1 e outros subtipos de influenza.

Porém, tal composto não existe na
erva-doce. As propriedades
medicinais da erva-doce são para
melhorar a digestão, reduzir gases e
inchaço.

Fonte 1: Material para suporte aos colaboradores do
TeleCOVID-Catalão. Elaborado pela comissão de comunicação e
educação em saúde. Universidade Federal de Catalão.
Fonte 2:Cartilha "Práticas Integrativas e Complementares (PICs)
e o COVID-19" da PIC Floripa e prefeitura de Florianópolis em
parceria com o SUS .

Comer alho ou gengibre não faz mal
nenhum a saúde e até pode aliviar
sintomas como coriza e irritação nas
vias aéreas, pois são alimentos que
possuem propriedades medicinais. O
alho, por exemplo, possui ação
antimicrobiana e expectorante e é um
importante aliado no tratamento da
gripe. E o gengibre tem propriedades
antioxidantes e anti-inflamatórias. Vale
ressaltar que esses dois alimentos não
são capazes de matar o Coronavírus ou
tratar de forma exclusiva as infecções
respiratórias.

Fonte 1: Material para suporte aos colaboradores do
TeleCOVID-Catalão. Elaborado pela comissão de comunicação e
educação em saúde. Universidade Federal de Catalão.
Fonte 2:Cartilha "Práticas Integrativas e Complementares (PICs)
e o COVID-19" da PIC Floripa e prefeitura de Florianópolis em
parceria com o SUS .


