LITERACIA
MITOS SOBRE FORMAS DE
TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DA COVID-19
Com

a

crescente

relativamente

ao

divulgação

coronavírus

de

verifica-se

informação
também

a

propagação de informação errada, que pode induzir a
população em erro.

Assim,

com

o

intuito

de

esclarecer

a

comunidade

pretendemos, com base na evidência científica atual,
dar resposta às seguintes questões:

“Existe Vacina para o novo Coronavírus?”
“Os antibióticos e o Ibuprofeno são eficazes no tratamento da COVID-19?”
não existe até ao momento uma vacina contra
o SARS-CoV-2. Porém, ressalvamos que, segundo a Organização Mundial de Saúde e a
European Centre for Disease Prevention and Control, já estão a decorrer linhas de
investigação para o desenvolvimento da mesma.
Sendo um vírus recentemente identificado,

De acordo com a informação fornecida pela Direção Geral de Saúde e pela Organização
Mundial de Saúde, os

antibióticos não são eficazes no tratamento da COVID-19,

uma vez

que foram desenvolvidos para o tratamento de infeções de origem bacteriana. É ainda

toma incorreta de antibióticos pode promover um aumento da
resistência de agentes antimicrobianos, e dificultar o tratamento de patologias que
justifiquem a sua utilização.
importante referir que a
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relação ao Ibuprofeno, segundo as fontes anteriormente mencionadas não existe
evidência científica que afirme que a utilização deste fármaco em indivíduos
infetados pelo vírus poderá originar efeitos colaterais, assim como o agravamento
dos sintomas associados à patologia. Porém, ressalvamos que se sentir algum dos
sintomas associados ao COVID-19 deve de contactar de imediato o SNS24, através do
808 24 24 24.
É importante reforçar que nem todas as informações que circulam estão validadas
cientificamente. Em caso de dúvida, siga sempre as diretrizes da Direção-Geral da Saúde
Já em

e da Organização Mundial de Saúde. Ao seguir estas normas está a proteger-se a si e a
todos!

Recursos:
”Coronavirus Disease (COVID-19) Advice for the Public: Myth Busters” Organização
Mundial de Saúde
“COVID-19: Perguntas Frequentes” Ministério da Saúde
“Q&A on COVID-19” European Centre for Disease Prevention and Control

