Coronavírus
Evite fake news.
Fique atento às fontes oﬁciais de informação.
Em 2019 foi descoberta uma nova variação do Coronavirus, a COVID-19 e, desde então, a doença
vem sendo o foco das notícias do mundo inteiro. Em momentos como esse, é importante ressaltar
que notícias não verídicas começam a ser divulgadas para causar reações de pânico na
população. Para evitar que isso aconteça, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em conjunto
com o Ministério de Saúde, divulgou informes e orientações sobre o Coronavírus – COVID-19,
listados a seguir:
Sites Oﬁciais
As plataformas de informações oﬁciais do Ministério da Saúde (https://www.saude.gov.br/saudede-a-z/coronavirus) e da ANS contam com informações atualizadas sobre o Coronavírus e são
algumas das fontes conﬁáveis para se atualizar sobre o assunto. No site do Ministério também se
pode encontrar os materiais da campanha publicitária disponíveis para download
(http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/coronavirus/).
Aplicativo
Para facilitar o acesso às informações, um aplicativo para aparelhos móveis foi desenvolvido para
servir como plataforma oﬁcial contando com dicas e notícias sobre a doença:
iOS: https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes&hl=pt_BR
Mensagens
Com o objetivo de esclarecer e alertar a população sobre fake news, o Ministério da Saúde
disponibilizou um número de WhatsApp para que todos os cidadãos possam enviar e veriﬁcar a
veracidade de imagens, textos e/ou mensagens recebidas sobre o Coronavírus. O número é (61)
99289-4640.
Também está sendo estruturado, com base nas ações já existentes para a notiﬁcação, registro,
investigação, manejo e adoção de medidas preventivas, o Protocolo de Manejo, em analogia ao
conhecimento já existente sobre as doenças SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV, que nunca
chegaram ao Brasil, mas fazem parte da família do Coronavirus, além dos Planos de Vigilância de
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Síndrome Gripal (SG). A ANS deixa claro que, como
toda normatização, este Protocolo está sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização
prática e das modiﬁcações do cenário epidemiológico. É importante ressaltar que o Protocolo
de Manejo se aplica ao atual cenário epidemiológico brasileiro, de acordo com as orientações da
OMS.
A Saúde BRB reforça a importância das informações acima para que todos se mantenham
atualizados com notícias verídicas.

