Informações falsas e verdadeiras sobre o Coronavírus
(COVID-19)
FALSO: Você pode tratar o coronavírus com antibióticos ou
remédios antimalária

VERDADEIRO:

Ainda não há nenhuma vacina ou tratamento para o coronavírus.

Pesquisadores ao redor do mundo estão trabalhando duro para desenvolver uma vacina para o
vírus, mas não sabemos quanto tempo isto irá levar. As estimativas variam de 12 a 18 meses.
Os pesquisadores também estão investigando o uso de vários remédios que possam ajudar a
tratar o coronavírus, inclusive remédios para artrite, antimalária e para HIV. Eles não irão curar o
coronavírus, mas pode ser que diminuam o número de pessoas que peguem o vírus e a
gravidade dos casos.
Portanto, é importante não ficarmos esperando uma vacina ou um tratamento para o
coronavírus – e é por isso que tantas medidas de saúde pública têm sido adotadas na Austrália.

FALSO: As crianças são “supertransmissoras” do coronavírus

VERDADEIRO:

Apesar de as crianças serem geralmente conhecidas como

“supertransmissoras” de germes e vírus – podem certamente ser para a gripe –, este não parece
ser o caso para o coronavírus. Pelo menos por enquanto. Não há dados em lugar nenhum do
mundo que mostrem que a maior parte da transmissão deste vírus tenha ocorrido com crianças.
Não estamos descartando isto. É possível. Mas tudo indica que elas não sejam
supertransmissoras do coronavírus.

FALSO: A Austrália não consegue obter equipamentos e
suprimentos médicos (respiradores, máscaras, kits de teste)

VERDADEIRO:

A mensagem simples para pacientes e, fundamentalmente, para os

trabalhadores da saúde que cuidam deles é: sim, a Austrália possui equipamentos suficientes
para combater esta pandemia. No entanto, há uma pressão em relação a todos os suprimentos
relacionados ao teste devido à demanda global ser muito superior à capacidade de suprimento e
produção.
Os funcionários podem estar certos de que temos equipamentos de proteção pessoal chegando
a todo momento, o que significa, por sua vez, que os pacientes podem receber os melhores
cuidados possíveis. O Estoque Médico Nacional (National Medical Stockpile), por exemplo,
possui mais de 10 milhões de máscaras. O Governo Australiano continua trabalhando para
adquirir mais máscaras, para garantir que o Estoque Médico Nacional permaneça bem
abastecido e a Austrália tenha equipamentos de proteção pessoal suficientes para apoiar
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nossos profissionais da saúde enquanto a pandemia se desenvolve. Isto inclui impulsionar a
habilidade e a capacidade de produção doméstica.
Há geralmente 2.200 leitos de hospitais com respiradores na Austrália. Ao adaptar máquinas de
anestesia e outros equipamentos nas últimas seis semanas, temos agora 4.400 leitos com
respiradores, e estamos tentando chegar a 7.500. No começo de abril, o número de pacientes
com coronavírus em unidades de terapia intensiva e precisando de respiradores era de 20.
A Rede de Doenças Transmissíveis da Austrália (Communicable Diseases Network Australia)
está se reunindo diariamente para reavaliar suas orientações sobre necessidades de teste, para
que apenas os testes essenciais sejam feitos.

FALSO: Os hospitais da Austrália não conseguirão lidar com a
crescente demanda devido ao coronavírus

VERDADEIRO: Os hospitais públicos e privados da Austrália juntaram forças na luta
contra o coronavírus. Uma parceria histórica entre o Governo Australiano, os governos dos
estados e territórios, e o setor hospitalar privado disponibilizará nacionalmente 34.000 leitos e
105.000 funcionários da saúde extras para ajudar na luta contra o coronavírus.
O setor privado irá fornecer serviços hospitalares para pacientes públicos, tornando seus
equipamentos, leitos, suprimentos e funcionários disponíveis para complementar o sistema
público.
Eles também continuarão a dar suporte às necessidades de participantes do Sistema Nacional
de Seguro para Deficiências (National Disability Insurance Scheme) em internações longas em
hospitais públicos, de pacientes idosos e pacientes com necessidades gerais.
A parceria irá garantir que os recursos totais do sistema de saúde de primeira classe da
Austrália estejam prontos e focados no tratamento de pacientes conforme o necessário durante
a pandemia.

FALSO: Um confinamento de duas semanas irá parar a
disseminação do coronavírus

VERDADEIRO:

Impor restrições por duas ou três semanas e depois retirá-las, para

voltarmos às nossas vidas normais, não irá parar a disseminação do coronavírus.
O risco de um confinamento de apenas duas semanas é de o coronavírus levantar novamente
sua cara horrenda, talvez mais agressivamente do que antes.
Algumas pessoas têm perguntado por que não impusemos um confinamento total, como fizeram
outros países. A resposta para isto é que, diferentemente de países como a Itália, a Espanha e
o Irã, e cidades como Wuhan, na China, onde o surto começou, nós temos permanecido à frente
da curva.
Quando os especialistas em saúde nestes países reconheceram o que estava ocorrendo, o
coronavírus já estava fora de controle e se espalhando rapidamente. É por isso que os hospitais
nesses países tiveram dificuldade para lidar com pessoas com formas severas da doença.
Nossos especialistas da saúde continuarão a monitorar o número de novos casos por dia na
Austrália e onde a transmissão está ocorrendo. Eles farão, então, recomendações baseadas em
evidência a respeito de novas regras ou restrições que precisem ser implementadas. Todo
mundo deve permanecer atualizado sobre as restrições em vigor visitando
www.australia.gov.au.
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FALSO: Testar todo mundo irá parar a disseminação do
coronavírus

VERDADEIRO:

Testar não faz parar a disseminação do coronavírus.

Assim como qualquer outro vírus, o COVID-19 passa de uma pessoa para outra. Somente o
distanciamento social em todos os momentos, e a quarentena em casa – se não estiver se
sentindo bem – podem parar a disseminação do vírus.
Fazer o teste para confirmar se alguém que esteja apresentando sintomas está com o COVID19 nos ajuda a rastrear a disseminação da doença e a reduzir sua transmissão. Quando
sabemos que alguém está com o vírus, esta pessoa pode se isolar e nós podemos rastrear
aqueles com quem ela esteve em contato, reduzindo o risco de mais transmissões.
No entanto, o teste negativo para COVID-19 não significa que você não está em risco nem que
não apresenta risco para os outros. Seu teste para COVID-19 pode dar negativo após ter sido
exposto e antes de desenvolver os sintomas. Seu teste pode dar negativo um dia e você pode
pegar o COVID-19 no dia seguinte. Por isso é que é tão importante manter boa higiene e
distanciamento social, e ficar em casa, exceto para coisas essenciais. Isto está ajudando a
prevenir a transmissão não só do COVID-19, mas também de outras doenças, reduzindo a
demanda em nossos serviços de saúde.

FALSO: Os kits de teste não são exatos

VERDADEIRO:

O teste atual para COVID-19 utiliza o que se chama de amplificação de

ácido nucleico (reação de polimerase em cadeia (PCR)), que é bem exato. O teste envolve um
profissional da saúde coletando uma amostra através de swab da garganta e do nariz da
pessoa. Atualmente, todos os componentes do teste são fabricados no exterior,
predominantemente na Europa e na Ásia. Enquanto que múltiplos provedores de componentes
de testes e laboratórios através e dentro dos estados e territórios usam diferentes componentes,
o fato importante é que eles usam as mesmas metodologias de teste. Há uma pressão em
relação a todos os suprimentos relacionados ao teste devido à demanda global ser muito
superior à capacidade de suprimento e produção. Os testes laboratoriais remotos não são
exatos para o diagnóstico e, portanto, não são recomendados para este propósito.
O Governo Australiano está trabalhando em colaboração com laboratórios através da Rede de
Laboratórios de Saúde Pública (Public Health Laboratory Network) e com fornecedores, a fim de
garantir os suprimentos e explorar potenciais soluções de suprimentos alternativas, para garantir
que a Austrália mantenha sua habilidade e capacidade de fazer testes de coronavírus.

Acesse este site com regularidade para permanecer informado sobre as principais evoluções da
resposta do Governo Australiano em relação ao COVID-19.
A SBS também tem uma gama de informações sobre o COVID-19 em sua língua. Você pode
também usar aplicativos para celular e extensões do navegador para traduzir as informações do
governo. Procure um que atenda às suas necessidades.
Para acessar mais informações em inglês, visite www.australia.gov.au.
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