
Vamos analisar que tipo de informação é

que encontrou, e ajudá-lo a navegar

através das armadilhas da falsa

informação.

O Ivo e Jadranka são dois irmãos da

Croácia, que se mudaram recentemente

para Portugal para estudar e ter uma

vida melhor. 

Há uns dias atrás, o Ivo descobriu um

inchaço no pescoço e decidiu procurar

informações acerca do problema online,

pois ainda não fala português para ir ao

médico.



Que cheiro é este?

O que estás a 

fazer Ivo?

Encontrei um inchaço
no meu pescoço e li nas

redes sociais que 
posso ter cancro.

Lá dizia que tenho de comer

muito alho cru para ficar

curado.

Meu caro irmão, vamos

analisar a veracidade

desse artigo.

O autor deste post não é

médico e não está a citar

nenhum estudo oficial.Esta

informação pode ser falsa. 



Este post tem muitos 

likes e partihas!?

Como é que eu posso confirmar 

a veracidade da publicação?

Lembra-te que o
número de likes e
partilhas não são
um indicador da

verdade.

Analisa sempre a informação através de múltiplias fontes.

Conheço uma app que te pode ajudar a perceber

os teus sintomas. Chama-se ADA. Posso-te

mostrar. 

A app está disponível em várias línguas: Inglês,

Alemão, Português, Espanhol, Romeno e

Kiswahili.



 A app diz-nos que a inflamação

pode estar ligada com uma

diminuição de vitaminas no teu

sistema, ou problemas 

relacionados com os dentes.

Sugiro que vás ao médico 

para confirmar!



Obrigada, irmã.

      Sinto-me mais

confiante depois de

verificar a

informação que

encontrei nas redes

sociais e de procurar

conselhos de saúde

em sites de

confiança.

Não cometas os meu 

erros e verifica sempre         

 informaçõesde saúde nas

redes sociais.



Serviço Nacional de Saúde

Visita sempre sites oficiais

Clica AQUI para mais infornações 

sobre como detetar fake news em Português

Direção Geral da

Saúde em Portugal:

Portal da Organização Mundial da Saúde 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças

Clica AQUI para mais infornações sobre como

detetar fake news em Inglês

https://www.dgs.pt/
https://www.sns.gov.pt/
https://www.internetsegura.pt/FakeNews
https://www.who.int/
https://www.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve


O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo, que reflete apenas a
opinião dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela
contidas.

Para mais informações por favor visite: https://healthwithoutborders.eu

https://healthwithoutborders.eu/

