


1. Vacinas 
podem causar 
autismo. Fake. 



2. Um tipo de 
câncer - o câncer 
do colo do útero - 
pode ser 
prevenido com 
vacina. Fato.



3. Crianças não 
pegam Covid-19. 
Fake.



4. Iniciado o 
tratamento 
correto, após 72 
horas, a pessoa 
com hanseníase já 
não transmite mais 
a doença. Fato.



5. A proteção 
adquirida depois 
que você pega 
catapora é melhor 
do que a proteção 
da vacina. Fake.



6. Mesmo que o 
médico tenha 
receitado 
antibiótico por 10 
dias, posso parar 
de tomá-lo assim 
que os sintomas da 
infecção 
melhorarem. Fake.



7. Vacinas que 
previnem dezenas 
de doenças estão 
disponíveis 
gratuitamente 
para os 
brasileiros. Fato.



8. Manga com leite 
faz mal para a 
saúde de todas as 
pessoas. Fake. 



9. É melhor para a 
saúde tomar suco 
de caixinha ao invés 
de fazer o próprio 
suco da fruta, pois 
dá menos trabalho. 
Fake. 



10. Tudo que 
qualquer cientista 
escrever nas redes 
sociais dele é 
verdade e 
comprovado 
cientificamente, 
mesmo que ele não 
cite a fonte, já que 
ele é cientista. Fake. 



11. O SUS é obrigado 
a pagar tudo que as 
pessoas entendem 
que é importante 
para a sua saúde, 
pois ele é um 
sistema de saúde 
pública e de todos. 
Fake. 



12. A Fiocruz 
Brasília possui um 
painel de azulejos 
que é a última 
obra produzida 
pelo artista Athos 
Bulcão, antes de 
morrer. Fato. 



13. A Fiocruz 
pertence ao SUS; 
todos que 
trabalham aqui 
são trabalhadores 
da saúde. Fato.



14. Existem mais 
pesquisadores 
homens que 
mulheres na Fiocruz 
Brasília. Fake. 



15. A idade mínima 
para fazer parte de 
alguma atividade 
da Fiocruz Brasília é 
18 anos. Fake. 



16. Para fazer os 
cursos da Fiocruz 
Brasília, é 
necessário pagar 
uma mensalidade 
via PIX. Fake. 



17. A Fiocruz 
Brasília existe há 
10 anos no Distrito 
Federal. Fake.



18. A Fiocruz existe 
há mais de 120 
anos. Começou no 
Rio de Janeiro e 
hoje tem escritórios 
em vários estados 
brasileiros. Fato. 



19. Os alunos dos 
cursos de 
Residência da 
Fiocruz moram no 
prédio da 
instituição e só vão 
para casa aos 
finais de semana, 
daí o nome desse 
tipo de formação. 
Fake. 



20. Quem faz 
mestrado na 
Fiocruz Brasília é 
considerado 
mestre em 
Políticas Públicas 
em Saúde e pode 
dar entrevistas na 
imprensa em nome 
da Fiocruz. Fake.


