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Atenção a fraudes e golpes durante a pandemia de COVID-19 

Criminosos estão utilizando a pandemia de COVID-19 para enganar as pessoas — não se 

torne uma vítima. 

COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus, agora é oficialmente uma pandemia mundial.  

Criminosos de todo o mundo estão se aproveitando desta crise para enganar as pessoas, visando 

grupos vulneráveis para fazer dinheiro com a pandemia. O Action Fraud, o serviço nacional de 

notificação de fraudes do Reino Unido, comunicou um aumento de 400% no número de fraudes 

relacionadas ao coronavírus em março de 2020. 

A polícia e outros organismos governamentais estão trabalhando em conjunto para divulgar 

informações sobre esses golpes e assegurar que a população esteja vigilante contra fraudes. 

O Crown Prosecution Service apresentou os seguintes conselhos:  

Parar: Tirar um momento para parar e pensar antes de abrir mão do seu dinheiro ou passar alguma 

informação pode manter você em segurança. 

Questionar: Será que isso é falso? Não tem problema rejeitar, recusar ou ignorar solicitações. 

Somente os criminosos vão tentar colocar você sob pressão ou em pânico. 

Proteger: Se você achar que caiu em um golpe, entre em contato imediatamente com o seu banco 

e faça uma denúncia ao Action Fraud. 

Nós dedicamos algum tempo para analisar os diversos relatórios de fraudes e fizemos uma lista para 

você ficar de olho.  

*Observe que a lista de forma alguma esgota todas as possibilidades. Os criminosos podem 

encontrar outras formas de atingir as pessoas, por isso esteja sempre vigilante.  

•       Teste de vírus: Os kits de teste de vírus são fornecidos exclusivamente pelo NHS no Reino 

Unido.  

•       Vacinas/remédios: Atualmente, não há vacina ou remédio para a COVID-19.  

•       Produtos falsificados: Tem surgido uma infinidade de produtos excessivamente caros ou 

falsificados para se proteger do coronavírus. Entre eles estão os géis antibacterianos, máscaras etc.  

•       Entrega de compras/medicamentos: Os criminosos procuram pessoas vulneráveis que estejam 

à porta de suas casas oferecendo-se para fazer suas compras ou buscar remédios.  

•       Serviços de limpeza: Ofertas de serviços de limpeza para prevenir a propagação do vírus.  

•       E-mails/mensagens de texto de phishing: Cuidado com as mensagens que tentam induzir você a 

abrir anexos maliciosos que podem levar os golpistas a terem acesso a informações pessoais.  

Os seguintes e-mails foram identificados pelo Action Fraud: 

1.     Os golpistas fingem ser de um grupo de pesquisa que imita o Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças (CDC) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Eles alegam fornecer à vítima uma lista de 

infectados na sua área.  
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2.     Os golpistas fornecem artigos sobre o surto do vírus com um link para um site de uma empresa 

falsa onde as vítimas são convidadas a clicar para assinar um boletim informativo diário para receber 

atualizações. 

3.     Os golpistas enviam estratégias de investimento e conselhos comerciais encorajando as pessoas 

a tirar proveito da crise do coronavírus.  

4.     Os golpistas fingem ser do HMRC oferecendo um reembolso de impostos e direcionam as 

vítimas para um site falso para coletar seus dados pessoais e financeiros.  

Se você, ou alguém que você conhece, foi alvo de um golpe, denuncie ao Action Fraud on-line 

acessando www.actionfraud.police.uk/ ou ligando para 0300 123 2040.  

Para orientações e informações sobre como verificar se algo pode ser um golpe, visite: 

www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/. 

 

Essa tradução foi realizada voluntariamente pela nossa fantástica equipe de tradutores freelancers 

Português do Brasil: Hannah de Andrade  

 

http://www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/

