
Observa ICEPi 
monitorando temas da saúde e 
desordem informacional nas 
redes sociais



(Insira o seu nome/função aqui)

A DESORDEM 
INFORMACIONAL

DIFICULTA A ADESÃO 
ÀS VACINAS?



(Insira o seu nome/função aqui)

MUITO. PORQUE FRATURA 
A COESÃO SOCIAL

EM TORNO DA 
IMUNIZAÇÃO COLETIVA. 



(Insira o seu nome/função aqui)

TRÊS ARGUMENTOS 
UTILIZADOS CONTRA A 
VACINA DA COVID-19 
ENGAJAM AMPLOS 

SEGMENTOS DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA. 



RASTROS DA DESORDEM INFORMACIONAL EM FORMA DE TEXTOS
Método: Acima, grafo de palavras feito a partir de mineração de postagens no Twitter. A 
mineração detecta 150 palavras mais frequentes (pontos maiores) no conjunto de posts 
coletados e depois conecta, para cada uma dessas 150, as quinze palavras mais associadas, 
formando uma teia semântica que permite detectar as comunidades de discussão sobre um tema. 
Os pontos representam as palavras (os maiores, as mais frequentes); as cores indicam a 
comunidade que as palavras fazem parte.  

18 de outubro de 
2020: divulgação 
da segurança da 
Coronavac | 80k 

17 de janeiro 
2021: começo da 
vacinação no 
Brasil | 4M

06 de junho de 2022: 
uma nova onda de 
casos de covid é 
apontada | 160K  



2020: “A vacinação é 
ação ditatorial”
A vacina é ação ditatorial, porque:
- “VaChina” do “ditadoria” é experimental 

https://t.co/uieLc3RIAS
- é esquema do COVIDÃO do genocida 

https://twitter.com/marcelloneves72/sta
tus/1317761451919069184

- é obrigatória e sem comprovação 
científica https://t.co/5p3D23UWdZ

- é sem qualidade porque vem da China 
https://twitter.com/pedrogaspartel/stat
us/1317472820318920704

- faz dos brasileiros cobaias e ratos de 
laboratórios 
https://twitter.com/WagnerReisBast4/sta
tus/1317498321121009664
https://twitter.com/claudinha_jp/status
/1317428320062025728

https://t.co/uieLc3RIAS
https://twitter.com/marcelloneves72/status/1317761451919069184
https://t.co/5p3D23UWdZ
https://twitter.com/pedrogaspartel/status/1317472820318920704
https://twitter.com/WagnerReisBast4/status/1317498321121009664
https://twitter.com/claudinha_jp/status/1317428320062025728


2021: “A vacina altera o 
DNA”
A Vacina tem como efeitos 
colaterais nos seres humanos 
de:
- Transformá-los em Jacarés 

https://t.co/XMcmeo7i0k
- Colocar chip no cérebro 

https://www.twitter.com/mar
iliajuste/status/1350908555
629617155

- Danos genéticos 
https://twitter.com/Marlene
FFL/status/1351534943076298
758

- Redução populacional 
https://twitter.com/Marlene
FFL/status/1350992533204176
896

https://t.co/XMcmeo7i0k
https://www.twitter.com/mariliajuste/status/1350908555629617155
https://twitter.com/MarleneFFL/status/1351534943076298758
https://twitter.com/MarleneFFL/status/1350992533204176896


2022: “Mortes súbitas 
contra crianças disparam”

Efeitos colaterais/
Sequelas da vacina são:
- doenças cardíacas e mal 

súbito em crianças 
https://t.co/WMxgmmfH7G

- Hepatite autoimune 
https://t.co/g7xRdJyb8G

- Creutzfeldt-Jakob 
https://t.co/2GQjvNcJWb

- Doenças do Príon 
https://t.co/WlcmfC60Cl

- Varíola do Macaco 
https://t.co/uxPxdhn3ZQ

- síndrome de Guillain-Barré 
https://t.co/1Aox2DMkSg

https://t.co/WMxgmmfH7G
https://t.co/g7xRdJyb8G
https://t.co/2GQjvNcJWb
https://t.co/WlcmfC60Cl
https://t.co/uxPxdhn3ZQ
https://t.co/1Aox2DMkSg


(Insira o seu nome/função aqui)

NESTE MOMENTO TEMOS UM 
PROBLEMA QUE SE 

ACENTUOU EM TORNO DA 
VACINAS (NÃO APENAS A 

CONTRA COVID-19). 



a 
polarização 
afetiva 
continuará 
afetando a 
imunização

15 a 21 de janeiro de 
2022
1.1 milhão de usuários 
publicaram 4.5 milhões de 
postagens com o termo 
vacina

a polarização era de 13% das 
interações.

01 a 09 de junho de 2022
63 mil de usuários 
publicaram 104 mil 
postagens com o termo 
vacina

A polarização corresponde a 86% 
das interações.



(Insira o seu nome/função aqui)

DESORDEM INFORMACIONAL
NOS APLICATIVOS DE 
TROCAS DE MENSAGENS.

FRONT DA BATALHA NO 
TELEGRAM. 



a rede 
antivacina
do Telegram:
ENCAMINHAMENTOS DE 
MENSAGENS ENTRE CANAIS 
E GRUPOS ANTIVACINAS 
NO DIA 9/06/2022

394 canais e grupos mapeados
108 analisados
1,1 milhão de participantes
14.166 mensagens em 24h

em média:
6.422 views e 41,5 shares por mensagem.

*o tamanho do nó indica sua influência na rede



a rede 
antivacina
do Telegram:

ASSOCIAÇÕES ENTRE VACINA 
E CASOS DE CÂNCER

MÉTODOS (LEGAIS) PARA 
RECUSAR A VACINAÇÃO (POR 

MÉDICOS E ADVOGADOS)

ASSOCIAÇÕES ENTRE VACINA 
E DOENÇAS DEGENERATIVAS



a rede 
antivacina
do Telegram:

CASOS DE ÓBITOS 
ASSOCIADOS À VACINA

DA COVID-19

MONKEYPOX É PATROCINADA PELA 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. 

VARICELA É EFEITO COLATERAL DA 
VACINA CONTRA A COVID-19

VACINAS PROVOCAM ALTERAÇÕES 
NO LEITE MATERNO



a rede 
antivacina
do Telegram:
FONTES EXTERNAS:

25%  - Youtube
17%  - Telegram
5%   - Terra Brasil Notícias
3%   - Twitter
2.5% - Instagram
2.2% - Facebook
...
0.3% - Whatsapp



(Insira o seu nome/função aqui)

VACINAS 
SALVAM 
VIDAS. 

VACINAS 
“MATAM” 
VIDAS. 

GUERRA DECLARADA EM REDES SOCIAIS

X



(Insira o seu nome/função aqui)

VACINA SALVA VACINA “MATA” 
GUERRA DECLARADA EM REDES SOCIAIS

X



ADRIANA ILHA (adrianailhaufes@gmail.com) | FABIO GOVEIA (fabiogv@gmail.com)
(27-998362131)   (27-981907500)

OBRIGADA!


