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Resumo 

Aborda a desinformação e infodemia da pandemia da Covid-19, pontua o 

papel do bibliotecário na pandemia - principalmente o bibliotecário clínico, além 

de discutir a importância de fontes de informação confiáveis. Objetivo: Analisar 

comparativamente a infodemia dos documentos sobre vacina e vacinação da 

Covid-19 em jornais online e em bases de dados científicos. Método: Pesquisa 

quali-quantitativa, do tipo exploratória e de natureza aplicada comparativa. 

Coleta de dados: Foram analisados um total de oitenta documentos dos jornais 

Extra (RJ) e Agora São Paulo (São Paulo) e das bases de dados científicos - 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scielo - entre o período do dia 06 a 08 de 

agosto de 2021. As análises foram feitas de acordo com cinco critérios de 

qualidade informacional adaptados para este estudo, e pelos selos de checagem 

de informação desenvolvidos pela Agência Púbica – Primeira agência de 

jornalismo investigativo sem fins lucrativos do Brasil, fundada em 2011. A 

qualidade informacional é de natureza subjetiva por estar relacionada à 

necessidade do usuário, origem da informação, abundância de dados entre 

outros fatores. Resultados: Tanto os jornais digitais quanto as bases de dados 

científicos divulgaram informações, em sua grande maioria, confiáveis e de 

acordo com os critérios de qualidade informacional.  

Palavras-chave: Infodemia. Desinformação. Vacina Covid-19. Bibliotecário 

clínico. Qualidade da informação. Análise da informação. Jornais digitais. 

Bases de dados científicos. 
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Abstract 

The research approaches the Covid-19 pandemic’s disinformation and 

infodemic, following the librarian’s role in the pandemic - focusing on the clinic 

librarian -, and discusses the importance of reliable sources of information. 

Objective: To analyze comparatively the infodemic of documents related to 

Covid-19’s vaccine and vaccination in online newspapers and scientific 

databases. Method: Quali-quantitative research of the exploratory comparative 

kind. Data collection: A total of eighty documents, taken from the Brazilian 

newspapers Extra (Rio de Janeiro) and Agora São Paulo (São Paulo), and from 

scientific databases - Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) and Scielo - between 

August 6th and 8th, 2021, were analyzed. The analysis was done according to 

five informational quality criteria adapted to this study, and also through 

information checking seals, which were developed by Agencia Pública - the first 

non-profit investigative journalism agency in Brazil, founded in 2011. 

Informational quality is subjective since it is related to the user needs, the origin 

of the information, the abundance of data, among other factors. Results: Both 

digital newspapers and scientific databases spread information that was 

trustworthy and reliable according to the informational quality criteria. 

Key words: Infodemic. Disinformation. Covid-19 vaccine. Clinical Librarian. 

Quality of information. Information analysis. Digital newspapers. Scientific 

databases. 
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1. Introdução 

A forma de consumir informação foi se modificando a partir das novas 

tecnologias de comunicação. Com tanta informação disponível online, a 

necessidade de fontes de informação confiáveis é imprescindível. A recuperação 

da informação está ligada diretamente ao crescimento exponencial de 

publicações na internet (LOPES, 2004, p. 81; HLEG, 2018, p. 5, tradução 

própria).  

 

Um grande número de informações sobre o Corona vírus, sua 

propagação, origem e tratamento passaram a ser produzidas com a pandemia e 

nem todas são informações precisas. Esse fenômeno é chamado de infodemia. 

A infodemia existe quando há uma grande quantidade de informações 

disponíveis a respeito de determinado assunto, elas sendo verdadeiras ou não 

(ZATTAR, 2020, p. 2; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2020a, 

p. 2). 

 

É importante frisar o papel do bibliotecário nessa desordem informacional 

por ser um profissional capaz de encontrar informações confiáveis sobre a 

COVID-19 e prestar auxílio para a população e autoridades. O bibliotecário 

clínico, por exemplo, é fundamental no gerenciamento da crise ao dar suporte 

às equipes médicas e auxiliar nas tomadas de decisão fornecendo suporte 

informacional de qualidade (ALI; BHATTI, 2020, p. 168). 

 

A infodemia pode agravar o nível de desinformação - esta compreendida 

como qualquer tipo de informação falsa ou imprecisa - por dificultar que fontes e 

orientações confiáveis sejam facilmente encontradas, tanto pelo público geral 

quanto por responsáveis por tomadas de decisão; além de não ser possível fazer 

um controle de qualidade das informações publicadas (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DA SAÚDE, 2020, p. 3). 

 

As Fake news são informações intencionalmente e verificadamente 

falsas, e elas estão relacionadas diretamente à infodemia devido ao constante 

fluxo de informações recebidas diariamente. Além disso, práticas pseudo-
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jornalísticas - como manipulação de informações - voltadas para a 

desinformação social e deslegitimação dos saberes e atores institucionalizados 

estão cada vez mais comuns (CARDOSO et al., 2018, p.6, p.15; ALLCOTT;  

GENTZKOW, 2017, p. 212, tradução própria). 

 

A Revisão de literatura possibilitou fundamentar os conceitos de 

desinformação; infodemia e desinfodemia; fake news e fontes de informação. 

Além disso, permitiu que fosse pontuado o papel do bibliotecário e como ele pode 

atuar na pandemia.  

 

Foi realizado um levantamento em duas bases de dados científicas, a 

Scielo e a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e em duas bases de dados de 

jornais online, o Jornal Extra e o Agora São Paulo, para analisar 

comparativamente a qualidade da informação das notícias dos jornais e dos 

artigos científicos sobre a vacina e o Corona vírus. 

 

Foram analisados de forma comparativa documentos das bases citadas 

anteriormente segundo os critérios de qualidade, e esses documentos foram 

classificados de acordo com os sete selos de checagem de veracidade de 

informação desenvolvidos pela Agência Pública - primeira agência de jornalismo 

investigativo sem fins lucrativos do Brasil, fundada em 2011 (AGÊNCIA 

PÚBLICA1).  

2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

Analisar de forma comparativa a infodemia dos documentos sobre a 

vacinação da Covid-19 publicados em jornais digitais e em bases de dados 

científicos.  

2.2 Objetivos específicos 

- Levantar os conceitos de desinformação, infodemia, desinfodemia e fake 

news 

                                                           
1 https://apublica.org/quem-somos/.  

https://apublica.org/quem-somos/
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- Abordar o que são fontes de informação e sua importância 

- Pontuar as competências do bibliotecário e como ele pode atuar na 

pandemia, principalmente os bibliotecários clínicos.   

- Levantar documentos publicados em jornais digitais e em de bases de 

dados científicos sobre as vacinas e a vacinação do Covid-19. 

- Analisar comparativamente a qualidade da informação dos jornais 

digitais e documentos científicos sobre as vacinas e a vacinação do Covid-19. 

3. Problema de pesquisa  

Qual o comportamento da desinformação e infodemia em jornais online e em 

bases de dados científicos sobre a vacinação da Covid-19? 

4. Justificativa 

Decidiu-se abordar de forma comparativa a desinformação e a infodemia 

que tem causado grande impacto na pandemia, dando foco para informações 

relacionadas a vacinação do Corona vírus. A desinformação tem implicado em 

consequências graves no combate à COVID-19, doença causada pelo novo 

vírus. O volume de informação produzida a todo o momento é muito alto, é 

impossível evitar que notícias falsas e tendenciosas sejam disseminadas.  

 

Segundo a OMS, a infodemia relativa à COVID-19 inclui disseminação de 

informações incorretas sobre quatro temas principais: (1) causa e origem do 

vírus; (2) sintomas e transmissão; (3) tratamento, profilaxia e cura para a doença; 

(4) eficiência nas intervenções realizadas por autoridades sanitárias e 

instituições governamentais (OPAS, 2020a).  

 

A União Pró-Vacina (UPVacina) é um grupo de instituições ligadas à USP 

Ribeirão Preto e tem como objetivo esclarecer informações falsas sobre as 

vacinas. O grupo identificou um aumento de 383% de postagens com conteúdo 

impreciso relacionadas ao tema, o que correspondia a um número cinco vezes 

maior que nos dois meses anteriores (CARDOSO, 2020).  
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Um estudo feito por um grupo ativista, Avaaz2, revelou que entre os anos 

de 2019 e 2020, publicações duvidosas ligadas à saúde no Facebook foram 

acessadas mais de 3,8 bilhões de vezes. O alcance chega a ser quatro vezes 

maior que informações confiáveis disseminadas por grandes instituições de 

saúde (CARDOSO, 2020).  

 

Com base em postagens dos dois principais grupos antivacina brasileiros 

do Facebook, a UPVacina desenvolveu o seguinte gráfico (Figura 1) relacionado 

ao aumento do número de publicações nas páginas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 https://secure.avaaz.org/campaign/en/facebook_threat_health/  

https://secure.avaaz.org/campaign/en/facebook_threat_health/
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Figura 1: Número de postagens dos grupos antivacina brasileiros do Facebook 

 

Figura  1 

Fonte: União Pró-Vacina 

155 postagens ligadas à vacina foram identificadas entre os dias 1º de 

maio e 31 de julho de 2020. O ritmo com que as postagens aumentaram é um 

fator que chama a atenção, tendo em vista que no primeiro mês foram somente 

18 postagens e no último mês, julho, foram 87 (CARDOSO, 2020). 

 

Esses picos foram influenciados por informações difundidas pela 

imprensa e que tratavam da temática. Exemplos disso foram as notícias sobre a 

parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac Life Science 

para a produção de uma vacina; o início dos testes desta mesma vacina; a vacina 

desenvolvida pela Universidade de Oxford e os primeiros testes realizados no 

Brasil (CARDOSO, 2020). 

 

As postagens abordam desde conspirações, alteração de DNA, até a 

inserção de chips através das vacinas. A figura a seguir (Figura 2) ilustra os 

temas mais discutidos nos grupos: 
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Figura 2: Principais temas debatidos nos grupos antivacina 

 

Figura  2 

Fonte: União Pró-Vacina 

 

A OMS alerta a necessidade de se romper o ciclo perigoso onde a 

desinformação é disseminada no mesmo ritmo que a produção de conteúdo, 

fazendo com que as vias de distribuição se multipliquem. Nesta perspectiva, a 

infodemia além de acelerar, também perpetua a desinformação (OPAS, 2020a). 

 

Segundo Duarte (2018, p. 68), "As dificuldades da sociedade da 

desinformação, marginalizada e exclusa das modificações provocadas pelo 

conhecimento”, salientam a necessidade da biblioteconomia ter um maior 

direcionamento para práticas que garantam a aprendizagem, participação ativa 

na política e a luta por melhorias.   

5. Revisão de literatura 

A revisão de literatura tem como intuito responder questões como quem 

já escreveu sobre o tema de pesquisa, quais trabalhos já foram publicados, quais 

foram os aspectos abordados sobre o assunto, quais são as lacunas existentes 

na literatura etc (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 78).  

 

Através da revisão de literatura é possível situar o trabalho dentro de uma 

grande área de pesquisa da qual ele faz parte, o contextualizando, assim como 

serve para reconhecer e dar crédito a outros autores que já pesquisaram sobre 

o tema de interesse (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 78). 
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A revisão visa demonstrar o conhecimento do pesquisador a respeito do 

assunto e seu problema, analisar pesquisas mais recentes sobre o tema e 

descrever o campo de atuação em que o estudo se propõe a estender o 

conhecimento (teórico ou prático) (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 78). 

 

A revisão de literatura deste trabalho teve como foco a desinformação e a 

infodemia e desinfodemia da COVID-19, fenômenos que ganharam ainda mais 

força na era digital. Além disso, é abordado o papel do cientista da informação e 

como ele pode atuar durante a crise sanitária.  

5.1 Desinformação  

O processo de consumo informacional foi modificado com 

desenvolvimento das tecnologias de informação e sua democratização. Desde 

então a sociedade está sujeita a uma grande quantidade de informações e nem 

sempre é possível distinguir uma informação confiável de uma informação falsa.  

Segundo o High Level Expert Group on Fake News and Online 

Disinformation (HLEG), a desinformação é um problema complexo que não tem 

somente uma raiz ou causa, portanto não possui uma única solução. A 

desinformação abarca todos os tipos de informações falsas ou imprecisas. A 

desinformação não é uma prática particular dos tempos atuais, ela ganhou um 

novo caráter a partir de projetos militares de contra informação e espionagem 

durante a guerra, mas acabou se ramificando para os meios de comunicação, 

aparelhos privados e estatais (HLEG, 2018, p. 5; BRISOLA; BEZERRA, 2018, p. 

3319). 

 

A desinformação está profundamente interligada ao desenvolvimento das 

mídias digitais. Ela é comandada por atores - que podem ir desde atores políticos 

e a mídia; até cidadãos - e manipulação de veículos de comunicação a fim de 

produzir, circular e difundir a desinformação em escalas cada vez maiores, e de 

maneiras cada vez mais inovadoras (HLEG, 2018, p. 5, tradução própria). 

O dicionário Merrian-Webster (2013) define desinformação como 

“informação falsa deliberadamente e, muitas vezes secretamente espalhada 
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(como com  o  plantio  de rumores), a fim de influenciar a opinião pública ou 

obscurecer a verdade” (BRITO; PINHEIRO, 2015, p. 149). 

Já o Dicionário Oxford (2013) define desinformação como uma informação 

destinada a enganar, principalmente se tratando de propagandas emitidas por 

organizações governamentais para uma potência rival ou para a própria mídia 

(BRITO; PINHEIRO, 2015, p. 149). 

Brito e Pinheiro (2015, p. 148) dão destaque para a definição do que é 

desinformação com base em autores como Aquino (2007); Nehmy e Paim 

(1998); e Demo (2000), sendo elas: Ausência de informação; informação 

manipulada e engano proposital, respectivamente.  

Os mecanismos de desinformação e manipulação se tratam de um 

conjunto de ações que constroem um cenário intencionalmente determinado. A 

desinformação pode ser uma informação fora de contexto, distorcida, confusa e 

que apaga a realidade. Nem sempre a informação é totalmente falsa, ela pode 

conter partes da verdade, como é demonstrado na Figura 3. A desinformação 

pode ser o maior desafio da era atual com a democratização e uso das mídias 

(BRISOLA; BEZERRA, 2018, p. 3319; REZENDE; CRUZ-RIASCOS; RIBEIRO, 

2021, p. 4). 

  



23 
 

 
 

Figura 3: O ecossistema da desinformação 

 

Figura  3 

Fonte: Wardle apud Fachin; Araújo; Sousa (2020) 

Existem três tipos de informações enganosas, a misinformation que é uma 

informação falsa, porém sem a intenção de causar prejuízo; a disinformation que 

é uma informação falsa com o intuito de causar prejuízo; e a mal-information que 

é uma informação falsa com o intuito de causar prejuízo à um grupo específico, 

motivada pelo ódio (VOLKOFF, 2004 apud  FALLIS, 2015; WARDLE; 

DERAKHSHAN, 2017, ZATTAR, 2020). 

 

Não se pode desconsiderar a linguagem quando estamos lidando com a 

desinformação. A linguagem mascara a opinião e dá a ela a aparência de 

informação, aparentando neutralidade e distanciamento (BRISOLA; BEZERRA, 

2018, p. 3322). 

A desinformação, aqui tendo como foco a informação manipulada, está 

relacionada ao fornecimento de produtos informacionais com baixo nível cultural, 

a fim de deixar a população desarmada no meio dessa guerra informacional. Às 

vezes, a informação pode ter como principal projeto desinformar. 

Não se trata apenas de nos entupir com informação de tal 
forma que já não a saibamos manejar, mas sobretudo de usá-la para 
seu oposto, no sentido mais preciso de cultivo da ignorância. Mais que 
tudo, conhecimento é ambivalente: sempre foi nossa arma mais 
decisiva da emancipação [...] (Demo, 2000, p. 37). 
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A ausência de informação é como um estado de ignorância em relação ao 

conhecimento que poderia ser relevante. A desinformação é como um 

qualificador de ausência de cultura do indivíduo. A desigualdade econômica tem 

como consequência privação a determinados bens produzidos pela sociedade, 

inclusive a cultura. Desta forma os mais marginalizados também são dominados 

política e culturalmente (NEHMY; PAIM, 1998; AQUINO, 2007 apud PINHEIRO; 

BRITO, 2015, p. 148; AYALA E AYALA, p. 56-57 apud ALMEIDA JR., 1997). 

De acordo com Posetti e Bontcheva  (2020), há quatro formatos-chave de 

desinformação na pandemia 

1. narrações  e  memes  emocionais – combinam  a  
emoção  e  a  opinião  com mentiras  ou  imprecisões. São bastante 
usados  em aplicativos  de mensagens pessoais; 

2. sites   e   identidades   inventados – usados   para  
publicações   que   parecem razoáveis, mas que contêm dados e 
informações falsas; 

3. imagens   e   vídeos   alterados,   inventados   ou   
descontextualizados   para confundir e promover desconfiança e/ou 
emoções e/ou polarizações. 

4. ações  de  desinformação  para  promover desconfiança  
e/ou  emoções e/ou polarizações  e  acessar  ilicitamente  dados  
pessoais  de  saúde. Pode  utilizar phishing, spam, bots e trolls. 

 
 

O maior impacto da desinformação no campo da saúde estava 

relacionado diretamente ao fato de que as únicas medidas eficazes no 

enfrentamento da pandemia, até o início de 2021, eram intervenções de saúde 

pública não farmacológicas - como o distanciamento físico, uso de máscaras, 

higienização das mãos - pois até então não havia vacina e nenhum tratamento 

eficaz para a doença (CEZAR; MACIEL, 2021, p. 5; MACHADO et al., 2020, p. 

9). 

A eficácia dessas medidas está relacionada diretamente a padrões de 

comportamento observados pela população segundo as orientações das 

autoridades de saúde. A desinformação acaba interferindo na adesão da 

população a essas medidas. A desinformação é um obstáculo para uma resposta 

firme e eficaz à situação pandêmica atual (CEZAR; MACIEL, 2021, p. 5; 

CANTUÁRIO, 2020, p. 180). 
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5.2 Infodemia da desinformação 

Há anos atrás a informação além de escassa, não era acessível para 

todos. Atualmente vivemos uma crise informacional, uma infosfera onde é 

produzido, a todo momento, uma enorme quantidade de informações. Desta 

maneira, o indivíduo nem sempre é capaz de interpretar o que chega até ele 

devido à carga informacional que o atinge diariamente (LEITE; MATOS, 2017, p. 

2336).  

A recuperação da informação está diretamente ligada ao crescimento 

exponencial de publicações disponibilizadas na Web, que devido sua interface 

amigável e sua característica de hipermídia se tornou um gigantesco repositório 

de dados que está em constante crescimento. Isso faz com que os paradigmas 

da produção científica tomem outros caminhos (LOPES, 2004, p. 81) 

Informações poluídas estão sendo geradas em uma escala global. Existe 

uma complexa teia de motivações para sua criação, disseminação e consumo. 

O impacto direto e indireto dessas informações são difíceis de quantificar. Tem 

sido questionado o quanto a desordem informacional está influenciando as 

democracias (WARDLE, DERAKHSHAN, 2017, p. 4). 

 

Essa “desordem informacional” pode ser denominada como infodemia. A 

infodemia é quando existe uma grande quantidade de informações, imprecisas 

ou não, sobre determinado assunto, que é o que ocorreu no início de 2020 devido 

à pandemia. Ou seja, é o excesso em detrimento da qualidade das informações. 

A partir daí houve uma crescente onda de negacionismo, que desencadeou uma 

desinfodemia (ZATTAR, 2020, p. 2; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, 2020, p. 2; GARCIA; DUARTE, 2020). 

 

A infodemia não é caracterizada somente pela disseminação de 

informação, mas sim pela interação de diferentes camadas de informação, com 

base em diferentes tecnologias de comunicação, divulgando uma informação 

que mistura um fato a um boato, interpretação e propaganda (ROTHKOPF, 2003; 

CEZAR; MACIEL, 2021, p. 4) 

 

A desinfodemia é a desinformação em meio a desordem informacional. 

Essa desinformação se dá a partir de uma notícia falsa/imprecisa, onde o 
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objetivo pode ir desde uma brincadeira até disputas políticas ou vantagens 

comerciais. A infodemia dificulta a checagem da qualidade de informação em 

fontes confiáveis (ZATTAR, 2020, p. 2; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, 2020, p. 2). 

 

A infodemia pode agravar a pandemia pois: (1) ela dificulta que fontes e 

orientações confiáveis sejam facilmente encontradas pelo público geral, pelos 

responsáveis por tomadas de decisões e pelos profissionais de saúde; (2) pode 

gerar ansiedade, depressão e sobrecarga em indivíduos com dificuldades para 

cumprir demandas importantes; (3) pode afetar processos de tomada de 

decisões que precisam de respostas imediatas; (4) não existe um controle de 

qualidade das informações publicadas (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, 2020, p. 3).  

 

A infodemiologia é a ciência da gestão de infodemias. Segundo 

Eysenbach (apud HARAKI, 2021) gestão de infodemias pode ser realizada com 

base em quatro pilares, sendo eles: 

1. Monitorar informações 

2. Fortalecer a capacidade de alfabetização em saúde digital e 

ciência 

3. Incentivar processos de aprimoramento da qualidade de 

informações (fact checking e revisão por pares) 

4. Tradução precisa do conhecimento, minimizando fatores de 

distorção, como influência política ou comercial.  

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que o combate não é 

somente contra uma epidemia, mas também contra uma infodemia. A infodemia 

da COVID-19 exigiu uma resposta rápida por parte das autoridades científicas e 

sanitárias. Houve uma articulação, pensada pela OMS, de uma rede 

internacional de pesquisa focada no vírus. A partir disso, foi desenvolvido um 

banco de dados para coletar as últimas descobertas científicas sobre a COVID-

19 (CEZAR; MACIEL, 2021, p. 3; SESC-SP).  

 

As ações de monitoramento foram iniciadas em janeiro de 2020 no Brasil, 

que se deu a partir de boletins epidemiológicos temáticos divulgados pelo 
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Ministério da Saúde. No boletim constam orientações para gestores municipais 

e estaduais, e para profissionais da saúde. No boletim também consta a situação 

da doença no Brasil e no mundo (CEZAR; MACIEL, 2021, p. 3; TAVARES, 2020).  

5.3 Era da Pós-Verdade 

A Era da Pós-Verdade se trata de um período onde decisões tomadas por 

apelos emocionais são mais importantes do que as motivadas por fatos 

objetivos. Esse fenômeno ganha força a partir da desordem informacional 

(FALCÃO; SOUZA, p. 57, 2021; POSETTI; BONTCHEVA, p. 5, 2020). Segundo 

Priolli (A era da pós-verdade, Carta Capital, 2016, p. 54), a era da pós-verdade 

não é simplesmente um culto à mentira, se trata de um período onde a 

veracidade dos fatos pouco importa. 

Cardoso et al. (2018, p. 15), que teve seu trabalho baseado no Reuters 

Digital News Report 2018, define a era da pós-verdade como prática e difusão 

do uso de argumentos - do tipo político - que estão mais ligados ao emocional 

do que à racionalidade e fundamentação. Mesmo existindo provas e refutação 

para o argumento, elas são ignoradas e descredibilizadas. 

 

O contexto que caracteriza a pós-verdade tem raízes profundas. 

Exemplos disso foram a crise da indústria jornalística com a chegada das 

tecnologias de informação e comunicação (TICs), a falta de apuração de notícias 

no jornalismo e conteúdo não qualificado em debates políticos (SILVA, 2019, p. 

33 apud FALCÃO; SOUZA, 2021). 

É impossível informar com imparcialidade completa, sendo assim é 

adotada uma postura representacionista do conhecimento. O processo 

informativo no geral é manipulador, faz parte da aquisição de conhecimento. Ao 

ter contato com a realidade, tende-se a dar destaque ao que o método pode 

captar, “além de impingir interpretações orientadas pelo interesse, por vezes 

escuso” (DEMO 2000, p. 40). 

Até um tempo atrás, o questionamento de qualquer informação oficial era 

tido como ideologia, mal vista para a neutralidade informativa, enquanto a 

adesão a versões oficiais era vista com imparcialidade. Porém, a crise de 

representatividade das instituições foi impulsionada pela Era da Pós-Verdade, 
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as fazendo perder sua força e confiança que a população tinha nas mesmas, ou 

seja, reduz a confiança social no sistema de peritos (SILVA, 2019, p. 25 apud 

FALCÃO; SOUZA, 2021; CEZAR; MACIEL, 2021, p. 8). 

5.4 Fake news 

As notícias falsas não são algo recente, da era digital. Darnton (2017 apud 

DELMAZO; VALENTE, 2018, p. 156) fala sobre o surgimento dos pasquins na 

Itália, no século XVI, que disseminava notícias, em sua maioria falsas, a respeito 

de pessoas públicas. Também havia os Canards em Paris, que eram gazetas 

com fake news que passaram a circular a partir do século XVII em diante 

(FURNIVAL; SANTOS, 2019; SANTOS; LEAL, 2018, p. 55). 

 

Já no Brasil, em 1937, teve o Plano Cohen, documento falsificado e 

divulgado pelo governo brasileiro que afirmava haver uma ameaça comunista. O 

documento foi divulgado publicamente, alcançando grande repercussão na 

imprensa. Em seguida foi aprovado e decretado pelo Congresso estado de 

guerra. Essa medida concedeu plenos poderes a Getúlio Vargas, culminando em 

uma ditadura que durou 8 anos (FGV CPDOC; CANTUÁRIO, 2020, p. 182). 

 

Porém, elas se diferem das notícias falsas que circulam hoje em dia 

devido ao seu potencial de disseminação (FURNIVAL; SANTOS, 2019; 

SANTOS; LEAL, 2018, p. 55). É necessário fazer a distinção do conceito ainda 

em construção de fake news e a noção que se tem de notícias falsas. As fake 

news são sofisticadas e utilizadas para atingir objetivos políticos ou econômicos 

específicos (BARRETO JR.; VENTURI JR., 2020, p. 8). 

 

Fatores como a democratização da criação de conteúdo; rápida circulação 

de notícias; incentivos econômicos; alcance e interatividade imediatos; falta de 

transparência; e anonimato em contas online contribui para a disseminação de 

fake news (AKERS et al., 2019 apud SANTOS-D’AMORIM; MIRANDA, p. 4, 

2021, tradução própria). 

 

Sendo assim, as fake news se impulsionaram até o ponto de terem se 

tornado um risco para sociedade, podendo interferir em eleições presidenciais 



29 
 

 
 

ou até mesmo colaborar com o colapso do sistema de saúde de um país em 

meio a uma crise. A circulação de informações é tão alta que mal se tem tempo 

de checar sua veracidade (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 

2020, p. 2; FURNIVAL, A.; SANTOS, T., p. 100, 2019) 

 

Fake news são como sinais distorcidos que não possuem correlação com 

a verdade. São notícias intencionalmente e verificadamente falsas, que podem 

confundir o leitor. É importante destacar a intencionalidade para que seja 

possível distinguir o erro humano de um erro proposital (ALLCOTT; 

GENTZKOW, 2017, p. 212, tradução própria; BRISOLA; BEZERRA, p. 3323). 

 

As fake news tem como propósito enganar. É uma informação falsa que 

é divulgada propositalmente a fim de atingir os interesses de indivíduos ou 

grupos. As fake news podem ser úteis para alguns consumidores, mas tem como 

consequências atrasos sociais, tornando cada vez mais difícil para o consumidor 

diferenciar o real do imaginário (SHU et al., 2017, RECUERO; GRUZD, 2019; 

ALLCOTT; GENTZKOW, 2017, p. 212).  

 

Para Gross (2018, p. 157 apud BARRETO JR. e VENTURI JR., 2020, p. 

9)  

Trata-se do conteúdo mentiroso, ou seja, intencionalmente 

falso, fabricado com o objetivo de explorar as circunstâncias do 

universo online (anonimato, rapidez de disseminação da informação, 

fragmentação das fontes de informação e da atenção dos usuários da 

Internet e o apelo às emoções e ao sensacionalismo) para fins de 

obtenção de vantagens econômicas ou políticas. 

 

As fake news estão relacionadas ao constante fluxo de informações 

recebidas diariamente, disseminado tanto pela mídia quanto por agentes 

políticos; e através das redes sociais, onde tem maior probabilidade de 

viralização (CARDOSO et al., 2018, p. 15). 

 

Paula; Blanco e Silva (2018, p. 94) definem fake news como “informações 

noticiosas que buscam alertar o público para alguma situação ou retratar um 
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ponto de vista de um acontecimento. Entretanto, como se pode deduzir pelo 

nome, possui parte ou todo seu conteúdo composto de informações inverídicas”. 

 

As fake news abalam a confiança dos indivíduos no jornalismo e em 

notícias oficiais. Isso implica em uma maior abertura para conteúdos 

disponibilizados e disseminados sem ser questionada sua qualidade ou 

veracidade. Além disso, existe o fato de que várias instituições jornalísticas têm 

seguido um modelo ambíguo de negócio ao criar notícias com base no clickbait 

(CARDOSO et al., 2018, p. 19). 

 

Segundo Granez e Carvalho (2020, p. 84), se tratando das fake news, em 

muitos casos há uma autoridade no assunto que confirma as alegações dadas, 

dando um caráter fidedigno a essas informações. Acredita-se que a mídia, em 

grande parte dos casos, é responsável por contribuir com a desinformação social 

ao não estabelecer um padrão de fact-checking; e pela falta de credibilidade das 

fontes consultadas.  

 

Práticas pseudo-jornalísticas como informações distorcidas 

voluntariamente, voltadas para desinformação e deslegitimação dos saberes e 

atores institucionalizados, têm se tornado cada vez mais comuns. As fake news 

estão diretamente ligadas ao enfraquecimento e queda de confiança que a 

população tinha pelos veículos de comunicação e pelo conhecimento científico 

(CARDOSO et al., 2018, p.6; CANTUÁRIO, 2020, p. 176).  

 

Os veículos tradicionais de comunicação estão em crise devido a baixa 

confiabilidade de suas informações divulgadas. Por muito tempo a mídia foi 

detentora do monopólio da informação e meios de disseminação de conteúdo, o 

que deixou as pessoas confortáveis o suficiente para crer cegamente em tudo o 

que nela era difundido (NEWMAN et al., 2017, p. 28).  

 

De acordo com o The Economist, “a busca pela ‘imparcialidade’ na 

veiculação de notícias com frequência cria um falso equilíbrio, à custa da 

verdade”. 
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Bounegru et al. (2017, p. 18 apud DELMAZO; VALENTE, 2018, p. 157) 

afirmam que  

Para se tornar fake news eles precisam mobilizar um grande 

número de públicos – incluindo testemunhas, aliados, reações e 

partilhas, assim como oponentes para contestar, sinalizar e desmenti-

los. 

 

O estudo de Allcott e Gentzkow (2017, p. 213) apresentou que educação, 

idade e consumo total de mídia estão altamente associados a crenças mais 

precisas sobre a veracidade de informações divulgadas em manchetes, dando 

destaque à educação. Determinados grupos estão mais suscetíveis a acreditar 

em notícias de alinhamento ideológico, o que é substancialmente mais presente 

quando estes indivíduos possuem mídias sociais ideologicamente segregadas. 

 

Notícias falsas geralmente são motivadas por dois fatores: pecuniário e 

ideológico. Notícias que viralizam atraem uma receita de publicidade e venda de 

serviços de produção e disseminação de notícias falsas para o site original e 

algumas pessoas, motivadas pela ideologia, para descredibilizar o seu oponente 

(SUBRAMANIAN, 2017 apud ALLCOTT; GENTZKOW, 2017 p. 217). 

 

A polarização ideológica é terreno fértil para as fake news. Cada lado, 

munido de sentimentos negativos, acredita mais facilmente em informações 

falsas sobre o oponente. Alguns algoritmos se aproveitam disso, usando a bolha 

informacional em que o indivíduo está inserido a seu favor. Conhecer o usuário 

é um facilitador na propagação de fake news (BRISOLA; BEZERRA, 2018, p. 

3326). 

 

Para Barreto Jr. e Venturi Jr. (2020, p. 7) houve uma vulgarização do 

termo fake news, “que passou a ser adotado por políticos no intuito de negar 

denúncias relacionadas aos seus nomes”. 

 

Informações falsas podem ter resultados catastróficos como no Reino 

Unido, que teve quase 100 torres de telefonia móvel destruídas e funcionários 

agredidos porque foram compartilhadas informações que alegavam que a 
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tecnologia 5G foi responsável pela propagação do Corona vírus. No Irã mais de 

700 pessoas morreram após a ingestão de álcool contaminado com metanol, 

pois foi informado que isso poderia matar o vírus (GARCIA; DUARTE, 2020). 

 

No Brasil foi observada uma grande quantidade de notícias falsas em 

circulação. No cenário pré-pandemia a desinformação e notícias falsas já tinham 

impactado significativamente a dinâmica social e já era utilizada como estratégia 

política. Com a pandemia, a produção e disseminação dessas informações se 

intensificou. 

 

Logo surgiram informações falsas sobre tratamento precoce para a 

COVID-19, com base em medicamentos sem comprovação científica, sobre a 

ineficiência do isolamento social e da quarentena, origem do vírus e sua 

disseminação, teorias conspiratórias, entre outras informações que 

comprometeram a eficácia das medidas de segurança estabelecidas pelas 

autoridades sanitárias (GARCIA; DUARTE, 2020).  

 

Sites relacionados à saúde devem ter compromisso com a qualidade da 

informação ali contida para garantir a confiabilidade de informações de saúde 

pública, principalmente durante uma crise sanitária. A confiabilidade da 

informação se relaciona com o que se diz e quem o diz. A base da credibilidade 

está no ato de convencer alguém a acreditar em alguma coisa através de sua 

fiabilidade (GHEZZI et al., 2020 apud VIGNOLI; RABELLO; ALMEIDA, 2021, p. 

3; FACHIN; ARAÚJO; SOUSA, 2020, p. 7).  

 

Em março de 2020, pouco após declarada a pandemia do coronavírus, foi 

ao ar, no site do Ministério da Saúde, um documento que recomendava o uso de 

cloroquina em casos leves, moderados e graves em pacientes com Covid-19, 

mesmo sem comprovação científica da eficácia do medicamento. Pouco depois 

os Laboratórios Químicos das Forças Armadas (LQFEx) passaram a produzir a 

cloroquina, medicamento amplamente divulgado por alguns líderes políticos 

tanto do Brasil, quanto da Suécia, Turquemenistão, Nicarágua, Bielorrúsia e 

Estados Unidos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; CEZAR; MACIEL, 2021, 

p. 8) 
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O projeto de lei nº 3.931, de 2020, por Mário Heringer, tinha como intuito 

assegurar distribuição gratuita da cloroquina produzida pelo LQFEx. Como 

justificativa Heringer se embasou no ensaio clínico do microbiologista Didier 

Raoult, mesmo ensaio que os líderes políticos dos outros países se apoiavam. 

Em janeiro de 2021 foi publicada uma revisão na pesquisa de Raoult e sua 

equipe, desenvolvida por um grupo de pesquisadores estadunidenses (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2020, CEZAR; MACIEL, 2021, p. 8). 

  

O texto foi em resposta a uma carta ao editor, intitulado de “O uso da 

hidroxicloroquina em combinação com a azitromicina para pacientes com 

COVID-19 não é apoiado pela literatura recente”, assinado por três médicos de 

instituições distintas dos Estados Unidos (GOLDMAN; DIAZ; URBA, 2020). 

 

Os cientistas chegaram à conclusão de que Didier Raoult não seguiu o 

modelo padrão desse tipo de estudo clínico e, além disso, Raoult e sua equipe 

excluíram da pesquisa os pacientes que faleceram, os que foram internados na 

terapia intensiva e os que interromperam o tratamento durante o estudo devido 

efeitos adversos aos medicamentos (GOLDMAN; DIAZ; URBA, 2020). 

 

Mesmo após a publicação da avaliação negativa da pesquisa de Raoult, 

líderes políticos continuam persistindo que o medicamento pode ser utilizado 

como tratamento precoce contra a COVID-19. Para lidar com a pandemia, a 

divulgação de informações claras, consistentes e baseadas em evidências é 

fundamental (GARCIA; DUARTE, 2020). 

 

Em fevereiro de 2021 foi aprovado pela Anvisa o primeiro registro 

definitivo de uma vacina contra a COVID-19 nas Américas. Quatro candidatas as 

vacinas foram testadas no primeiro semestre de 2020 só no Brasil. Os testes 

foram realizados aqui pelo fato de haver níveis persistentemente altos de 

contágio e óbitos pela COVID-19. O Brasil era, na época dos testes, o segundo 

país com mais casos e mortes pela doença (GOVERNO DO BRASIL, 2021; 

CASTRO, 2021). 
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Esse cenário epidemiológico foi considerado favorável pela comunidade 

científica para a produção de evidências sobre as vacinas em território brasileiro, 

cenário esse que foi agravado pelas fake news, negacionismo e ineficiência em 

lidar com a crise por parte do governo (CASTRO, 2021).  

5.5 Fontes de Informação 

Devido à grande quantidade de informações disponíveis atualmente, o 

usuário encontra dificuldades para encontrar as informação que ele precisa. As 

fontes de informação podem ser compreendidas como ferramentas que auxiliam 

na recuperação de informações para usuários que estejam inseridos em 

diferentes contextos (BAGGIO; COSTA; BLATTMANN, 2016, p. 33). 

 

Uma fonte de informação pode ser compreendida como qualquer recurso 

que responda a uma necessidade informacional do usuário, que podem ir desde 

produtos e serviços de informação até programas de computador. A internet é 

um canal que disponibiliza diferentes fontes de informação, porém nem sempre 

é uma recuperação fácil ou confiável (BIREME; OPAS; OMS, 2011, p. 10). 

 

As fontes de informação podem ser classificadas como primárias, 

secundárias ou terciárias. Fontes primárias estão relacionadas com produtos 

originados pela pesquisa científica, enquanto a secundária é o registro 

referencial das fontes primárias sistematizadas em índices, bases de dados 

referenciais e diretórios. Já as fontes terciárias se referem a conteúdos 

organizados para fins didáticos (BIREME; OPAS; OMS, 2011, p. 15). 

 

Ou seja, documentos primários contém novas informações ou 

interpretações de determinados fatos ou idéias, e documentos secundários são 

basicamente organizadores de documentos primários que direcionam o leitor 

para os mesmos. Documentos terciários em sua maioria não trazem nenhum 

conhecimento ou assunto como um todo, eles sinalizam a localização ou os 

indicadores dos documentos primários ou secundários (BAGGIO; COSTA; 

BLATTMANN, 2016, p. 33). 
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Para Campello, Cendón e Kremer (2000 apud BAGGIO; COSTA; 

BLATTMANN, 2016, p. 33) as fontes e recursos informacionais eletrônicos 

abrangem os três tipos de fontes, desta forma é necessário certos 

conhecimentos e habilidades para identificar e selecionar informações úteis.  

5.6 Competências do Profissional da Informação 

A Ciência da Informação investiga o comportamento informacional, os 

fluxos e processamento da informação, a fim de obter acessibilidade e 

usabilidade ótima (BORKO, 1968, p. 1). 

A Ciência da informação se atenta à pesquisa de representação da 

informação tanto no meio físico, quanto no digital, busca fazer o uso de códigos 

eficientes para a transmissão de mensagens, assim como o estudo do 

processamento e de técnicas aplicadas aos computadores e seus sistemas de 

programação (BORKO, 1968, p. 2). 

A CI tem como meta fornecer uma base teórica sobre informação com o 

objetivo de auxiliar instituições e procedimentos voltados para acumular e 

transmitir conhecimento. Atualmente, essas instituições são fundamentais para 

a disseminação de conhecimento, porém inadequadas para atender as 

necessidades de comunicação da sociedade atual (BORKO, 1968, p. 2). 

Fatores que contribuem para isso são o crescimento da ciência e da 

tecnologia; a obsolescência do conhecimento técnico; a grande quantidade de 

cientistas, periódicos científicos e jornais técnicos; disciplinas que não dialogam 

devido o aumento constante da especialização; demora entre a pesquisa básica 

e a aplicação (BORKO, 1968, p. 2). 

Segundo Abreu (2006) e Duarte (2018, p. 70), a TI no Brasil veio antes da 

cultura letrada focada no desenvolvimento de habilidades de aprendizagem 

permanente se consolidar. Com isso se acentuou a dificuldade por parte da 

população em manusear recursos tecnológicos e frequentar espaços 

informacionais e culturais. 

O Ministério da Educação (2001, p. 32) define as competências e 

habilidades típicas previstas do profissional bibliotecário como  
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● Interagir e agregar valor nos processos de geração, 
transferência e uso da informação, em todo e qualquer ambiente; 

● Criticar,  investigar,  propor,  planejar,  executar  e  
avaliar  recursos  e produtos de informação; 

● Trabalhar com fontes de informação de qualquer 
natureza; 

● Processar a informação registrada em diferentes tipos 
de suporte, mediante  a  aplicação  de  conhecimentos  teóricos  e  
práticos  de coleta, processamento, armazenamento e difusão da 
informação; 

● Realizar pesquisas relativas a produtos, 
processamento, transferência e uso da informação. 

 

Lidar com o fluxo informacional tem sido um desafio para os profissionais 

da informação. Além de atender demandas de um grupo seleto, também é 

necessário pensar naqueles que a informação não atinge. A partir disso o papel 

do bibliotecário embarca em um paradigma informacional, no qual deve ser 

priorizada a necessidade de preservação e a democratização do acesso à 

informação (VALENTIN, 1995, p. 4 apud DUARTE, 2018, p. 67). 

Segundo a IFLA (2015), o direito à informação tem que ser transformador. 

O acesso deve ser acompanhado pelo desenvolvimento e capacitação do 

usuário da informação, principalmente os mais marginalizados, para que eles 

possam exercer seus direitos enquanto indivíduos, serem economicamente 

ativos e para que participem de uma sociedade civil ativa e engajada.  

É importante ressaltar nos meios digitais a importância da informação e 

de seus elementos constitutivos, como os critérios de qualificação de fontes de 

informação. Dentre os critérios estão a confiabilidade, autoridade, integridade, 

veracidade, entre outros. Com o novo agente do coronavírus, tem sido debatida 

a desordem informacional e a infodemia, dando destaque a proliferação de 

notícias falsas, seu impacto destrutivo no âmbito político, econômico e social 

(REZENDE; CRUZ-RIASCOS; RIBEIRO, 2021, p. 4). 

Profissionais que lidam com a informação são peças importantes para 

auxiliar o governo, instituições e indivíduos a comunicar, organizar, estruturar e 

compreender os dados fundamentais para o desenvolvimento (IFLA, 2014).  

Na declaração de Lyon, segundo a IFLA (2014), eles podem auxiliar 

A. Fornecendo informações sobre os direitos básicos, 
serviços públicos, meio ambiente, saúde, educação, oportunidades de 



37 
 

 
 

trabalho e despesa pública que apoie às comunidades locais e pessoas 
para orientar o seu próprio desenvolvimento.  

B. Identificando e focando a atenção nas necessidades e 
problemas relevantes e urgentes entre a população.  

C. Conectando os interessados para além das barreiras 
regionais, culturais e outras para facilitar a comunicação e o 
intercâmbio de soluções de desenvolvimento que possam promover 
um maior impacto.  

D. Preservando e garantindo o acesso permanente ao 
patrimônio cultural, aos registros governamentais e às informações, 
por meio da gestão das bibliotecas e arquivos nacionais e outras 
instituições de patrimônio público.  

E. Proporcionando fóruns e espaços públicos para uma 
maior participação da sociedade civil e o envolvimento na tomada de 
decisões.  

F. Oferecendo treinamento e desenvolvendo habilidades 
para ajudar as pessoas a acessar e compreender as informações e os 
serviços mais úteis para elas. 

 

A informação é fundamental para o exercício da cidadania. No aspecto 

civil, proporciona ao indivíduo consciência de quais são seus direitos e deveres, 

auxiliando na efetivação de políticas públicas; e no aspecto social favorecem 

condições mínimas para uma vida satisfatória que deve ser garantida pelo 

estado (DUARTE, 2018, p. 68; TARGINO, 1991). 

Rezende, Cruz-Riascos e Ribeiro (2021, p. 11) fizeram importantes 

considerações a respeito da atuação interdisciplinar dos profissionais da Ciência 

da Informação e da Comunicação, visando o controle do fenômeno da 

desinformação e das fake news.  

A American  Library  Association (ALA) desenvolveu em 2006, a partir do 

Comitê de Estudos de Comunicação da ACRL (Association   of   College   &   

Research   Libraries,   Education   & Behavioral   Sciences   Section), ações 

colaborativas entre entidades coletivas a fim de capacitar estudantes de 

graduação em Jornalismo, pós-graduandos e profissionais da área em 

competência e alfabetização informacional (ASSOCIATION OF COLLEGE & 

RESEARCH LIBRARIES, 2011, p.1, REZENDE; CRUZ-RIASCOS; RIBEIRO, 

2021, p. 11) 

Ainda no ano de 2006 a ALA elaborou a publicação Guidelines for the 

Introduction of Electronic Information Resources to Users, ou  Diretrizes  para  a  

Introdução  de  Recursos  de  Informação  Eletrônica  aos  Usuários, desenvolvida 

pelo Comitê  de  Gestão  da  Seção  de  Referência  Assistida  por Máquina 
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(MARS), Associação de Serviços de Referência e Usuário (RUSA) e ALA 

(AMERICAN  LIBRARY  ASSOCIATION, 2006, tradução própria).   

Foi aprovada pelo Conselho de Administração da RUSA, em junho de 

1997. Foi revisada  pelo  Comitê  de  Gestão  de  Recursos  Eletrônicos  e  

Serviços  do  MARS, em janeiro de 2006 e teve a revisão aprovada pelo 

Conselho de administração da RUSA em junho de 2006 (AMERICAN  LIBRARY  

ASSOCIATION, 2006, tradução própria).   

5.6.1 O papel do Bibliotecário no combate a desinformação na 

pandemia 

As bibliotecas e a Ciência da Informação, juntamente com as tecnologias 

digitais, têm sido indispensáveis no auxílio à educação durante o isolamento. 

Através de lives, aulas remotas e seminários, algumas faculdades e escolas 

públicas estão conseguindo se manter ativas. 

 

O cientista da informação tem um importante papel social. Populações 

vulneráveis estão mais suscetíveis à desinformação, sendo assim é importante 

que o bibliotecário use os recursos que estão disponíveis para fazer um 

gerenciamento e tratamento das informações de forma eficaz, visando igualdade 

de acesso, ao realçar o debate social do profissional da informação e a 

implementação e cumprimento dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável) traçados pela ONU em 2015 (SANTOS; FERREIRA;PASSOS, 

2020, p. 432).  

 

Os 17 ODS foram traçados visando o desenvolvimento dos povos e a 

solução pacífica dos conflitos. Entre os objetivos estão a erradicação da fome e 

da pobreza; assegurar educação inclusiva e de qualidade; gestão sustentável 

dos recursos naturais; menos desigualdades dentro e entre os países etc. 

(CAMPOS, 2019). 

 

O bibliotecário pode auxiliar na conscientização da população quanto às 

medidas de controle e prevenção da COVID-19, alertando sobre a importância 

do distanciamento social, a necessidade da implementação de medidas de 
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quarentena, como evitar notícias falsas e enganosas (SOUZA; FREIRE JUNIOR; 

FERNANDES, 2021b, p. 9). 

 

Conforme orienta o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de 

Saúde, no contexto hospitalar, o departamento responsável pela divulgação de 

medidas preventivas para os pacientes e funcionários é o Serviço de Controle 

de Infecções Hospitalares (SCIH) (SOUZA; FREIRE JUNIOR; FERNANDES, 

2021b, p. 9). 

 

O bibliotecário também auxilia no apoio às equipes médicas e de pesquisa 

a respeito do desenvolvimento da doença, avanço e aplicação da vacina, kit de 

diagnóstico e estudos relevantes publicados em revistas da saúde. Além disso, 

é importante manter o atendimento regular para usuários que buscam por 

informação (ALI;BHATTI, 2020,p. 168; ALI; GATITI, 2020). 

 

Com base nisso, o bibliotecário tem que analisar e gerenciar conteúdos 

disseminados de acordo com o comportamento informacional dos usuários ao 

propor novos serviços e produtos informacionais, e ao manter bibliotecas e redes 

sociais ativas em meio ao isolamento social. O cientista da informação passa a 

ser um agente na desarticulação de redes com publicações falsas (SANTOS; 

FERREIRA;PASSOS, 2020, p. 432). 

 

O profissional também lida com a curadoria digital, que é o mantimento, 

preservação e a agregação de valor aos dados de pesquisa digitais em todo o 

seu ciclo de vida. O gerenciamento desses dados reduzem ameaças ao seu 

valor de pesquisa e mitiga o risco de obsolescência digital, desta forma os dados 

com curadoria digital em repositórios podem ser compartilhados dentro da 

comunidade científica (DIGITAL CURATION CENTER (DCC)). 

 

O processo também reduz esforços na criação de dados de pesquisa 

duplicados e aumenta o valor dos dados a longo prazo, tornando-os disponíveis 

para futuras pesquisas. Curadoria digital é a capacidade de um ser humano ou 

sistema em encontrar, organizar, filtrar e dar relevância à informação que trate 
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de um determinado assunto, e que parte de fontes como mídias digitais, redes 

sociais etc. (DIGITAL CURATION CENTER (DCC); NEVES, 2019, p. 7). 

A figura a seguir (Figura 4) representa o ciclo da curadoria digital: 

Figura 4: Curadoria digital 

 

Figura  4 

Fonte: HIGGINS (2018) 

 

A Organização Mundial da Saúde tem utilizado práticas da 

Biblioteconomia para reunir as descobertas mais recentes a respeito da COVID-

19 e para organizar e disseminar informações relevantes para pesquisadores e 

a população mundial (OLIVEIRA; BATISTA; NEVES, 2020, p. 369). 

A Unidade de Biblioteca e Rede de Informação Digital, com o apoio do 

Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(BIREME), desenvolveu uma interface de busca que visa disponibilizar uma base 

de dados sobre o coronavírus utilizando a plataforma do Global Index Medicus 

(OLIVEIRA; BATISTA; NEVES, 2020, p. 369; OPAS, 2020c). 
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Com a pandemia e a crise sanitária, os bibliotecários especializados na 

área da saúde têm fundamental importância no suporte informativo da equipe 

médica. Enquanto a maioria das bibliotecas permanece fechada, as bibliotecas 

especializadas em Ciências da Saúde estão abertas para o auxílio na busca por 

informação (SOUZA; JAVIER JUNIOR; FERNANDES, 2020a, p. 54). 

 

Enquanto instituição social, as bibliotecas devem garantir a 

conscientização da saúde pública, assim como o fornecimento de informações 

de qualidade e atualizadas para médicos e gestores (SOUZA; JAVIER JUNIOR; 

FERNANDES, 2020a, p. 54; ALI; GATITI, 2020; SOUZA; FREIRE JUNIOR; 

FERNANDES, 2021, p. 2).  

 

O bibliotecário especializado em saúde impacta direta e indiretamente na 

saúde da população, pois o ecossistema da publicação, acesso e uso se dão 

pela atuação do profissional (SOUZA; JAVIER JUNIOR; FERNANDES, 2020, p. 

57). 

 

Durante a pandemia, entre as diversas atividades realizadas por 

bibliotecários clínicos, o mapeamento da informação é de suma importância. O 

profissional é peça-chave na melhoria da saúde do país por ser capaz de 

levantar informações pertinentes para que as tomadas de decisão em saúde 

definam ações baseadas em conhecimento e com respaldo técnico-científico  

(SOUZA; FREIRE JUNIOR; FERNANDES, 2021, p. 6; BERAQUET et al., 2006, 

p. 12). 

 

Devido à pandemia, algumas das principais bases de dados 

especializadas em saúde estão permitindo o acesso gratuito a materiais que 

tratem da COVID-19.  

 

O The New England Journal of Medicine disponibilizou materiais sobre 

COVID-19 e recursos de ensino online como auxílio para estes profissionais 

(SOUZA; JAVIER JUNIOR; FERNANDES, 2020, p. 65). 
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Também foram realizados seminários online, pela editora EBSCO, a fim 

de apoiar o aprendizado remoto, abordando temas como o vírus, fake news, e 

vários outros assuntos relevantes para o momento de crise (SOUZA; JAVIER 

JUNIOR; FERNANDES, 2020, p. 65). 

 

A Medical Library Association (MLA) disponibilizou uma lista de fontes de 

informação confiáveis em saúde para os profissionais da linha de frente. A 

iniciativa partiu de bibliotecários clínicos de todo o mundo, que desenvolveram 

guias de recursos de informação para instituições e pacientes (SOUZA; FREIRE 

JUNIOR; FERNANDES, 2021, p. 8; MEDICAL LIBRARY ASSOCIATION, 2020). 

A seguir (Tabela 1) será apresentado um quadro com recursos de informação 

em saúde voltados para bibliotecários clínicos. 

Tabela 1: Recursos de informação em saúde sobre a COVID-19 para 

Bibliotecários Clínicos 

Fontes Título Acesso 
Elsevier COVID-19 

resources 
for librarians 

https://www.elsevier.com/librarians/articlenews/c
ovid-19-resilience-hub-librarians 

Elsevier COVID-19 
resources 

for librarians, 
campuses 

and 
health 

professionals 

https://www.elsevier.com/connect/coronavirusini
tiatives 

International 
Federation 
of Library 

Associations 
and Institutions 

(IFLA) 

At the Heart 
of the 

Response: 
Health 

Librarians 
Support 
Better 

DecisionMaki
ng around 
COVID-19 

https://blogs.ifla.org/lpa/2020/04/07/at-the-
heartof-it-health-librarians-in-the-covid-19-

pandemicresponse/ 

Medical Library 
Association (MLA) 

COVID-19 
Resources 

for 
Medical 

Librarians & 
Other Health 
Information 

Professionals 

https://www.mlanet.org/page/covid-19- 
resources-for-medical-librarians 

ProQuest & Ex 
Libris 

Recursos 
para as 

 

https://www.elsevier.com/librarians/articlenews/covid-19-resilience-hub-librarians
https://www.elsevier.com/librarians/articlenews/covid-19-resilience-hub-librarians
https://www.elsevier.com/connect/coronavirusinitiatives
https://www.elsevier.com/connect/coronavirusinitiatives
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/04/07/at-the-heartof-it-health-librarians-in-the-covid-19-pandemicresponse/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/04/07/at-the-heartof-it-health-librarians-in-the-covid-19-pandemicresponse/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/04/07/at-the-heartof-it-health-librarians-in-the-covid-19-pandemicresponse/
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bibliotecas 
impactadas 

pela 
COVID-19 

https://go.proquest.com/latam_covid_portugues
e 

Public Library 
Association/Ameri

can 
Library Association 

(ALA) 

PLA 
Resources on 

COVID-19 

 
http://www.ala.org/pla/issues/covid-19 

Washington 
Library 

Association 

Resources 
for 

Libraries 
during 

COVID-19 

https://www.wla.org/covid-19-resources 
 
  

Tabela 1 

Fonte: SOUZA; JAVIER JUNIOR; FERNANDES, 2020, p. 65 

A partir disso foi desenvolvida uma tabela (Tabela 2) com recursos e 

fontes de informação relativos à COVID-19 no Brasil para bibliotecários e a 

população em geral.  

Tabela 2: Recursos e fontes de informação sobre a COVID-19 no Brasil 

Fontes Título Acesso 
OPAS Rede de 

referencistas: 
encurtando 

caminhos para 
acessar 

informação 
científica sobre 

2019-
nCov/COVID-19 

https://www.paho.org/pt/noticias/14-5-2020-
rede-referencistas-encurtando-caminhos-
para-acessar-informacao-cientifica-sobre 

Senado Federal Coronavirus 
(COVID-19) fontes 

primárias de 
informação 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/h
andle/id/570174/Coronavirus_COVID-

19_Fontes_primarias.pdf 

SIBI Fontes de 
informação sobre 

o coronavírus 

http://sibi.ufrj.br/index.php/inicio/294-fontes-
de-informacao-sobre-o-coronavirus 

FIOCRUZ Observatório 
Covid-19: 

Informação para 
Ação 

https://portal.fiocruz.br/observatorio-covid-
19 

Conselho Nacional 
de Secretários de 

Saúde 

coronavirus 2019-
CoV 

https://www.conass.org.br/coronavirus/ 

ABDF Biblioteca Virtual 
Convide-I9 

https://abdf.org.br/biblioteca-
virtual/biblioteca-virtual-convide-i9 

ABDF Protocolos on-
line 

disponibilizados 

https://abdf.org.br/biblioteca-virtual-convide-
i9/protocolos/protocolos-on-line-

https://go.proquest.com/latam_covid_portuguese
https://go.proquest.com/latam_covid_portuguese
http://www.ala.org/pla/issues/covid-19
https://www.wla.org/covid-19-resources
https://www.paho.org/pt/noticias/14-5-2020-rede-referencistas-encurtando-caminhos-para-acessar-informacao-cientifica-sobre
https://www.paho.org/pt/noticias/14-5-2020-rede-referencistas-encurtando-caminhos-para-acessar-informacao-cientifica-sobre
https://www.paho.org/pt/noticias/14-5-2020-rede-referencistas-encurtando-caminhos-para-acessar-informacao-cientifica-sobre
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570174/Coronavirus_COVID-19_Fontes_primarias.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570174/Coronavirus_COVID-19_Fontes_primarias.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/570174/Coronavirus_COVID-19_Fontes_primarias.pdf
http://sibi.ufrj.br/index.php/inicio/294-fontes-de-informacao-sobre-o-coronavirus
http://sibi.ufrj.br/index.php/inicio/294-fontes-de-informacao-sobre-o-coronavirus
https://portal.fiocruz.br/observatorio-covid-19
https://portal.fiocruz.br/observatorio-covid-19
https://www.conass.org.br/coronavirus/
https://abdf.org.br/biblioteca-virtual/biblioteca-virtual-convide-i9
https://abdf.org.br/biblioteca-virtual/biblioteca-virtual-convide-i9
https://abdf.org.br/biblioteca-virtual-convide-i9/protocolos/protocolos-on-line-disponibilizados-para-durante-e-pos-covid19
https://abdf.org.br/biblioteca-virtual-convide-i9/protocolos/protocolos-on-line-disponibilizados-para-durante-e-pos-covid19
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para durante e 
pós COVID19 

disponibilizados-para-durante-e-pos-
covid19 

Conselho Regional 
de Biblioteconomia 

Recomendações 
para 

bibliotecários da 
jurisdição sobre o 

coronavírus 

https://crb1.org.br/site/2020/03/coronavirus/ 

FAPESP Um guia do novo 
coronavírus 

https://revistapesquisa.fapesp.br/um-guia-
do-novo-coronavirus/?fbclid=IwAR3YQ-
UaQRzHiTwtgg2oTPWMdhI_i1eWfgh_-

boMdR6S8yR7Puv5nKO1jhI/ 

IFLA A COVID-19 e o 
Setor de 

Bibliotecas em 
Termos Mundiais 

https://www.ifla.org/wp-
content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/li

braries-development/documents/covid-
19_and_the_global_library_field-pt.pdf 

PUBCOVID19 Pesquisa rápida 
de artigos 
médicos 

indexados por 
temas 

http://pubcovid19.pt/index.php 

Universidade 
Federal de Sergipe 

Recursos abertos 
e fontes 

informacionais 
sobre Covid-19 

https://bibliotecas.ufs.br/conteudo/65782-
recursos-abertos-e-fontes-informacionais-

sobre-covid-19 

Câmara dos 
Deputados 

Informações 
oficiais sobre o 

coronavírus 
(COVID-19) no 

Brasil e no 
mundo 

https://www2.camara.leg.br/a-
camara/documentos-e-

pesquisa/biblioteca/coronavirus/especial-
coronavirus 

FEBAB Recomendações 
da Comissão 
Brasileira de 
Bibliotecas 

Universitárias - 
CBBU para 

elaboração de 
planejamento de 
reabertura das 

bibliotecas 
universitárias 

http://www.febab.org.br/cbbu/wp-
content/uploads/2020/05/Recomenda%C3

%A7%C3%B5es-14-de-maio-1.pdf 

BVS Contribuições 
das Medicinas 
Tradicionais, 

Complementares 
e Integrativas 

(MTCI) no 
contexto da 
pandemia de 

COVID-19 

https://mtci.bvsalud.org/vitrinas/pt/post_vitri
nes/contribuicoes-das-medicinas-

tradicionais-complementares-e-integrativas-
mtci-no-contexto-da-pandemia-da-covid-19/ 

Tabela 2 

Fonte: Autoria própria 

https://abdf.org.br/biblioteca-virtual-convide-i9/protocolos/protocolos-on-line-disponibilizados-para-durante-e-pos-covid19
https://abdf.org.br/biblioteca-virtual-convide-i9/protocolos/protocolos-on-line-disponibilizados-para-durante-e-pos-covid19
https://crb1.org.br/site/2020/03/coronavirus/
https://revistapesquisa.fapesp.br/um-guia-do-novo-coronavirus/?fbclid=IwAR3YQ-UaQRzHiTwtgg2oTPWMdhI_i1eWfgh_-boMdR6S8yR7Puv5nKO1jhI/
https://revistapesquisa.fapesp.br/um-guia-do-novo-coronavirus/?fbclid=IwAR3YQ-UaQRzHiTwtgg2oTPWMdhI_i1eWfgh_-boMdR6S8yR7Puv5nKO1jhI/
https://revistapesquisa.fapesp.br/um-guia-do-novo-coronavirus/?fbclid=IwAR3YQ-UaQRzHiTwtgg2oTPWMdhI_i1eWfgh_-boMdR6S8yR7Puv5nKO1jhI/
https://revistapesquisa.fapesp.br/um-guia-do-novo-coronavirus/?fbclid=IwAR3YQ-UaQRzHiTwtgg2oTPWMdhI_i1eWfgh_-boMdR6S8yR7Puv5nKO1jhI/
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/covid-19_and_the_global_library_field-pt.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/covid-19_and_the_global_library_field-pt.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/covid-19_and_the_global_library_field-pt.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/covid-19_and_the_global_library_field-pt.pdf
http://pubcovid19.pt/index.php
https://bibliotecas.ufs.br/conteudo/65782-recursos-abertos-e-fontes-informacionais-sobre-covid-19
https://bibliotecas.ufs.br/conteudo/65782-recursos-abertos-e-fontes-informacionais-sobre-covid-19
https://bibliotecas.ufs.br/conteudo/65782-recursos-abertos-e-fontes-informacionais-sobre-covid-19
https://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/biblioteca/coronavirus/especial-coronavirus
https://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/biblioteca/coronavirus/especial-coronavirus
https://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/biblioteca/coronavirus/especial-coronavirus
https://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/biblioteca/coronavirus/especial-coronavirus
http://www.febab.org.br/cbbu/wp-content/uploads/2020/05/Recomenda%C3%A7%C3%B5es-14-de-maio-1.pdf
http://www.febab.org.br/cbbu/wp-content/uploads/2020/05/Recomenda%C3%A7%C3%B5es-14-de-maio-1.pdf
http://www.febab.org.br/cbbu/wp-content/uploads/2020/05/Recomenda%C3%A7%C3%B5es-14-de-maio-1.pdf
https://mtci.bvsalud.org/vitrinas/pt/post_vitrines/contribuicoes-das-medicinas-tradicionais-complementares-e-integrativas-mtci-no-contexto-da-pandemia-da-covid-19/
https://mtci.bvsalud.org/vitrinas/pt/post_vitrines/contribuicoes-das-medicinas-tradicionais-complementares-e-integrativas-mtci-no-contexto-da-pandemia-da-covid-19/
https://mtci.bvsalud.org/vitrinas/pt/post_vitrines/contribuicoes-das-medicinas-tradicionais-complementares-e-integrativas-mtci-no-contexto-da-pandemia-da-covid-19/
https://mtci.bvsalud.org/vitrinas/pt/post_vitrines/contribuicoes-das-medicinas-tradicionais-complementares-e-integrativas-mtci-no-contexto-da-pandemia-da-covid-19/
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Projetos de pesquisa que envolvam seres humanos devem ser avaliadas 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sendo assim, bibliotecários clínicos 

podem ser de grande ajuda à equipe médica que desenvolverá o projeto. No 

Brasil, as principais bases para registro de protocolos de pesquisa são a 

ClinicalTrials, a ReBEC que é a base de dados do Registro Brasileiro de Ensaios 

Clínicos e a base de dados da OMS - International Clinical Trials Registry 

Platform (ICTRP) (AMORIM, 2020). 

 

Coordenada pela BIREME, a Rede de Referencistas (RefNet) é o 

resultado de uma cooperação com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-

Americana de Saúde.  A RefNet tem como objetivo prestar apoio aos gestores, 

pesquisadores e profissionais da saúde com a elaboração de estratégias mais 

complexas para auxiliar na formulação de políticas e decisões tomadas pelo 

Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS) (OPAS, 2020c). 

 

No que tange os cuidados clínicos, bibliotecários membros do Medical 

Library Association divulgaram algumas atribuições do profissional da 

informação. Entre elas está a curadoria de recursos informacionais que possam 

ajudar prestadores de cuidados de saúde que vão atuar na linha de frente, e que 

estão se preparando para o aumento das hospitalizações (CONTE et al., 2020 

apud SOUZA; FREIRE JUNIOR; FERNANDES, 2021b, p. 8). 

 

O profissional também pode fornecer informações baseadas em 

evidências a respeito dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como 

higienizar e reutilizar; rápidos serviços de pesquisa para auxiliar no tratamento 

de pacientes de alto risco; além de anunciar as tomadas de decisão de 

gerenciamento clínico e segurança pública (CONTE et al., 2020 apud SOUZA; 

FREIRE JUNIOR; FERNANDES, 2021b, p. 8). 

 

O bibliotecário clínico, além do que já foi apresentado, também pode 

prestar assistência na Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). A ATS visa 

avaliar de forma sistemática as propriedades, efeitos e impactos da tecnologia 

em saúde. Ela incentiva a implementação custo-efetiva e evita a adoção de 

tecnologias duvidosas para o sistema (CCATES, 2020). 
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A ATS é um instrumento que vai permitir avaliar custos e benefícios de 

medicamentos, materiais e procedimentos utilizados no enfrentamento do vírus. 

Caso haja uma crise financeira, a gestão de recursos é crucial na manutenção 

de hospitais e operadoras de saúde (SOUZA; FREIRE JUNIOR; FERNANDES, 

2021b, p. 17). 
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6. Metodologia 

Método, do grego methodos, pode ser traduzido para a língua portuguesa 

como caminho. Método é um conjunto de técnicas utilizadas em um estudo para 

chegar a uma conclusão científica. É o caminho que se percorre para a obtenção 

de uma resposta. O método científico são processos ou operações mentais que 

devem ser empregados na investigação. Já a metodologia científica busca 

examinar, descrever e avaliar métodos e técnicas de pesquisa que permitam a 

coleta e o processamento das informações (MASCARENHAS, 2012, p. 48; 

PRODANOV; FREITAS, 2013).  

 

A metodologia de um trabalho é fundamental para a construção do 

conhecimento e para comprovar sua validade e utilidade social (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p. 14). 

6.1 Delineamento da pesquisa  

A pesquisa é percebida como um ato subjetivo de construção. Ela 

aproxima o pesquisador e lhe permite maior entendimento sobre a realidade a 

investigar. A pesquisa é um processo sem fim, sempre há mais a ser investigado 

sobre o universo de um determinado tema. A partir de aproximações sucessivas 

da realidade, subsídios são fornecidos para que seja possível intervir na mesma 

(FLICK; KARDORFF; STEINKE , 2000 apud GUNTHER, 2006, p. 202; 

SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 31). 

6.1.1 Definição do tipo de pesquisa quanto à natureza 

Essa é uma pesquisa aplicada comparativa. Pesquisas aplicadas buscam 

gerar conhecimentos que possam ser úteis na prática, visando a solução de 

problemas específicos. Envolve verdades e interesses universais (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p. 54; SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 35). 

6.1.2 Definição do tipo de pesquisa quanto aos objetivos 

Essa é uma pesquisa exploratória comparativa, ela objetiva esclarecer e 

proporcionar maior familiaridade com o tema e problema a fim de torná-lo mais 

explícito ou para a construção de hipóteses para estudos posteriores. Pesquisas 
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exploratórias geralmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, 

entrevistas não padronizadas e estudos de caso (GIL, 2007, p. 27; SILVEIRA; 

CÓRDOVA, 2009, p. 35). 

 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas para fornecer uma visão geral 

acerca de determinado assunto. No primeiro momento é realizada uma 

investigação mais ampla. Caso o tema escolhido seja muito genérico, é 

necessário seu esclarecimento e delimitação. Com o problema bem esclarecido, 

ele se torna passível de investigação por meio de procedimentos sistematizados 

(GIL, 2007, p. 27). 

6.1.3 Definição do tipo de pesquisa quanto à abordagem 

A abordagem da pesquisa comparativa é quali-quantitativa. A pesquisa 

qualitativa facilita a compreensão das informações obtidas a respeito do objeto 

estudado. Ela se preocupa em aprofundar-se e entender um grupo social, uma 

organização, etc. Pesquisadores que optam pelos métodos qualitativos buscam 

explicar o porquê das coisas (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 32; 

GOLDENBERG, 1997, p. 34 apud SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 32).  

 

A pesquisa quantitativa tem suas raízes no pensamento positivista lógico 

e tende a dar ênfase para o raciocínio dedutivo, regras lógicas e atributos 

mensuráveis da experiência humana. Em contrapartida, a pesquisa qualitativa 

tende a salientar aspectos dinâmicos, holísticos e da experiência individual dos 

que vivenciam determinado fenômeno. Sendo assim, são utilizadas amostras 

representativas da população (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 33; FONSECA, 

2002, p. 20). 

 

Os métodos qualitativos e quantitativos não são excludentes. Eles podem 

ser complementares, permitindo melhor entendimento dos fenômenos de 

estudo. O uso conjunto das pesquisas qualitativas e quantitativas permite a 

obtenção de mais informações do que se conseguiria utilizando os métodos 

isoladamente (YIN, 2015 apud PEREIRA et al., 2018, p. 69;  FONSECA, 2002, 

p. 20). 



49 
 

 
 

6.1.4 Definição de pesquisa quanto aos procedimentos técnicos 

Os procedimentos técnicos são a maneira pela qual os dados necessários 

para a elaboração da pesquisa foram obtidos. É fundamental desenvolver um 

modelo conceitual, chamado de delineamento, onde serão expressos modelos, 

sinopses e planos (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54). 

 

O delineamento é o planejamento da pesquisa científica, que deve ser 

realizada de maneira ampla, envolvendo previsão de análise e interpretação de 

coleta de dados; e considerando desde o ambiente onde os dados foram 

coletados até a forma de controle das variáveis envolvidas. Os procedimentos 

adotados para a coleta de dados é o elemento mais importante para a 

identificação de um delineamento (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54). 

6.1.5 Definição da população/amostra  

Para a seleção das bases de dados a serem analisadas de forma 

comparativa, os seguintes critérios foram considerados: 

 

● Uma base de dados científicos voltada para diversas áreas 

do conhecimento - Scielo 

● Uma base de dados científicos especializada em saúde - 

BVS 

● Bases de dados dos jornais de maior circulação online dos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que são consideradas as maiores 

metrópoles do Brasil atualmente.  

 

Após definir os critérios, as bases de dados dos jornais online foram 

selecionadas com base no Instituto Verificador de Comunicação (IVC). O IVC é 

uma entidade nacional sem fins lucrativos que é responsável pela auditoria 

multiplataforma de mídia (IVC Brasil). Foram desconsiderados os jornais que só 

circulam em meio físico, como o jornal Expresso da Informação do Rio de 

Janeiro.  
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O estudo exploratório foi realizado em duas bases de dados científicos, a 

Scielo e a BVS, assim como nas bases de dados de jornais de notícias do Rio 

de Janeiro, o jornal Extra, e de São Paulo, o Agora São Paulo. Ambos os jornais 

são de circulação diária. O Jornal Extra é de acesso gratuito e o Agora São Paulo 

de acesso pago. A seguir as figuras representam por ordem os jornais de maior 

circulação do Rio de Janeiro (Figura 5) e de São Paulo (Figura 6). 

 

Figura 5: Jornais de maior circulação do Rio de Janeiro 

 

Figura  5 

Fonte: IVC 

 

Figura 6: Jornais de maior circulação de São Paulo 

 

Figura  6 

Fonte: IVC 
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6.1.5.1 Jornal Extra - Rio de Janeiro 

O Jornal Extra teve a sua primeira edição impressa publicada no dia 05 

de Abril de 1998. Ele pertence ao grupo de empresas da Infoglobo 

Comunicações e Participações S.A.. O jornal se encaixa no perfil denominado 

como Jornalismo Popular, e tem como público-alvo as classes B e C. A melhoria 

do transporte em massa e o controle da inflação favoreceu o aumento dos jornais 

populares, a partir disso surgiu o Extra. Em abril de 2007 o jornal lançou sua 

versão virtual (FGV). 

Figura 7: Interface do jornal Extra 

 

Figura  7 
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6.1.5.2 Jornal Agora São Paulo - São Paulo 
O jornal Agora São Paulo pertence à empresa Folha da Manhã S.A., que 

está em circulação desde o início da década de 1960. O Jornal Folha de São 

Paulo foi originado a partir da junção dos jornais Folha da Manhã, Folha da Tarde 

e Folha da Noite. Em 1999 o Grupo Folha lança o jornal Agora, voltado para o 

segmento mais popular do público paulistano. Em 2010 as redações dos jornais 

impressos e online foram unificadas (FOLHA DE SÃO PAULO; FGV). 

Figura 8: Interface do jornal Agora São Paulo 

 

Figura  8 
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6.1.5.3 Scielo 
A Scientific Electronic Library Online (SciELO) foi concebida em 1997. Em 

junho de 1998, com o apoio da FAPESP e da BIREME, a Scielo foi lançada e 

começou a operar publicamente. A Scielo Brasil conta com cerca de 270 revistas 

com os principais títulos científicos nacionais em acesso aberto na internet 

(FAPESP; FAUSTO, 2013) 

 

Em fevereiro de 2014, segundo a Classificação Mundial de Repositórios 

na Web, a Scielo liderava a categoria Top Portals há três anos. Em 2018,  de 

acordo com um levantamento internacional, o Brasil foi classificado como o país 

com maior porcentagem de artigos científicos de acesso gratuito, grande parte 

por causa da Scielo (FAPESP).  

Figura 9: Interface da Scielo 

 

Figura  9 
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6.1.5.4 Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 
A BVS é o resultado de uma cooperação técnica em informação em 

Ciências da Saúde conduzida pela BIREME, OPAS e OMS desde quando 

promoviam o acesso à informação científica e técnica, assim como o uso 

compartilhado de coleções e serviços entre bibliotecas na Biblioteca Biomédica 

Regional (BVS). 

Em 1998 a BVS foi lançada no IV Congresso Regional de Informação em 

Ciências da Saúde (CRICS4) em San José, e foi aprovada por meio da 

Declaração da Costa Rica “Hacia la Biblioteca Virtual en Salud” (BVS). 

Com o surgimento da BVS como modelo de estratégia e gestão 

da informação baseado no trabalho descentralizado, colaborativo, e em 

rede, o nome do Sistema Latino-Americano e do Caribe de informação 

em Ciências da Saúde foi gradualmente sendo substituído por Rede 

Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, 

ou simplesmente Rede BVS (BVS). 

Figura 10: Interface da BVS 

 

Figura  10 
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6.2 Procedimentos metodológicos 

6.2.1 Escolha do tema analisado 

A escolha do tema se deu devido ao impacto da desinformação e da 

infodemia no enfrentamento da COVID-19. O foco do trabalho foram informações 

disseminadas a respeito das vacinas e da imunização publicadas em jornais 

digitais de grande circulação e bases de dados científicas.  

 

Estudos desenvolvidos por instituições ligadas a USP apontam que 

postagens tendenciosas relacionadas às vacinas tiveram um aumento de 383%. 

Além disso, outro estudo realizado por um grupo de ativistas, Avaaz, mostra que 

publicações falsas ligadas à saúde no Facebook tiveram alcance quatro vezes 

maior que informações disseminadas por instituições de saúde (CARDOSO, 

2020). 

 

O aumento da produção de informações falsas tem relação direta com o 

que é difundido pela imprensa. É necessário romper o ciclo onde a 

desinformação é disseminada ao mesmo tempo que a produção de conteúdo 

(CARDOSO, 2020; OPAS, 2020a). 
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6.2.2 Técnicas e procedimentos de coleta 

Com as bases de dados definidas, foram realizadas buscas em cada uma 

delas utilizando os descritores “vacina+covid”; “vacina+coronavírus”; 

“vacinação+covid” e “vacinação+coronavírus”. A tabela abaixo (Tabela 3) 

representa o número de materiais recuperados em cada base de dados de 

acordo com os descritores. 

Tabela 3: Descritores e número de documentos retornados na busca 

Bases de dados 

Descritores BVS Scielo Jornal Extra Agora São 
Paulo 

Vacina + covid 228 11 5117 154 

Vacina + 
coronavírus 

234 15 2973 336 

Vacinação + 
covid 

163 12 2549 123 

Vacinação + 
coronavírus 

159 17 1247 311 

Total 784 56 11.886 924 

Tabela 3 

Fonte: Autoria própria 

Optou-se por utilizar os quatro termos de busca no estudo para que 

houvesse maior revocação nos materiais recuperados. Nas bases de dados da 

Scielo e da BVS foi utilizado um filtro para recuperar apenas materiais em 

Português. No jornal Extra utilizou-se um filtro para que não fossem recuperados 

materiais além de notícias. O Extra também publica fotos, vídeos e blogs, que 

não são de interesse para este estudo.  

 

Foi utilizada uma amostra de vinte documentos de cada uma das quatro 

bases de dados, sendo cinco correspondentes a cada descritor. As notícias 

selecionadas nas bases dos jornais foram publicadas entre os dias 06/08 e 08/08 

de 2021, as mais recentes até então. Nas bases de dados científicos, os 

documentos foram selecionados por ordem de publicação.  
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6.3 Técnicas e procedimentos de análise 

Foi analisado o conteúdo de cada uma das notícias dos jornais 

correspondentes às datas de 06/08 a 08/08 de 2021 e o conteúdo dos artigos 

das bases de dados científicos, desta maneira foi possível fazer uma análise da 

informação contida nos documentos.   

 

A partir disso foi feita uma análise comparativa das notícias de cada jornal 

e dos documentos das bases de dados científicas a fim de avaliar o nível de 

desinformação em cada uma delas. Para isso, o estudo se baseou nos critérios 

de qualidade para avaliar fontes de informação na internet de Tomaél et al. 

(2004); outros critérios compilados por Tomaél, Alcará e Silva (2016); e os sete 

critérios de qualidade para avaliar fontes de informação que foram desenvolvidos 

por Bandeira (2019).  

 

Os critérios selecionados buscam analisar se o título é imparcial, 

informativo e preciso; se a informação contida no documento é consistente - 

compreendendo consistência como algo que apresenta uma sustentação lógica, 

racional, coerente - e se são citadas ou disponibilizadas as fontes.  

Tabela 4: Critérios de qualidade para avaliar fontes de informação na internet 

 

Critérios 

A 
O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos tendenciosos) 

B 
O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

C 
A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das informações 
que fornecem) 

D 
A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

E 
São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram utilizadas para 
conseguir as informações? 

Tabela 4 

Fonte: Adaptado pela autora 
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Cada um dos documentos foi avaliado de acordo com os cinco critérios 

apresentados. Após a verificação, cada uma delas vai receber um dos sete selos 

de checagem que foram desenvolvidos pela Agência Pública, sendo eles:  
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7. Análise e resultados 

A interface das quatro bases de dados é amigável e intuitiva, porém as 

ferramentas de busca do Jornal Extra e Agora São Paulo não dão muita 

liberdade ao usuário na hora de recuperar informações que lhe possam ser úteis. 

O Jornal Extra não retorna os documentos em ordem cronológica, de acordo com 

a sua data de publicação, o que dificulta o acesso à informação.  

 

O Jornal Agora São Paulo já permite o usuário a fazer sua pesquisa com 

base no período de publicação da matéria (matérias que foram publicadas nas 

últimas 24 horas, última semana, último mês ou pode até mesmo ser 

personalizado). Além disso, o usuário pode selecionar se tem preferência por 

matérias, editoriais, blogs.  

 

A BVS e Scielo permitem que o usuário faça buscas avançadas que 

podem ser pelo autor do documento, título, ano, financiador, resumo, assim 

como é possível filtrar a busca por periódico, coleção, base de dados, idioma, 

tipo de estudo etc.  

 

Ao analisar as informações dos documentos selecionados, eles foram 

classificados de acordo com os selos do Projeto truco3, desenvolvidos pela 

Agência Pública. Os selos tiveram a função de validar a informação.  

 

A tabela a seguir (Tabela 5) possui os dados brutos da amostra coletada 

nas pesquisas realizadas nas bases de dados científicos e nas bases de jornais 

de grande circulação. Os materiais correspondem ao período entre o dia 06 e 08 

de agosto. Não foram desconsiderados os documentos repetidos.  

 

 

 

                                                           
3 AGÊNCIA PÚBLICA. Nossa classificação. In: AGÊNCIA PÚBLICA. 

CHECAGEM | TRUCO. [S. l.]. Disponível em: https://apublica.org/checagem/  

 

https://apublica.org/checagem/
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Tabela 5: Classificação dos documentos com cada um dos selos de checagem 

de informação (inclusos os documentos repetidos) 

Selos da Agência Pública 

Base 
de 

Dados 

       
Scielo 18 X 2 X X X X 

BVS 20 X X X X X X 

Extra 12 X X 8 X X X 

Agora 
São 

Paulo 

15 5 X X X X X 

Total 65 5 2 8 0 0 0 
Tabela 5 

Fonte: Autoria própia 

Sendo assim, a representação gráfica dos dados fica da seguinte forma: 

Gráfico 1: Número de documentos classificados com cada um dos selos de 

checagem de informação (inclusos os documentos repetidos) 

 

Gráfico 1 

Fonte: Autoria própria 

VERDADEIRO SEM CONTEXTO DISCUTÍVEL

EXAGERADO SUBESTIMADO IMPOSSÍVEL PROVAR

FALSO
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O primeiro detalhe que chama atenção ao fazer as buscas com os quatro 

descritores, nas quatro bases de dados, é o volume de documentos recuperados 

em cada uma delas. 

 

Gráfico 2: Volume de materiais recuperados em cada base 

 

Gráfico 2 

Fonte: Autoria própria  

 

O Jornal Extra foi a base de dados mais “poluída”, com o total de 11.889 

documentos relacionados à busca. A quantidade de informação recuperada e 

um mecanismo de busca ineficiente fazem com que muita informação se perca, 

o que é um fator infodêmico.  

 

A BVS e o Agora São Paulo retornaram uma quantidade similar de 

documentos - 784 e 924, respectivamente - porém ao analisar os dados da 

pesquisa nota-se que o Agora São Paulo tem muitas matérias que se repetem, 

às vezes mais de duas vezes. Já a BVS divulga documentos que vão além de 

artigos, como boletins, recomendações provisórias, guias para profissionais de 

saúde, entre outras informações úteis para a área da saúde, o que torna 

justificável o alto volume de documentos recuperados.  

 

BVS

Scielo

Jornal Extra

Agora São Paulo
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O Agora São Paulo apresentou um grande número de documentos 

repetidos, o que pode ser descrito como uma redundância informacional. De 

vinte notícias, treze se repetiam. Esse fator limita o universo de informação do 

leitor.  

 

Gráfico 3: Porcentagem de documentos repetidos no retorno da busca de cada 

uma das bases 

 

Gráfico 3 

Fonte: Autoria própria 

O Agora São Paulo, um jornal limitado para assinantes, corresponde a 

47% do total de documentos repetidos nas quatro bases de dados, é a base com 

mais documentos repetidos. A base da Scielo é a que menos possui documentos 

repetidos (7%).  

 

 

 

 

 

 

Scielo

BVS

Jornal Extra

Agora São Paulo
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Depois de desconsiderados os documentos repetidos, os dados podem 

ser representados da seguinte forma:  

 

Tabela 6: Classificação dos documentos com cada um dos selos de 

checagem de informação (sem os documentos repetidos) 

Selos da Agência Pública 

Base 
de 

Dados 

       
Scielo 16 X 2 X X X X 

BVS 12 X X X X X X 

Extra 11 X X 3 X X X 

Agora 
São 

Paulo 

5 2 X X X X X 

Total 44 2 2 3 0 0 0 
Tabela 6 
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Segue a representação gráfica dos dados processados da pesquisa 

(Gráfico 4): 

 

Gráfico 4: Número de documentos classificados com cada um dos selos de 

checagem de informação (sem os documentos repetidos) 

 

Gráfico 4 

Fonte: Autoria própria 

Após ser feito o processamento dos dados, foram analisados um total de 

51 documentos. Cada um deles foi lido, analisado e avaliado com base nos 

critérios de qualidade da informação adaptados para este estudo. Durante a 

análise foi perceptível a diferença entre uma base de dados científica e uma base 

de dados de jornais.  

 

As bases de jornais, ao menos quando relacionado ao tema da vacinação, 

se provaram fiéis as informações divulgadas por instituições de saúde na maioria 

das notícias. As informações, no geral, se embasavam nos boletins 

epidemiológicos divulgados semanalmente pela Secretaria Estadual de Saúde 

de cada estado, geralmente em textos breves porém informativos, com 

informações suficientes para auxiliar na conscientização da população.  
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Também é importante ressaltar que ao jornal citar a fonte de informação 

que foi utilizada, ele permite que o consumidor analise se a fonte é confiável, 

facilita a checagem dos fatos, assim como permite que o consumidor do 

conteúdo se aprofunde no tema. Isso dá mais credibilidade para a matéria.   

 

Como pode ser observado na tabela 6 e gráfico 4, a maioria dos 

documentos eram constituídos por informações verdadeiras. Entre os 

documentos da Scielo, apenas dois apresentaram metodologias contestáveis, o 

que os fez receber o selo de “Discutível”. Já a BVS recebeu o selo de 

“Verdadeiro” em todos os doze documentos, destacando a importância das 

bases de dados de saúde no acesso ao conhecimento científico e nas tomadas 

de decisão durante a pandemia.  

 

O Jornal Extra foi quem mais apresentou discrepâncias nas informações 

fornecidas nas notícias. Três delas receberam o selo de “Exagerado”. As notícias 

foram classificadas dessa forma por apresentarem dados manipulados como o 

número de mortes decorrentes da COVID-19, registro de novos casos, número 

de pessoas vacinadas, títulos distorcidos, além de variáveis ignoradas.  

 

O Agora São Paulo teve duas matérias classificadas como “Sem 

contexto”. Uma é sutilmente apelativa, onde preferiram dar destaque para 

algumas informações, comprometendo a compreensão da situação como um 

todo, e a outra notícia não tem relação alguma com o tema da pesquisa.  

8. Considerações finais 

Lidar com a desinformação e a infodemia vai além da atuação das 

autoridades, deve ser um esforço conjunto, envolvendo a sociedade como um 

todo. A desinformação pode ser compreendida como qualquer tipo de 

informação falsa ou imprecisa e ela está diretamente ligada ao desenvolvimento 

das mídias digitais (HLEG, 2018, p. 5, tradução própria).  

Com tanta informação disponível online, é fundamental que o usuário 

saiba selecionar fontes de informações confiáveis para sua pesquisa. A 

produção de informações tendenciosas e científicas estão acontecendo 
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paralelamente. Ao mesmo tempo que são disponibilizadas novas pesquisas, 

também são disparadas informações imprecisas sobre determinado assunto. 

Com a pandemia, informações falsas relacionadas à COVID-19 e a 

vacinação se intensificaram. É papel do bibliotecário mapear fontes confiáveis 

relacionadas ao assunto, além de atender às necessidades informacionais de 

quem precisa.  

Entre uma das contribuições desta pesquisa está a tabela 2, referente a 

Recursos e fontes de informação sobre a Covid-19 disponíveis no Brasil. A tabela 

é composta por dados de fontes de informação confiáveis e que podem ser 

bastante úteis nesse período pandêmico.  

Os pilares para a gestão de infodemiologia também podem ser 

ferramentas úteis contra a desinformação. Alfabetização em saúde digital e 

ciência é de suma importância, assim como o incentivo aos processos de 

aprimoramento da qualidade da informação através do fact checking e da revisão 

por pares.  

Os bibliotecários clínicos são indispensáveis ao prestarem apoio às 

equipes médicas por serem responsáveis por fornecer informações pertinentes 

às tomadas de decisão. Também são importantes na conscientização da 

população a partir do acesso e uso de materiais relacionados à saúde que são 

disponibilizados através da atuação do profissional. 

Durante a análise comparativa foi observado um alto nível de redundância 

informacional, o que não foi um fator presente apenas nos jornais online, mas 

também nas bases de dados científicos. De oitenta documentos, vinte e nove 

eram repetidos. Dentre eles, o Agora São Paulo corresponde a 46% dos 

documentos repetidos, a base com maior redundância informacional. Em 

segundo fica a BVS (25%), em terceiro fica o Jornal Extra (21%), e quem menos 

apresentou redundância informacional foi a Scielo, correspondendo a apenas 

7% dos materiais repetidos.  

Durante a análise foi possível compreender a importância das bases de 

dados científicas, dando destaque para as bases de dados voltadas para a área 

da saúde. A BVS se destacou quanto às informações divulgadas por ela. Dos 
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doze documentos analisados, todos estavam de acordo com os critérios de 

qualidade e checagem da informação utilizados por este estudo, ou seja, 100% 

das informações checadas na base de dados.  

 Já a Scielo, dos dezoito documentos analisados, apenas dois (11%) 

apresentaram inconsistência na metodologia e os outros dezesseis (89%) 

estavam de acordo com os critérios de qualidade e checagem. O compromisso 

com a qualidade da informação torna as bases de dados científicas fundamentais 

na manutenção do conhecimento.  

Os jornais são um dos meios mais comuns de se ter acesso à informação 

pela maior parte da população, então o conhecimento científico e os veículos de 

comunicação devem andar juntos. Os jornais têm os meios de traduzir o 

conhecimento científico em uma linguagem mais simples e acessível para a 

comunidade e devem se comprometer com a veracidade da informação. 

Segundo Granez e Carvalho (2020, p. 84), a mídia em grande parte dos 

casos contribui para a desinformação social por não estabelecer padrões de 

checagem dos fatos e por não informarem as fontes consultadas.  

 

Os dois jornais, Extra e Agora São Paulo, foram fiéis às informações 

disponibilizadas pelas autoridades competentes a respeito das vacinas e da 

vacinação - ressaltando aqui a importância de ambos terem citado a fonte 

utilizada por ser um ponto-chave no combate à desinformação.  

O Jornal Extra, de catorze documentos, onze foram classificados como 

verdadeiros, o que corresponde a 78,57% da amostra referente ao jornal. Os 

outros três materiais (21,43%) foram classificados com exagerados devido a 

alguns valores incompatíveis com os de fontes oficiais.  

O Agora São Paulo teve 71,42% de sua amostra classificada como 

verdadeira enquanto os outros 28,58% da amostra foi caracterizada como sem 

contexto devido informações não relacionadas ao tema de pesquisa.  

 Bases de dados de jornais evidentemente não podem se equiparar às 

bases de dados científicas, porém, como foi supracitado, por se utilizarem de 
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uma linguagem compreensível, podem atuar como mediadores do conhecimento 

científico e atenuar os efeitos catastróficos da desinformação. 
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10. Anexos 

10.1 Coleta de dados 

10.1.1 Documentos da Scielo  

Tabela 7: Documentos Scielo com selos de checagem 

Título e Link de Acesso Descritores 
de busca 

Selo Agência 
Pública 

1 Implicações Cardiovasculares em 
Pacientes Infectados com Covid-
19 e a Importância do Isolamento 

Social para Reduzir a 
Disseminação da Doença - 

https://preprints.scielo.org/index.p
hp/scielo/preprint/view/631 

Vacina + 
covid 

 

2 Alternativas para o 
estabelecimento de via aérea 

cirúrgica durante a pandemia de 
COVID-19 - 

https://preprints.scielo.org/index.p
hp/scielo/preprint/view/376 

 
 

Vacina + 
covid 

 

3 Cuidar em tempos da COVID-19: 
lições aprendidas entre a ciência 

e a sociedade - 
https://www.scielo.br/j/csp/a/Zdwv
QnjzwXSzvyPFc6rmcVy/?lang=pt 

Vacina + 
covid 

 
4 Pandemia e coberturas vacinais: 

desafios para o retorno às 
escolas - 

https://www.scielo.br/j/rsp/a/FkQQ
sNnvMMBkxP5Frj5KGgD/?lang=

pt 

Vacina + 
covid 

 
5 Mecanismos imunopatológicos 

envolvidos na infecção por 
SARS-CoV-2 - 

https://www.scielo.br/j/jbpml/a/8B
SZPYms95JCjyW5stbLBGM/?lan

g=pt 

Vacina + 
covid 

 
6 Necropolítica e a corrida 

tecnológica: notas sobre ensaios 
clínicos com vacinas contra o 

coronavírus no Brasil -
https://www.scielo.br/j/ha/a/zSJgZ
QVLxxF5cwZGYtLKZyS/?lang=pt 

Vacina + 
coronavírus 
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https://www.scielo.br/j/rsp/a/FkQQsNnvMMBkxP5Frj5KGgD/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rsp/a/FkQQsNnvMMBkxP5Frj5KGgD/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/jbpml/a/8BSZPYms95JCjyW5stbLBGM/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/jbpml/a/8BSZPYms95JCjyW5stbLBGM/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/jbpml/a/8BSZPYms95JCjyW5stbLBGM/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ha/a/zSJgZQVLxxF5cwZGYtLKZyS/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ha/a/zSJgZQVLxxF5cwZGYtLKZyS/?lang=pt
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7 Prevalência e fatores associados 
à hesitação vacinal contra a 

covid-19 no Maranhão, Brasil - 
https://www.scielo.br/j/rsp/a/tQzJ
W4JDcNVLtjhh7crg3tz/?lang=pt 

Vacina + 
coronavírus 

 
8 Considerações sobre o impacto 

da covid-19 na relação indivíduo-
sociedade: da hesitação vacinal 

ao clamor por uma vacina - 
https://www.scielo.br/j/sausoc/a/r
QFs3PMLgZprt3hkJMyS8mN/?la

ng=pt 

Vacina + 
coronavírus 

 

9 Efeito do extrato aquoso de 
própolis marrom sobre a 
produção de IFN-y após 

imunização contra parvovírus 
canino (CPV) e coronavírus 

canino (CCoV) - 
https://www.revistas.ufg.br/vet/arti

cle/view/23458  

Vacina + 
coronavírus 

 

10 Avaliação dos fatores 
psicológicos nos pacientes com 
disfunção temporomandibular no 

período de quarentena como 
medida de controle de COVID-19: 

estudo de caso - 
https://preprints.scielo.org/index.p
hp/scielo/preprint/view/1237/1903 

Vacina + 
coronavírus 

 

11 Maior mortalidade durante a 
pandemia de COVID-19 em áreas 
socialmente vulneráveis em Belo 

Horizonte: implicações para a 
priorização da vacinação - 

https://www.scielosp.org/article/rb
epid/2021.v24/e210025/ 

Vacinação + 
covid 

 

12 Desafios para a realização da 
campanha de vacinação contra a 

COVID-19 no Brasil - 
https://www.scielosp.org/article/cs

p/2021.v37n1/e00344620/ 

Vacinação + 
covid 

 
13 Prevalência e fatores associados 

à hesitação vacinal contra a 
covid-19 no Maranhão, Brasil - 

https://www.scielosp.org/pdf/rsp/2
021.v55/12/pt 

 
 
 
 

Vacinação + 
covid 

(REPETIDO) 

 

https://www.scielo.br/j/rsp/a/tQzJW4JDcNVLtjhh7crg3tz/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rsp/a/tQzJW4JDcNVLtjhh7crg3tz/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/sausoc/a/rQFs3PMLgZprt3hkJMyS8mN/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/sausoc/a/rQFs3PMLgZprt3hkJMyS8mN/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/sausoc/a/rQFs3PMLgZprt3hkJMyS8mN/?lang=pt
https://www.revistas.ufg.br/vet/article/view/23458
https://www.revistas.ufg.br/vet/article/view/23458
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/1237/1903
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/1237/1903
https://www.scielosp.org/article/rbepid/2021.v24/e210025/
https://www.scielosp.org/article/rbepid/2021.v24/e210025/
https://www.scielosp.org/article/csp/2021.v37n1/e00344620/
https://www.scielosp.org/article/csp/2021.v37n1/e00344620/
https://www.scielosp.org/pdf/rsp/2021.v55/12/pt
https://www.scielosp.org/pdf/rsp/2021.v55/12/pt
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14 Por uma estratégia equitativa de 
vacinação da população privada 

de liberdade contra a COVID-19 - 
https://www.scielosp.org/article/cs

p/2021.v37n4/e00068221/ 

Vacinação + 
covid 

 
15 Prioridade para futuras 

vacinações contra a Covid-19 no 
Brasil: os usuários de transporte 

público devem ser um grupo-
alvo? - 

https://www.scielo.br/j/rbepop/a/V
Rpzyf48prGSBf7tvphH4sP/?lang

=pt 

Vacinação + 
covid 

 

16 Covid-19 no Nordeste do Brasil: 
primeiro ano de pandemia e 
incertezas que estão por vir - 

https://www.scielo.br/j/rsp/a/8cfJV
ZpWJ9gR6VvqNqyMhKv/?lang=p

t 

Vacinação + 
coronavírus 

 
17 Estratégias de enfrentamento da 

COVID-19 no cárcere: relato de 
experiência - 

https://www.scielo.br/j/rbso/a/xktc
yDpNGYgNQXKHVb4b6Ky/?lang

=pt 

Vacinação + 
coronavírus 

 
18 Vacinação contra influenza no 

enfrentamento da COVID-19: 
integração ensino-serviço para 
formação em enfermagem e 

saúde - 
https://www.scielo.br/j/ean/a/vysj
HYkNxbRmXpNSc9jsT7q/?lang=

pt 

Vacinação + 
coronavírus 

 

19 Prevalência e fatores associados 
à hesitação vacinal contra a 

covid-19 no Maranhão, Brasil - 
https://www.scielo.br/j/rsp/a/tQzJ
W4JDcNVLtjhh7crg3tz/?lang=pt 

Vacinação + 
coronavírus 
(REPETIDO) 

 
20 Cobertura vacinal de influenza 

em idosos e adultos de alto risco: 
caracterização dos fatores 

associados - 
https://www.scielo.br/j/eins/a/S6J
FcgmFTJyRNdCnnhnnt6Q/?lang

=pt 

Vacinação + 
coronavírus 
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https://www.scielosp.org/article/csp/2021.v37n4/e00068221/
https://www.scielosp.org/article/csp/2021.v37n4/e00068221/
https://www.scielo.br/j/rbepop/a/VRpzyf48prGSBf7tvphH4sP/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbepop/a/VRpzyf48prGSBf7tvphH4sP/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbepop/a/VRpzyf48prGSBf7tvphH4sP/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rsp/a/8cfJVZpWJ9gR6VvqNqyMhKv/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rsp/a/8cfJVZpWJ9gR6VvqNqyMhKv/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rsp/a/8cfJVZpWJ9gR6VvqNqyMhKv/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/xktcyDpNGYgNQXKHVb4b6Ky/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/xktcyDpNGYgNQXKHVb4b6Ky/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/xktcyDpNGYgNQXKHVb4b6Ky/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ean/a/vysjHYkNxbRmXpNSc9jsT7q/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ean/a/vysjHYkNxbRmXpNSc9jsT7q/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ean/a/vysjHYkNxbRmXpNSc9jsT7q/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rsp/a/tQzJW4JDcNVLtjhh7crg3tz/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rsp/a/tQzJW4JDcNVLtjhh7crg3tz/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/eins/a/S6JFcgmFTJyRNdCnnhnnt6Q/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/eins/a/S6JFcgmFTJyRNdCnnhnnt6Q/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/eins/a/S6JFcgmFTJyRNdCnnhnnt6Q/?lang=pt
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10.1.2 Documentos da BVS  

Tabela 8: Documentos BVS com selos de checagem  

Título e link de acesso Descritores 
de busca 

Selo Agência 
Pública 

1 Atualização das recomendações 
provisórias da OMS sobre a 

vacinação contra COVID-19 de 
gestantes e lactantes, 2 de junho 

de 2021 - 
https://iris.paho.org/bitstream/han
dle/10665.2/54548/OPASWBRAP

HECOVID-
19210053_por.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y  

Vacina + 
covid 

 

2 Atualização epidemiológica 
Difteria. 25 de junho 2021 - 

https://iris.paho.org/handle/10665.
2/54474  

Vacina + 
covid 

 
3 Recomendações provisórias para 

uso da vacina Moderna mRNA-
1273 contra COVID-19. 

Orientação provisória. Primeira 
publicação em 25 de janeiro de 
2021. Atualizado em 15 de abril 

de 2021 - 
https://iris.paho.org/handle/10665.

2/54470  

Vacina + 
covid 

 

4 Recomendações provisórias para 
o uso da vacina Janssen 

Ad26.COV2.S (COVID-19). 
Orientação provisória. Primeira 
publicação em 17 de março de 

2021. Atualizado em 15 de junho 
de 2021 - 

https://iris.paho.org/handle/10665.
2/54469  

Vacina + 
covid 

 

5 Maior mortalidade durante a 
pandemia de COVID-19 em áreas 
socialmente vulneráveis em Belo 

Horizonte: implicações para a 
priorização da vacinação - 

https://www.scielo.br/j/rbepid/a/B
wBtCMytTbqQVBFNWDG3yDR/?

lang=pt  

Vacina + 
covid 

(REPETIDO 
DA SCIELO) 

 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54548/OPASWBRAPHECOVID-19210053_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54548/OPASWBRAPHECOVID-19210053_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54548/OPASWBRAPHECOVID-19210053_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54548/OPASWBRAPHECOVID-19210053_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54548/OPASWBRAPHECOVID-19210053_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54474
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54474
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54470
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54470
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54469
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54469
https://www.scielo.br/j/rbepid/a/BwBtCMytTbqQVBFNWDG3yDR/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbepid/a/BwBtCMytTbqQVBFNWDG3yDR/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbepid/a/BwBtCMytTbqQVBFNWDG3yDR/?lang=pt
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6 Principais Mensagens e 
Respostas sobre a Segurança 

das Vacinas. Guia para 
Profissionais da Saúde - 

https://iris.paho.org/handle/10665.
2/54505  

Vacina + 
coronavírus 

 
7 Como gerenciar as vacinas 

contra COVID-19 sem VVM nos 
postos de vacinação? 10 de 

junho de 2021 - 
https://iris.paho.org/handle/10665.

2/54553  

Vacina + 
coronavírus 

 
8 Documento de referência sobre a 

vacina AZD1222 contra COVID-
19 desenvolvida pela 

Universidade de Oxford e pela 
AstraZeneca, 1 de março de 2021 

- 
https://iris.paho.org/handle/10665.

2/54550  

Vacina + 
coronavírus 

 

9 Atualização das recomendações 
provisórias da OMS sobre a 

vacinação contra COVID-19 de 
gestantes e lactantes, 2 de junho 

de 2021 - 
https://pesquisa.bvsalud.org/porta

l/resource/pt/phr2-54548 

Vacina + 
coronavírus 
(REPETIDO) 

 

10 Atualização epidemiológica 
Difteria. 25 de junho 2021 - 

https://pesquisa.bvsalud.org/porta
l/resource/pt/phr2-54474 

Vacina + 
coronavírus 
(REPETIDO) 

 
11 Ministério da Saúde prioriza 

vacinação contra a Covid-19 a 
trabalhadores do transporte 

coletivo - 
https://www.gov.br/saude/pt-

br/assuntos/noticias/ministerio-
da-saude-prioriza-vacinacao-

contra-a-covid-19-a-
trabalhadores-do-transporte-

coletivo  

Vacinação + 
covid 

 

12 Controle da COVID-19 nas 
Américas levará anos se 

vacinação continuar em ritmo 
lento, afirma diretora da OPAS - 

https://www.paho.org/pt/noticias/9
-6-2021-controle-da-covid-19-
nas-americas-levara-anos-se-
vacinacao-continuar-em-ritmo  

Vacinação + 
covid 

 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54505
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54505
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54553
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54553
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54550
https://iris.paho.org/handle/10665.2/54550
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/phr2-54548
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/phr2-54548
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/phr2-54474
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/phr2-54474
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-prioriza-vacinacao-contra-a-covid-19-a-trabalhadores-do-transporte-coletivo
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-prioriza-vacinacao-contra-a-covid-19-a-trabalhadores-do-transporte-coletivo
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-prioriza-vacinacao-contra-a-covid-19-a-trabalhadores-do-transporte-coletivo
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-prioriza-vacinacao-contra-a-covid-19-a-trabalhadores-do-transporte-coletivo
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-prioriza-vacinacao-contra-a-covid-19-a-trabalhadores-do-transporte-coletivo
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-prioriza-vacinacao-contra-a-covid-19-a-trabalhadores-do-transporte-coletivo
https://www.paho.org/pt/noticias/9-6-2021-controle-da-covid-19-nas-americas-levara-anos-se-vacinacao-continuar-em-ritmo
https://www.paho.org/pt/noticias/9-6-2021-controle-da-covid-19-nas-americas-levara-anos-se-vacinacao-continuar-em-ritmo
https://www.paho.org/pt/noticias/9-6-2021-controle-da-covid-19-nas-americas-levara-anos-se-vacinacao-continuar-em-ritmo
https://www.paho.org/pt/noticias/9-6-2021-controle-da-covid-19-nas-americas-levara-anos-se-vacinacao-continuar-em-ritmo
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13 Canadá e OPAS se juntam para 
reforçar vacinação contra COVID-
19 de populações vulneráveis na 

América Latina e Caribe - 
https://www.paho.org/pt/noticias/2

7-5-2021-canada-e-opas-se-
juntam-para-reforcar-vacinacao-

contra-covid-19-populacoes  

Vacinação + 
covid 

 

14 Plano nacional de vacinação 
contra a COVID-19: uso de 

inteligência artificial espacial para 
superação de desafios - 

https://www.scielo.br/j/csc/a/Lf4jZ
DM4d7KGkrLRTgYcMpG/?lang=

pt  

Vacinação + 
covid 

 

15 Trombose, Hemorragia e 
Trombocitopenia Induzidas pelas 

Vacinas contra a COVID-19: 
Protocolo de Atuação - 

https://actamedicaportuguesa.co
m/revista/index.php/amp/article/vi

ew/16602/6379  

Vacinação + 
covid 

 

16 Maior mortalidade durante a 
pandemia de COVID-19 em áreas 
socialmente vulneráveis em Belo 

Horizonte: implicações para a 
priorização da vacinação - 

https://pesquisa.bvsalud.org/porta
l/resource/pt/mdl-34231827 

Vacinação + 
covid 

(REPETIDO 
DA SCIELO) 

 

17 Os anticorpos produzidos pela 
vacina contra a COVID-19 são 

passados ao lactente através do 
leite materno? - 

https://aps.bvs.br/aps/os-
anticorpos-produzidos-pela-

vacina-contra-a-covid-19-sao-
passados-ao-lactente-atraves-do-

leite-materno/  

Vacinação + 
covid 

 

18 Ministério da Saúde prioriza 
vacinação contra a Covid-19 a 

trabalhadores do transporte 
coletivo - 

https://pesquisa.bvsalud.org/porta
l/resource/pt/lis-48267 

Vacinação + 
covid 

(REPETIDO) 

 
19 Controle da COVID-19 nas 

Américas levará anos se 
vacinação continuar em ritmo 

lento, afirma diretora da OPAS - 
https://pesquisa.bvsalud.org/porta

l/resource/pt/lis-48248 

Vacinação + 
covid 

(REPETIDO) 

 

https://www.paho.org/pt/noticias/27-5-2021-canada-e-opas-se-juntam-para-reforcar-vacinacao-contra-covid-19-populacoes
https://www.paho.org/pt/noticias/27-5-2021-canada-e-opas-se-juntam-para-reforcar-vacinacao-contra-covid-19-populacoes
https://www.paho.org/pt/noticias/27-5-2021-canada-e-opas-se-juntam-para-reforcar-vacinacao-contra-covid-19-populacoes
https://www.paho.org/pt/noticias/27-5-2021-canada-e-opas-se-juntam-para-reforcar-vacinacao-contra-covid-19-populacoes
https://www.scielo.br/j/csc/a/Lf4jZDM4d7KGkrLRTgYcMpG/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/csc/a/Lf4jZDM4d7KGkrLRTgYcMpG/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/csc/a/Lf4jZDM4d7KGkrLRTgYcMpG/?lang=pt
https://actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/16602/6379
https://actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/16602/6379
https://actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/16602/6379
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-34231827
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-34231827
https://aps.bvs.br/aps/os-anticorpos-produzidos-pela-vacina-contra-a-covid-19-sao-passados-ao-lactente-atraves-do-leite-materno/
https://aps.bvs.br/aps/os-anticorpos-produzidos-pela-vacina-contra-a-covid-19-sao-passados-ao-lactente-atraves-do-leite-materno/
https://aps.bvs.br/aps/os-anticorpos-produzidos-pela-vacina-contra-a-covid-19-sao-passados-ao-lactente-atraves-do-leite-materno/
https://aps.bvs.br/aps/os-anticorpos-produzidos-pela-vacina-contra-a-covid-19-sao-passados-ao-lactente-atraves-do-leite-materno/
https://aps.bvs.br/aps/os-anticorpos-produzidos-pela-vacina-contra-a-covid-19-sao-passados-ao-lactente-atraves-do-leite-materno/
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lis-48267
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lis-48267
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lis-48248
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lis-48248
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20 Canadá e OPAS se juntam para 
reforçar vacinação contra COVID-
19 de populações vulneráveis na 

América Latina e Caribe - 
https://pesquisa.bvsalud.org/porta

l/resource/pt/lis-48230 

Vacinação + 
covid 

(REPETIDO) 
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1.1.1 Documentos do Jornal Extra  

Tabela 9: Documentos Jornal Extra com selos de checagem 

Título e link de acesso Descritores 
de busca 

Selo Agência 
Pública 

1 Com média móvel de mortes 
abaixo de 900 pelo 2º dia, Brasil 
passa da metade da população 

com uma dose da vacina - 
https://extra.globo.com/noticias/co
ronavirus/com-media-movel-de-

mortes-abaixo-de-900-pelo-2-dia-
brasil-passa-da-metade-da-

populacao-com-uma-dose-da-
vacina-25144760.html  

Vacina + 
coronavírus 

 
 

 

 

2 Prefeitura diz que único caso de 
morte causada pela variante 

Delta no Rio foi de mulher que 
recusou vacina - 

https://extra.globo.com/noticias/ri
o/prefeitura-diz-que-unico-caso-
de-morte-causada-pela-variante-
delta-no-rio-foi-de-mulher-que-

recusou-vacina-rv1-1-
25143676.html  

Vacina + 
coronavírus 

 

3 Variante Gama é mais agressiva 
do que cepa original do vírus da 

Covid-19, mas é contida com 
vacina e lockdown, diz estudo - 

https://extra.globo.com/noticias/co
ronavirus/variante-gama-mais-
agressiva-do-que-cepa-original-

do-virus-da-covid-19-mas-
contida-com-vacina-lockdown-diz-

estudo-25144145.html  

Vacina + 
coronavírus 

 

4 Zeca Pagodinho critica 
'sommeliers de vacina': 'Vacina 

boa é a que vai no braço' - 
https://extra.globo.com/tv-e-
lazer/zeca-pagodinho-critica-
sommeliers-de-vacina-vacina-

boa-a-que-vai-no-braco-
25096318.html  

Vacina + 
coronavírus 

 

5 Com avanço da variante Delta, 
cidade do Rio tem primeira 

semana com alta no número de 
novos casos de Covid-19 desde 

maio - 
https://extra.globo.com/noticias/ri
o/com-avanco-da-variante-delta-

cidade-do-rio-tem-primeira-

Vacina + 
coronavírus 
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semana-com-alta-no-numero-de-
novos-casos-de-covid-19-desde-

maio-25145235.html  

6 Variante Gama é mais agressiva 
do que cepa original do vírus da 

Covid-19, mas é contida com 
vacina e lockdown, diz estudo - 

https://extra.globo.com/noticias/co
ronavirus/variante-gama-mais-
agressiva-do-que-cepa-original-

do-virus-da-covid-19-mas-
contida-com-vacina-lockdown-diz-

estudo-25144145.html  

Vacina + 
coronavírus 
(REPETIDO) 

 

7 Com média móvel de mortes 
abaixo de 900 pelo 2º dia, Brasil 
passa da metade da população 

com uma dose da vacina - 
https://extra.globo.com/noticias/co
ronavirus/com-media-movel-de-

mortes-abaixo-de-900-pelo-2-dia-
brasil-passa-da-metade-da-

populacao-com-uma-dose-da-
vacina-25144760.html  

Vacina + 
coronavírus 
(REPETIDO) 

 

8 Gabriel Medina se pronuncia 
sobre ainda não ter se vacinado 
contra Covid-19: 'Foi um erro' - 

https://extra.globo.com/esporte/ga
briel-medina-se-pronuncia-sobre-
ainda-nao-ter-se-vacinado-contra-

covid-19-foi-um-erro-
25143632.html  

Vacina + 
covid 

 

9 Vacinação: Rio avalia antecipar 
terceira dose para idosos e 

trabalha para reduzir intervalo da 
vacina da Pfizer - 

https://extra.globo.com/noticias/ri
o/vacinacao-rio-avalia-antecipar-

terceira-dose-para-idosos-
trabalha-para-reduzir-intervalo-

da-vacina-da-pfizer-rv1-1-
25143734.html  

Vacina + 
covid 

 

10 Com média móvel de mortes 
abaixo de 900 pelo 2º dia, Brasil 
passa da metade da população 

com uma dose da vacina - 
https://extra.globo.com/noticias/co
ronavirus/com-media-movel-de-

mortes-abaixo-de-900-pelo-2-dia-
brasil-passa-da-metade-da-

populacao-com-uma-dose-da-
vacina-25144760.html  

Vacina + 
coronavírus 
(REPETIDA) 
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Prefeitura de SP torna obrigatória 
vacinação contra Covid-19 para 

servidores municipais - 
https://extra.globo.com/economia/

emprego/servidor-
publico/prefeitura-de-sp-torna-
obrigatoria-vacinacao-contra-

covid-19-para-servidores-
municipais-25145940.html  

Vacinação + 
coronavírus 

 

12 Vacinação: 95% das pessoas 
internadas na cidade hoje não 
tomaram nem a primeira dose, 

diz Prefeitura do Rio - 
https://extra.globo.com/noticias/ri

o/vacinacao-95-das-pessoas-
internadas-na-cidade-hoje-nao-

tomaram-nem-primeira-dose-diz-
prefeitura-do-rio-25143564.html  

Vacinação + 
coronavírus 

 

13 Com média móvel de mortes 
abaixo de 900 pelo 2º dia, Brasil 
passa da metade da população 

com uma dose da vacina - 
https://extra.globo.com/noticias/co
ronavirus/com-media-movel-de-

mortes-abaixo-de-900-pelo-2-dia-
brasil-passa-da-metade-da-

populacao-com-uma-dose-da-
vacina-25144760.html  

Vacina + 
coronavírus 
(REPETIDO) 

 

14 Variante Gama é mais agressiva 
do que cepa original do vírus da 

Covid-19, mas é contida com 
vacina e lockdown, diz estudo - 

https://extra.globo.com/noticias/co
ronavirus/variante-gama-mais-
agressiva-do-que-cepa-original-

do-virus-da-covid-19-mas-
contida-com-vacina-lockdown-diz-

estudo-25144145.html  

Vacina + 
coronavírus 
(REPETIDO) 

 

15 Projeto reúne demandas dos 
moradores da Providência para 
propor soluções urbanas a partir 
da ótica de quem vive no morro - 
https://extra.globo.com/noticias/ri
o/projeto-reune-demandas-dos-
moradores-da-providencia-para-
propor-solucoes-urbanas-partir-

da-otica-de-quem-vive-no-morro-
25145372.html  

Vacinação + 
coronavírus 

 

16 Prefeitura de SP torna obrigatória 
vacinação contra Covid-19 para 

servidores municipais - 
https://extra.globo.com/economia/

emprego/servidor-
publico/prefeitura-de-sp-torna-
obrigatoria-vacinacao-contra-

Vacinação + 
coronavírus 
(REPETIDO) 
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https://extra.globo.com/noticias/rio/projeto-reune-demandas-dos-moradores-da-providencia-para-propor-solucoes-urbanas-partir-da-otica-de-quem-vive-no-morro-25145372.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/projeto-reune-demandas-dos-moradores-da-providencia-para-propor-solucoes-urbanas-partir-da-otica-de-quem-vive-no-morro-25145372.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/projeto-reune-demandas-dos-moradores-da-providencia-para-propor-solucoes-urbanas-partir-da-otica-de-quem-vive-no-morro-25145372.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/projeto-reune-demandas-dos-moradores-da-providencia-para-propor-solucoes-urbanas-partir-da-otica-de-quem-vive-no-morro-25145372.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-de-sp-torna-obrigatoria-vacinacao-contra-covid-19-para-servidores-municipais-25145940.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-de-sp-torna-obrigatoria-vacinacao-contra-covid-19-para-servidores-municipais-25145940.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-de-sp-torna-obrigatoria-vacinacao-contra-covid-19-para-servidores-municipais-25145940.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-de-sp-torna-obrigatoria-vacinacao-contra-covid-19-para-servidores-municipais-25145940.html
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covid-19-para-servidores-
municipais-25145940.html  

17 Após ameaça de suspensão da 
vacinação contra a Covid-19, 
Ministério da Saúde anuncia o 
envio de 416 mil doses ao Rio - 

https://extra.globo.com/noticias/a
pos-ameaca-de-suspensao-da-

vacinacao-contra-covid-19-
ministerio-da-saude-anuncia-

envio-de-416-mil-doses-ao-rio-
25146728.html  

Vacinação + 
covid 

 

18 Vacinação no Rio começa mais 
tarde com movimentação intensa 

e filas nos postos - 
https://extra.globo.com/noticias/ri
o/vacinacao-no-rio-comeca-mais-

tarde-com-movimentacao-
intensa-filas-nos-postos-

25145871.html  

Vacinação + 
covid 

 

19 Prefeitura do Rio cria programa 
para servidores atuarem como 

voluntários em postos de 
vacinação contra a Covid-19 - 

https://extra.globo.com/economia/
emprego/servidor-

publico/prefeitura-do-rio-cria-
programa-para-servidores-

atuarem-como-voluntarios-em-
postos-de-vacinacao-contra-

covid-19-25144325.html  

Vacinação + 
covid 

 

20 Com distribuição de doses na 
madrugada, Rio mantém 

vacinação desta segunda-feira no 
horário normal - 

https://extra.globo.com/noticias/co
m-distribuicao-de-doses-na-

madrugada-rio-mantem-
vacinacao-desta-segunda-feira-

no-horario-normal-25146921.html  

Vacinação + 
covid 

 

Tabela 9 

  

https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-de-sp-torna-obrigatoria-vacinacao-contra-covid-19-para-servidores-municipais-25145940.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-de-sp-torna-obrigatoria-vacinacao-contra-covid-19-para-servidores-municipais-25145940.html
https://extra.globo.com/noticias/apos-ameaca-de-suspensao-da-vacinacao-contra-covid-19-ministerio-da-saude-anuncia-envio-de-416-mil-doses-ao-rio-25146728.html
https://extra.globo.com/noticias/apos-ameaca-de-suspensao-da-vacinacao-contra-covid-19-ministerio-da-saude-anuncia-envio-de-416-mil-doses-ao-rio-25146728.html
https://extra.globo.com/noticias/apos-ameaca-de-suspensao-da-vacinacao-contra-covid-19-ministerio-da-saude-anuncia-envio-de-416-mil-doses-ao-rio-25146728.html
https://extra.globo.com/noticias/apos-ameaca-de-suspensao-da-vacinacao-contra-covid-19-ministerio-da-saude-anuncia-envio-de-416-mil-doses-ao-rio-25146728.html
https://extra.globo.com/noticias/apos-ameaca-de-suspensao-da-vacinacao-contra-covid-19-ministerio-da-saude-anuncia-envio-de-416-mil-doses-ao-rio-25146728.html
https://extra.globo.com/noticias/apos-ameaca-de-suspensao-da-vacinacao-contra-covid-19-ministerio-da-saude-anuncia-envio-de-416-mil-doses-ao-rio-25146728.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-no-rio-comeca-mais-tarde-com-movimentacao-intensa-filas-nos-postos-25145871.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-no-rio-comeca-mais-tarde-com-movimentacao-intensa-filas-nos-postos-25145871.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-no-rio-comeca-mais-tarde-com-movimentacao-intensa-filas-nos-postos-25145871.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-no-rio-comeca-mais-tarde-com-movimentacao-intensa-filas-nos-postos-25145871.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-no-rio-comeca-mais-tarde-com-movimentacao-intensa-filas-nos-postos-25145871.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-do-rio-cria-programa-para-servidores-atuarem-como-voluntarios-em-postos-de-vacinacao-contra-covid-19-25144325.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-do-rio-cria-programa-para-servidores-atuarem-como-voluntarios-em-postos-de-vacinacao-contra-covid-19-25144325.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-do-rio-cria-programa-para-servidores-atuarem-como-voluntarios-em-postos-de-vacinacao-contra-covid-19-25144325.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-do-rio-cria-programa-para-servidores-atuarem-como-voluntarios-em-postos-de-vacinacao-contra-covid-19-25144325.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-do-rio-cria-programa-para-servidores-atuarem-como-voluntarios-em-postos-de-vacinacao-contra-covid-19-25144325.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-do-rio-cria-programa-para-servidores-atuarem-como-voluntarios-em-postos-de-vacinacao-contra-covid-19-25144325.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-do-rio-cria-programa-para-servidores-atuarem-como-voluntarios-em-postos-de-vacinacao-contra-covid-19-25144325.html
https://extra.globo.com/noticias/com-distribuicao-de-doses-na-madrugada-rio-mantem-vacinacao-desta-segunda-feira-no-horario-normal-25146921.html
https://extra.globo.com/noticias/com-distribuicao-de-doses-na-madrugada-rio-mantem-vacinacao-desta-segunda-feira-no-horario-normal-25146921.html
https://extra.globo.com/noticias/com-distribuicao-de-doses-na-madrugada-rio-mantem-vacinacao-desta-segunda-feira-no-horario-normal-25146921.html
https://extra.globo.com/noticias/com-distribuicao-de-doses-na-madrugada-rio-mantem-vacinacao-desta-segunda-feira-no-horario-normal-25146921.html
https://extra.globo.com/noticias/com-distribuicao-de-doses-na-madrugada-rio-mantem-vacinacao-desta-segunda-feira-no-horario-normal-25146921.html
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1.1.2 Documentos do Agora São Paulo  

Tabela10: Documentos Agora São Paulo com selos de checagem 

Título e link de acesso Descritores 
de busca 

Selo Agência 
Pública 

1 Doria confirma início da 
vacinação contra Covid de 

adolescentes em SP para 18 de 
agosto - 

https://agora.folha.uol.com.br/sao
-paulo/2021/08/doria-confirma-

inicio-da-vacinacao-contra-covid-
de-adolescentes-em-sp-para-18-

de-agosto.shtml 
 

Vacina + 
coronavírus 

 

2 Capital paulista vacina pessoas 
de 24 a 21 anos na próxima 

semana; veja novo calendário - 
https://agora.folha.uol.com.br/sao
-paulo/2021/08/capital-paulista-

vacina-pessoas-de-24-a-21-anos-
na-proxima-semana-veja-novo-

calendario.shtml 
 

Vacina + 
coronavírus 

 

3  Prefeitura de SP obriga todos os 
servidores municipais a tomarem 

vacina contra Covid - 
https://agora.folha.uol.com.br/sao
-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-

obriga-todos-os-servidores-
municipais-a-tomarem-vacina-

contra-covid.shtml 
 

Vacina + 
coronavírus 

 

4 Seis em cada dez mortes por 
Covid nos presídios são de 

servidores - 
https://agora.folha.uol.com.br/sao

-paulo/2021/08/seis-em-cada-
dez-mortes-por-covid-nos-

presidios-sao-de-servidores.shtml 
 

Vacina + 
coronavírus 

 

5 Empresas oferecem descontos 
para vacinados contra a Covid - 

https://agora.folha.uol.com.br/gra
na/2021/08/empresas-oferecem-

descontos-para-vacinados-
contra-a-covid.shtml 

 

Vacina + 
coronavírus 

 

https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/doria-confirma-inicio-da-vacinacao-contra-covid-de-adolescentes-em-sp-para-18-de-agosto.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/doria-confirma-inicio-da-vacinacao-contra-covid-de-adolescentes-em-sp-para-18-de-agosto.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/doria-confirma-inicio-da-vacinacao-contra-covid-de-adolescentes-em-sp-para-18-de-agosto.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/doria-confirma-inicio-da-vacinacao-contra-covid-de-adolescentes-em-sp-para-18-de-agosto.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/doria-confirma-inicio-da-vacinacao-contra-covid-de-adolescentes-em-sp-para-18-de-agosto.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/capital-paulista-vacina-pessoas-de-24-a-21-anos-na-proxima-semana-veja-novo-calendario.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/capital-paulista-vacina-pessoas-de-24-a-21-anos-na-proxima-semana-veja-novo-calendario.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/capital-paulista-vacina-pessoas-de-24-a-21-anos-na-proxima-semana-veja-novo-calendario.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/capital-paulista-vacina-pessoas-de-24-a-21-anos-na-proxima-semana-veja-novo-calendario.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/capital-paulista-vacina-pessoas-de-24-a-21-anos-na-proxima-semana-veja-novo-calendario.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml


88 
 

 
 

6 Empresas oferecem descontos 
para vacinados contra a Covid - 

https://agora.folha.uol.com.br/gra
na/2021/08/empresas-oferecem-

descontos-para-vacinados-
contra-a-covid.shtml 

 

Vacina + 
covid 

(REPETIDO) 

 

7 Seis em cada dez mortes por 
Covid nos presídios são de 

servidores - 
https://agora.folha.uol.com.br/sao

-paulo/2021/08/seis-em-cada-
dez-mortes-por-covid-nos-

presidios-sao-de-servidores.shtml 
 

Vacina + 
covid 

(REPETIDO) 

 

8 Prefeitura de SP obriga todos os 
servidores municipais a tomarem 

vacina contra Covid - 
https://agora.folha.uol.com.br/sao
-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-

obriga-todos-os-servidores-
municipais-a-tomarem-vacina-

contra-covid.shtml 
 

Vacina + 
covid 

(REPETIDO) 

 

9 
 

Doria confirma início da 
vacinação contra Covid de 

adolescentes em SP para 18 de 
agosto - 

https://agora.folha.uol.com.br/sao
-paulo/2021/08/doria-confirma-

inicio-da-vacinacao-contra-covid-
de-adolescentes-em-sp-para-18-

de-agosto.shtml 
 

Vacina + 
covid 

(REPETIDO) 

 

10 
 

Rapper Bivolt e Glória Groove 
apimentam a pista em novo 

videoclipe - 
https://agora.folha.uol.com.br/ola/

2021/08/rapper-bivolt-e-gloria-
groove-apimentam-a-pista-em-

novo-videoclipe.shtml 
 

Vacina + 
covid 

 

11 
 
 

Empresas oferecem descontos 
para vacinados contra a Covid - 

https://agora.folha.uol.com.br/gra
na/2021/08/empresas-oferecem-

descontos-para-vacinados-
contra-a-covid.shtml 

 

Vacinação + 
coronavírus 
(REPETIDO) 

 

https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://agora.folha.uol.com.br/ola/2021/08/rapper-bivolt-e-gloria-groove-apimentam-a-pista-em-novo-videoclipe.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/ola/2021/08/rapper-bivolt-e-gloria-groove-apimentam-a-pista-em-novo-videoclipe.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/ola/2021/08/rapper-bivolt-e-gloria-groove-apimentam-a-pista-em-novo-videoclipe.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/ola/2021/08/rapper-bivolt-e-gloria-groove-apimentam-a-pista-em-novo-videoclipe.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
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12 Dia dos Pais é data especial para 
famílias que venceram a Covid - 
Dia dos Pais é data especial para 
famílias que venceram a Covid - 
https://agora.folha.uol.com.br/sao

-paulo/2021/08/dia-dos-pais-e-
data-especial-para-familias-que-

venceram-a-covid.shtml 
  

Vacinação + 
coronavírus 

 

13 
 
 

Seis em cada dez mortes por 
Covid nos presídios são de 

servidores - Seis em cada dez 
mortes por Covid nos presídios 

são de servidores - 
https://agora.folha.uol.com.br/sao

-paulo/2021/08/seis-em-cada-
dez-mortes-por-covid-nos-

presidios-sao-de-servidores.shtml 

Vacinação + 
coronavírus 
(REPETIDO) 

 

14 Prefeitura de SP obriga todos os 
servidores municipais a tomarem 

vacina contra Covid - 
https://agora.folha.uol.com.br/sao
-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-

obriga-todos-os-servidores-
municipais-a-tomarem-vacina-

contra-covid.shtml 

Vacinação + 
coronavírus 
(REPETIDO) 

 

15 Capital paulista vacina pessoas 
de 24 a 21 anos na próxima 

semana; veja novo calendário - 
https://agora.folha.uol.com.br/sao
-paulo/2021/08/capital-paulista-

vacina-pessoas-de-24-a-21-anos-
na-proxima-semana-veja-novo-

calendario.shtml 

Vacinação + 
coronavírus 
(REPETIDO) 

 

16 
 

Empresas oferecem descontos 
para vacinados contra a Covid - 

https://agora.folha.uol.com.br/gra
na/2021/08/empresas-oferecem-

descontos-para-vacinados-
contra-a-covid.shtml  

Vacinação + 
covid 

(REPETIDO) 

 
17 Dia dos Pais é data especial para 

famílias que venceram a Covid - 
https://agora.folha.uol.com.br/sao

-paulo/2021/08/dia-dos-pais-e-
data-especial-para-familias-que-

venceram-a-covid.shtml 
 

Vacinação + 
covid 

(REPETIDO) 

 

18 Seis em cada dez mortes por 
Covid nos presídios são de 

servidores - 
https://agora.folha.uol.com.br/sao

-paulo/2021/08/seis-em-cada-
dez-mortes-por-covid-nos-

presidios-sao-de-servidores.shtml 

Vacinação + 
covid 

(REPETIDO) 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/dia-dos-pais-e-data-especial-para-familias-que-venceram-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/dia-dos-pais-e-data-especial-para-familias-que-venceram-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/dia-dos-pais-e-data-especial-para-familias-que-venceram-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/dia-dos-pais-e-data-especial-para-familias-que-venceram-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
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19 Prefeitura de SP obriga todos os 
servidores municipais a tomarem 

vacina contra Covid - 
https://agora.folha.uol.com.br/sao
-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-

obriga-todos-os-servidores-
municipais-a-tomarem-vacina-

contra-covid.shtml 
 

Vacinação + 
covid 

(REPETIDO) 

 

20 Doria confirma início da 
vacinação contra Covid de 

adolescentes em SP para 18 de 
agosto - 

https://agora.folha.uol.com.br/sao
-paulo/2021/08/doria-confirma-

inicio-da-vacinacao-contra-covid-
de-adolescentes-em-sp-para-18-

de-agosto.shtml 
 

Vacinação + 
covid 

(REPETIDO) 

 

Tabela 10 

 

 

 

 

 

  

https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/doria-confirma-inicio-da-vacinacao-contra-covid-de-adolescentes-em-sp-para-18-de-agosto.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/doria-confirma-inicio-da-vacinacao-contra-covid-de-adolescentes-em-sp-para-18-de-agosto.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/doria-confirma-inicio-da-vacinacao-contra-covid-de-adolescentes-em-sp-para-18-de-agosto.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/doria-confirma-inicio-da-vacinacao-contra-covid-de-adolescentes-em-sp-para-18-de-agosto.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/doria-confirma-inicio-da-vacinacao-contra-covid-de-adolescentes-em-sp-para-18-de-agosto.shtml
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1.2 Análise dos dados 

1.2.1 Scielo 

Artigo Scielo 1 

Link:https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/631 

 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

 

 

  

https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/631


92 
 

 
 

Artigo Scielo 2 

Link:https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/376  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim.  

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

O artigo informa que não há tratamento ou vacina para a COVID-19, e de fato na época 
da publicação do artigo ainda não havia vacina. Porém, atualmente já são quatro 
vacinas aprovadas pela Anvisa, sendo elas a Comirnaty da Pfizer/Wyeth; a Coronavac 
do Butantan; a Janssen Vaccine da Janssen Cilag; e a Oxford/Covishield da Fiocruz e 
Astrazeneca (ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas). 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

 

  

https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/376
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas
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Artigo Scielo 3 

Link:https://www.scielo.br/j/csp/a/ZdwvQnjzwXSzvyPFc6rmcVy/?lang=pt  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. Eles ainda disponibilizam o material que foi desenvolvido a partir da pesquisa. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://www.scielo.br/j/csp/a/ZdwvQnjzwXSzvyPFc6rmcVy/?lang=pt
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Artigo Scielo 4 

Link:https://www.scielo.br/j/rsp/a/FkQQsNnvMMBkxP5Frj5KGgD/?lang=pt 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim, porém cabe informar que o documento não fala sobre a cobertura vacinal contra a 
COVID-19, mas sim sobre a vacinação infantil e o quanto a pandemia interferiu na 
adesão a este serviço de saúde; e como isso vai influenciar no retorno às aulas. Ainda 
não haviam vacinas aprovadas no período em que o estudo foi publicado.  

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim.  

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim.  

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

 

 

 

  

https://www.scielo.br/j/rsp/a/FkQQsNnvMMBkxP5Frj5KGgD/?lang=pt
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Artigo Scielo 5 

Link:https://www.scielo.br/j/jbpml/a/8BSZPYms95JCjyW5stbLBGM/?lang=pt# 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. Porém, até a publicação do artigo as informações sobre como o agente etiológico 
SARS-CoV-2 interagia com o sistema imunológico eram desconhecidas. Atualmente, já 
foi comprovado que ao entrar no corpo humano, o vírus passa a se multiplicar no sistema 
respiratório. Essa é a fase da incubação. Em dois dias o vírus se espalha e o corpo 
começa a reagir. Nesse período os sintomas começam a se manifestar, sintomas 
semelhantes aos de um resfriado comum (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE 
MINAS GERAIS - https://coronavirus.saude.mg.gov.br/blog/102-como-o-coronavirus-
age-no-organismo) 

Em grande parte das vezes o próprio sistema imunológico é capaz de combater o vírus, 
que é o caso das pessoas que só desenvolvem sintomas leves. Porém, em casos mais 
graves, o vírus atinge os pulmões e pode afetar outros órgãos, o que pode ser fatal 
(SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS - 
https://coronavirus.saude.mg.gov.br/blog/102-como-o-coronavirus-age-no-organismo) 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

 

 

 

https://www.scielo.br/j/jbpml/a/8BSZPYms95JCjyW5stbLBGM/?lang=pt
https://coronavirus.saude.mg.gov.br/blog/102-como-o-coronavirus-age-no-organismo
https://coronavirus.saude.mg.gov.br/blog/102-como-o-coronavirus-age-no-organismo
https://coronavirus.saude.mg.gov.br/blog/102-como-o-coronavirus-age-no-organismo
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Artigo Scielo 6 

Link:https://www.scielo.br/j/ha/a/zSJgZQVLxxF5cwZGYtLKZyS/?lang=pt  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://www.scielo.br/j/ha/a/zSJgZQVLxxF5cwZGYtLKZyS/?lang=pt
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Artigo Scielo 7 

Link:https://www.scielo.br/j/rsp/a/tQzJW4JDcNVLtjhh7crg3tz/?lang=pt 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim.  

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim.  

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim.  

 

Artigo Scielo 8 

Link:https://www.scielo.br/j/sausoc/a/rQFs3PMLgZprt3hkJMyS8mN/?lang=pt 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim.  

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

https://www.scielo.br/j/rsp/a/tQzJW4JDcNVLtjhh7crg3tz/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/sausoc/a/rQFs3PMLgZprt3hkJMyS8mN/?lang=pt
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Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

Artigo Scielo 9 

Link:https://www.scielosp.org/pdf/rsp/2021.v55/12/pt  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim.  

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram utilizadas para 
conseguir as informações? 

Sim. 

 

 

 

https://www.scielosp.org/pdf/rsp/2021.v55/12/pt
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Artigo Scielo 10 

Link:https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/1237/1903 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo? 

Não. O título sugere que a pesquisa foi realizada somente em pacientes com disfunção 
temporomandibular, sendo que apenas 10 dos 20 indivíduos participantes do 
experimento possuíam a doença. O título também sugere que a avaliação dos fatores 
psicológicos nos pacientes com DTM funcionaria como uma medida de controle da 
COVID-19, porém nenhuma informação fornecida pôde confirmar isso.  

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

No geral, sim, porém a metodologia pode ser questionada. A amostra utilizada no estudo 
foi de 20 indivíduos, o que pode levar a resultados não confiáveis.  

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram utilizadas para 
conseguir as informações? 

Sim. 

 

 

Artigo Scielo 11 

Link:https://www.scielosp.org/article/rbepid/2021.v24/e210025/ 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/1237/1903
https://www.scielosp.org/article/rbepid/2021.v24/e210025/
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C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 
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Artigo Scielo 12 

Link:https://www.scielosp.org/article/csp/2021.v37n1/e00344620/ 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim, porém cabe ressaltar que crianças, adolescentes, gestantes e lactantes podem se 
vacinar contra a COVID-19, diferente do que foi informado pela autora. Até então não 
haviam estudos realizados nessa parcela da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE - 
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/gestantes-puerperas-e-lactantes-
saude-orienta-vacinacao-contra-a-covid-19-para-mulheres-de-grupos-
prioritarios#:~:text=Gestantes%2C%20pu%C3%A9rperas%20e%20lactantes%20pode
m,especialmente%20se%20tiverem%20alguma%20comorbidade)  

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://www.scielosp.org/article/csp/2021.v37n1/e00344620/
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/gestantes-puerperas-e-lactantes-saude-orienta-vacinacao-contra-a-covid-19-para-mulheres-de-grupos-prioritarios#:~:text=Gestantes%2C%20pu%C3%A9rperas%20e%20lactantes%20podem,especialmente%20se%20tiverem%20alguma%20comorbidade
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/gestantes-puerperas-e-lactantes-saude-orienta-vacinacao-contra-a-covid-19-para-mulheres-de-grupos-prioritarios#:~:text=Gestantes%2C%20pu%C3%A9rperas%20e%20lactantes%20podem,especialmente%20se%20tiverem%20alguma%20comorbidade
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/gestantes-puerperas-e-lactantes-saude-orienta-vacinacao-contra-a-covid-19-para-mulheres-de-grupos-prioritarios#:~:text=Gestantes%2C%20pu%C3%A9rperas%20e%20lactantes%20podem,especialmente%20se%20tiverem%20alguma%20comorbidade
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/gestantes-puerperas-e-lactantes-saude-orienta-vacinacao-contra-a-covid-19-para-mulheres-de-grupos-prioritarios#:~:text=Gestantes%2C%20pu%C3%A9rperas%20e%20lactantes%20podem,especialmente%20se%20tiverem%20alguma%20comorbidade
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Artigo Scielo 13 

Link https://www.scielosp.org/article/csp/2021.v37n4/e00068221/ 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://www.scielosp.org/article/csp/2021.v37n4/e00068221/
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Artigo Scielo 14 

Link:https://www.scielo.br/j/rbepop/a/VRpzyf48prGSBf7tvphH4sP/?lang=pt  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

 

 

  

https://www.scielo.br/j/rbepop/a/VRpzyf48prGSBf7tvphH4sP/?lang=pt
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 Artigo Scielo 15 

Link:https://www.scielo.br/j/rsp/a/8cfJVZpWJ9gR6VvqNqyMhKv/?lang=pt 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

 

 

 

 

  

https://www.scielo.br/j/rsp/a/8cfJVZpWJ9gR6VvqNqyMhKv/?lang=pt
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Artigo Scielo 16 

Link:https://www.scielo.br/j/rbso/a/xktcyDpNGYgNQXKHVb4b6Ky/?lang=pt 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Em um trecho do texto os autores falam da vacinação contra a influenza como medida 
de enfrentamento da COVID-19 no cárcere, e afirmam que a vacina não protege contra 
o coronavírus, mas que com as PPL (pessoas privadas de liberdade) vacinadas o 
médico poderia descartar a possibilidade de ser gripe em quem tomou o imunizante, o 
que facilitaria o diagnóstico de COVID-19. O fato é que nenhuma vacina é 100% eficaz. 
A eficácia de uma vacina depende de vários fatores como idade, doenças ou patologias, 
contato anterior com a doença e até mesmo a forma como a vacina foi administrada 
(PORTAL EUROPEU DE INFORMAÇÃO SOBRE VACINAÇÃO - https://vaccination-
info.eu/pt/factos-sobre-vacinas/eficacia-das-vacinas). Estar vacinado contra a influenza 
não impede que o indivíduo seja infectado e apresente sintomas, porém a vacina evita 
que a doença evolua para casos graves.  

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://www.scielo.br/j/rbso/a/xktcyDpNGYgNQXKHVb4b6Ky/?lang=pt
https://vaccination-info.eu/pt/factos-sobre-vacinas/eficacia-das-vacinas
https://vaccination-info.eu/pt/factos-sobre-vacinas/eficacia-das-vacinas
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Artigo Scielo 17 

Link:https://www.scielo.br/j/ean/a/vysjHYkNxbRmXpNSc9jsT7q/?lang=pt 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://www.scielo.br/j/ean/a/vysjHYkNxbRmXpNSc9jsT7q/?lang=pt
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Artigo Scielo 18 

Link:https://www.scielo.br/j/eins/a/S6JFcgmFTJyRNdCnnhnnt6Q/?lang=pt 

g3tz/?lang=pt  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

A amostra populacional utilizada era composta majoritariamente por pessoas de cor 
branca, correspondendo a  84,3%, e os outros 15,7% só foram considerados como 
“outros”, sem nem ao menos especificarem a raça/etnia. Estudos já comprovaram que 
raça/etnia, gênero e condição socioeconômica influenciam na adesão das vacinas. Além 
disso, entre o grupo de adultos de alto risco estão os indígenas, que foram ignorados 
pelo estudo. 
(https://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/blob/master/Relat%C3%B3rios%20t%C3%A9
cnicos%20-%20COVID-19/procc-emap-ensp-covid-19-report4_20200419-
indigenas.pdf)  

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://www.scielo.br/j/eins/a/S6JFcgmFTJyRNdCnnhnnt6Q/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/eins/a/S6JFcgmFTJyRNdCnnhnnt6Q/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rsp/a/tQzJW4JDcNVLtjhh7crg3tz/?lang=pt
https://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/blob/master/Relat%C3%B3rios%20t%C3%A9cnicos%20-%20COVID-19/procc-emap-ensp-covid-19-report4_20200419-indigenas.pdf
https://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/blob/master/Relat%C3%B3rios%20t%C3%A9cnicos%20-%20COVID-19/procc-emap-ensp-covid-19-report4_20200419-indigenas.pdf
https://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/blob/master/Relat%C3%B3rios%20t%C3%A9cnicos%20-%20COVID-19/procc-emap-ensp-covid-19-report4_20200419-indigenas.pdf
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1.2.2 Biblioteca Virtual em Saúde 

Documento BVS 1 

Link:https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54548/OPASWBRAPHECOVID-
19210053_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54548/OPASWBRAPHECOVID-19210053_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54548/OPASWBRAPHECOVID-19210053_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Documento BVS 2 

Link:https://iris.paho.org/handle/10665.2/54474  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim.  

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54474
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Documento BVS 3 

Link:https://iris.paho.org/handle/10665.2/54470  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54470
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Documento BVS 4 

Link:https://iris.paho.org/handle/10665.2/54469  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54469
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Documento BVS 5 

Link:https://iris.paho.org/handle/10665.2/54505  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54505
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Documento BVS 6 

Link:https://iris.paho.org/handle/10665.2/54553  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54553
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Documento BVS 7 

Link:https://iris.paho.org/handle/10665.2/54550  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/54550
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Documento BVS 8 

Link:https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-prioriza-
vacinacao-contra-a-covid-19-a-trabalhadores-do-transporte-coletivo  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim.  

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

 

  

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-prioriza-vacinacao-contra-a-covid-19-a-trabalhadores-do-transporte-coletivo
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-prioriza-vacinacao-contra-a-covid-19-a-trabalhadores-do-transporte-coletivo
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Documento BVS 9 

Link:https://www.paho.org/pt/noticias/9-6-2021-controle-da-covid-19-nas-americas-
levara-anos-se-vacinacao-continuar-em-ritmo  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://www.paho.org/pt/noticias/9-6-2021-controle-da-covid-19-nas-americas-levara-anos-se-vacinacao-continuar-em-ritmo
https://www.paho.org/pt/noticias/9-6-2021-controle-da-covid-19-nas-americas-levara-anos-se-vacinacao-continuar-em-ritmo
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Documento BVS 10 

Link:https://www.paho.org/pt/noticias/27-5-2021-canada-e-opas-se-juntam-para-
reforcar-vacinacao-contra-covid-19-populacoes  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim.  

 

 

  

https://www.paho.org/pt/noticias/27-5-2021-canada-e-opas-se-juntam-para-reforcar-vacinacao-contra-covid-19-populacoes
https://www.paho.org/pt/noticias/27-5-2021-canada-e-opas-se-juntam-para-reforcar-vacinacao-contra-covid-19-populacoes
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Documento BVS 11 

Link:https://www.scielo.br/j/csc/a/Lf4jZDM4d7KGkrLRTgYcMpG/?lang=pt  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://www.scielo.br/j/csc/a/Lf4jZDM4d7KGkrLRTgYcMpG/?lang=pt
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Documento BVS 12 

Link:https://actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/16602/6379  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim.  

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  

https://actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/16602/6379
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Documento BVS 13 

Link:https://aps.bvs.br/aps/os-anticorpos-produzidos-pela-vacina-contra-a-covid-19-
sao-passados-ao-lactente-atraves-do-leite-materno/  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim.  

 

  

https://aps.bvs.br/aps/os-anticorpos-produzidos-pela-vacina-contra-a-covid-19-sao-passados-ao-lactente-atraves-do-leite-materno/
https://aps.bvs.br/aps/os-anticorpos-produzidos-pela-vacina-contra-a-covid-19-sao-passados-ao-lactente-atraves-do-leite-materno/


121 
 

 
 

 

1.2.3 Jornal Extra – Rio de Janeiro 

Notícia Jornal Extra 1 

Link:https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/com-media-movel-de-mortes-abaixo-
de-900-pelo-2-dia-brasil-passa-da-metade-da-populacao-com-uma-dose-da-vacina-
25144760.html  

A. A manchete da postagem é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim, a manchete apresenta os dados com imparcialidade. 

B. O título da notícia é claro e preciso, além de informativo? 

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Alguns números não batem com os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde no 
site COVID-19 no Brasil (https://qsprod.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-
19_html.html).  Houve 1.056 novos óbitos no dia 06/08/2021 ao invés de 1.006, elevando 
para 561.762 mortes ao invés de 561.807.  

Na data em questão, 42.159 novos casos foram registrados, elevando para 20.108.746 
o total de pessoas que já se contaminaram com o vírus.  Na notícia o número informado 
foi de 42.302 números de novos casos, e 20.108.448 pessoas que já contraíram a 
doença.  

A média móvel de diagnósticos positivos reduziu em média 38% em comparação ao 
índice de 14 dias anteriores, onde o total de resultados positivos era de 108.732, o que 
demonstra uma tendência na queda dos casos.  

Segundo a notícia, até o dia 06/08/2021, 106.220.057 pessoas foram parcialmente 
imunizadas com a primeira dose de uma das vacinas. Porém no COVID-19 Vacinação, 
site do MS 
(https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html) 
, são informadas um total de 141.881.881 doses (Dose 1) aplicadas, o que corresponde 
a pouco mais da metade da população brasileira.  

É informado que 1.158.149 pessoas estavam totalmente imunizadas até a data de 
publicação da notícia e que isso correspondia a 21,22% da população nacional. Aqui, 
acredita-se que houve um erro da redação pois a população brasileira é constituída por, 
em média, 221 milhões de pessoas, o que torna impossível 1.158.149 vacinados 
corresponderem a 21,22% da população. O número de pessoas imunizadas com as 
duas doses ou com a vacina de dose única era de 80.596.815 no dia 06 de agosto.  

O total de doses aplicadas no dia foram de 1.845.860. O número publicado pelo Jornal 
Extra foi 1.820.959.  

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim. 

https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/com-media-movel-de-mortes-abaixo-de-900-pelo-2-dia-brasil-passa-da-metade-da-populacao-com-uma-dose-da-vacina-25144760.html
https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/com-media-movel-de-mortes-abaixo-de-900-pelo-2-dia-brasil-passa-da-metade-da-populacao-com-uma-dose-da-vacina-25144760.html
https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/com-media-movel-de-mortes-abaixo-de-900-pelo-2-dia-brasil-passa-da-metade-da-populacao-com-uma-dose-da-vacina-25144760.html
https://qsprod.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://qsprod.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html
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E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram utilizadas 
para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados links de acesso a cada 
uma delas.  
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Notícia Jornal Extra 2 

Link:https://extra.globo.com/noticias/rio/prefeitura-diz-que-unico-caso-de-morte-
causada-pela-variante-delta-no-rio-foi-de-mulher-que-recusou-vacina-rv1-1-
25143676.html  

A. O título da notícia é imparcial? (não apresenta argumentos tendenciosos) 

Sim 

B. O título da notícia é claro e preciso, além de informativo? 

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Não foi possível checar se a idosa que faleceu devido a variante delta realmente optou 
por não tomar a vacina. De acordo com o Extra, essa informação foi passada pelo 
subsecretário de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia, durante a divulgação do 31º 
boletim epidêmico da cidade do Rio de Janeiro. Porém, de fato ocorreu somente um 
óbito no Município de Rio de Janeiro em decorrência da variante delta 
(https://coronavirus.rio/wp-
content/uploads/2021/08/Covid_BoletimEpid_Sem31_v2_compressed.pdf). Dos 67 
casos, 4 dos infectados eram menores de 20 anos, 44 tinham entre 20 e 59 anos e 19 
tinham mais de 60 anos de idade.    

Segundo a notícia, o boletim epidemiológico de 27 de julho (https://coronavirus.rio/wp-
content/uploads/2021/07/Covid_BoletimEpid_Sem29-22-07-2021_Versao-Final_18-
38hs.pdf)  informava que o número de casos relacionados a nova variante delta 
correspondia a 16,62%, enquanto os casos relacionados a variante gamma 
correspondiam a 78,36%, havendo um aumento dos casos no início de agosto para 
26,09% e 66,58%, respectivamente. Porém foram desconsideradas as outras variantes 
detectadas como, por exemplo, a variante alfa e a B.1.1.33. Sendo assim, o número de 
diagnósticos positivos para as variantes delta e gamma no boletim do dia 27 de julho foi 
de 2% e 63,7% e no boletim de05 de agosto foi de 4,8% e 64,5%.   

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram utilizadas 
para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados os links de acesso. 

 

 

https://extra.globo.com/noticias/rio/prefeitura-diz-que-unico-caso-de-morte-causada-pela-variante-delta-no-rio-foi-de-mulher-que-recusou-vacina-rv1-1-25143676.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/prefeitura-diz-que-unico-caso-de-morte-causada-pela-variante-delta-no-rio-foi-de-mulher-que-recusou-vacina-rv1-1-25143676.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/prefeitura-diz-que-unico-caso-de-morte-causada-pela-variante-delta-no-rio-foi-de-mulher-que-recusou-vacina-rv1-1-25143676.html
https://coronavirus.rio/wp-content/uploads/2021/08/Covid_BoletimEpid_Sem31_v2_compressed.pdf
https://coronavirus.rio/wp-content/uploads/2021/08/Covid_BoletimEpid_Sem31_v2_compressed.pdf
https://coronavirus.rio/wp-content/uploads/2021/07/Covid_BoletimEpid_Sem29-22-07-2021_Versao-Final_18-38hs.pdf
https://coronavirus.rio/wp-content/uploads/2021/07/Covid_BoletimEpid_Sem29-22-07-2021_Versao-Final_18-38hs.pdf
https://coronavirus.rio/wp-content/uploads/2021/07/Covid_BoletimEpid_Sem29-22-07-2021_Versao-Final_18-38hs.pdf
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 Notícia Jornal Extra 3 

Link:https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/variante-gama-mais-agressiva-do-
que-cepa-original-do-virus-da-covid-19-mas-contida-com-vacina-lockdown-diz-estudo-
25144145.html  

A. O título da notícia é imparcial? (não apresenta argumentos tendenciosos) 

Não. Ao dizer que a variante é contida com vacina e lockdown, dá a entender que ambas 
são soluções definitivas para a doença.  

B. O título da notícia é claro e preciso, além de informativo? 

Não, no título diz que a variante gama pode ser contida com vacina e lockdown, sendo 
que mais a frente é informado, com base no estudo publicado pelo Laboratório de 
Pesquisas em Virologia da Famerp no Hospital de Base (HB) de Rio Preto 
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261228v1.full.pdf), ainda não 
revisado pelos pares, que a vacinação e lockdown podem diminuir o número de casos 
graves, não que a variante pode ser contida.  

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim.  

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram utilizadas 
para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados os links de acesso a cada 
uma delas.  

 

 

Notícia Jornal Extra 4 

Link:https://extra.globo.com/tv-e-lazer/zeca-pagodinho-critica-sommeliers-de-vacina-
vacina-boa-a-que-vai-no-braco-25096318.html  

A. O título da notícia é imparcial? (não apresenta argumentos tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo? 

https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/variante-gama-mais-agressiva-do-que-cepa-original-do-virus-da-covid-19-mas-contida-com-vacina-lockdown-diz-estudo-25144145.html
https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/variante-gama-mais-agressiva-do-que-cepa-original-do-virus-da-covid-19-mas-contida-com-vacina-lockdown-diz-estudo-25144145.html
https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/variante-gama-mais-agressiva-do-que-cepa-original-do-virus-da-covid-19-mas-contida-com-vacina-lockdown-diz-estudo-25144145.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261228v1.full.pdf
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/zeca-pagodinho-critica-sommeliers-de-vacina-vacina-boa-a-que-vai-no-braco-25096318.html
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/zeca-pagodinho-critica-sommeliers-de-vacina-vacina-boa-a-que-vai-no-braco-25096318.html
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Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

  



126 
 

 
 

 

Notícia Jornal Extra 5 

Link:https://extra.globo.com/noticias/rio/com-avanco-da-variante-delta-cidade-do-rio-
tem-primeira-semana-com-alta-no-numero-de-novos-casos-de-covid-19-desde-maio-
25145235.html  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo? 

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. Além de serem passadas as informações necessárias a respeito do assunto, eles 
ainda incluíram alguns gráficos que foram disponibilizados no 31º boletim 
epidemiológico sobre o avanço do vírus na capital.  

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados os links de acesso a cada 
uma delas.  

 

Notícia Jornal Extra 6  

Link:https://extra.globo.com/esporte/gabriel-medina-se-pronuncia-sobre-ainda-nao-ter-
se-vacinado-contra-covid-19-foi-um-erro-25143632.html  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo? 

Sim. 

https://extra.globo.com/noticias/rio/com-avanco-da-variante-delta-cidade-do-rio-tem-primeira-semana-com-alta-no-numero-de-novos-casos-de-covid-19-desde-maio-25145235.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/com-avanco-da-variante-delta-cidade-do-rio-tem-primeira-semana-com-alta-no-numero-de-novos-casos-de-covid-19-desde-maio-25145235.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/com-avanco-da-variante-delta-cidade-do-rio-tem-primeira-semana-com-alta-no-numero-de-novos-casos-de-covid-19-desde-maio-25145235.html
https://extra.globo.com/esporte/gabriel-medina-se-pronuncia-sobre-ainda-nao-ter-se-vacinado-contra-covid-19-foi-um-erro-25143632.html
https://extra.globo.com/esporte/gabriel-medina-se-pronuncia-sobre-ainda-nao-ter-se-vacinado-contra-covid-19-foi-um-erro-25143632.html
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C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados os links de acesso a cada 
uma  

delas. 
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Notícia Jornal Extra 7 

Link:https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-rio-avalia-antecipar-terceira-dose-
para-idosos-trabalha-para-reduzir-intervalo-da-vacina-da-pfizer-rv1-1-25143734.html 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo? 

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados os links de acesso a cada 
uma delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-rio-avalia-antecipar-terceira-dose-para-idosos-trabalha-para-reduzir-intervalo-da-vacina-da-pfizer-rv1-1-25143734.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-rio-avalia-antecipar-terceira-dose-para-idosos-trabalha-para-reduzir-intervalo-da-vacina-da-pfizer-rv1-1-25143734.html
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Notícia Jornal Extra 8 

Link:https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-de-sp-
torna-obrigatoria-vacinacao-contra-covid-19-para-servidores-municipais-
25145940.html  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo? 

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados os links de acesso a cada 
uma delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-de-sp-torna-obrigatoria-vacinacao-contra-covid-19-para-servidores-municipais-25145940.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-de-sp-torna-obrigatoria-vacinacao-contra-covid-19-para-servidores-municipais-25145940.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-de-sp-torna-obrigatoria-vacinacao-contra-covid-19-para-servidores-municipais-25145940.html
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Notícia Jornal Extra 9 

Link: https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-95-das-pessoas-internadas-na-
cidade-hoje-nao-tomaram-nem-primeira-dose-diz-prefeitura-do-rio-25143564.html 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo? 

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados os links de acesso a cada 
uma delas. 

 

  

https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-95-das-pessoas-internadas-na-cidade-hoje-nao-tomaram-nem-primeira-dose-diz-prefeitura-do-rio-25143564.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-95-das-pessoas-internadas-na-cidade-hoje-nao-tomaram-nem-primeira-dose-diz-prefeitura-do-rio-25143564.html
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Notícia Jornal Extra 10 

Link:https://extra.globo.com/noticias/rio/projeto-reune-demandas-dos-moradores-da-
providencia-para-propor-solucoes-urbanas-partir-da-otica-de-quem-vive-no-morro-
25145372.html 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo? 

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://extra.globo.com/noticias/rio/projeto-reune-demandas-dos-moradores-da-providencia-para-propor-solucoes-urbanas-partir-da-otica-de-quem-vive-no-morro-25145372.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/projeto-reune-demandas-dos-moradores-da-providencia-para-propor-solucoes-urbanas-partir-da-otica-de-quem-vive-no-morro-25145372.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/projeto-reune-demandas-dos-moradores-da-providencia-para-propor-solucoes-urbanas-partir-da-otica-de-quem-vive-no-morro-25145372.html
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Notícia Jornal Extra 11 

Link:https://extra.globo.com/noticias/apos-ameaca-de-suspensao-da-vacinacao-contra-
covid-19-ministerio-da-saude-anuncia-envio-de-416-mil-doses-ao-rio-25146728.html  

A.          O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B.         O título do documento é claro e preciso, além de informativo? 

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://extra.globo.com/noticias/apos-ameaca-de-suspensao-da-vacinacao-contra-covid-19-ministerio-da-saude-anuncia-envio-de-416-mil-doses-ao-rio-25146728.html
https://extra.globo.com/noticias/apos-ameaca-de-suspensao-da-vacinacao-contra-covid-19-ministerio-da-saude-anuncia-envio-de-416-mil-doses-ao-rio-25146728.html
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Notícia Jornal Extra 12 

Link:https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-no-rio-comeca-mais-tarde-com-
movimentacao-intensa-filas-nos-postos-25145871.html 

A.  O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos tendenciosos) 

Sim 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo? 

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim.  

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Não. 

 

 

  

https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-no-rio-comeca-mais-tarde-com-movimentacao-intensa-filas-nos-postos-25145871.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/vacinacao-no-rio-comeca-mais-tarde-com-movimentacao-intensa-filas-nos-postos-25145871.html
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Notícia Jornal Extra 13 

Link:https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-do-rio-cria-
programa-para-servidores-atuarem-como-voluntarios-em-postos-de-vacinacao-contra-
covid-19-25144325.html  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo? 

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias) 

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados os links de acesso a cada 
uma delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-do-rio-cria-programa-para-servidores-atuarem-como-voluntarios-em-postos-de-vacinacao-contra-covid-19-25144325.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-do-rio-cria-programa-para-servidores-atuarem-como-voluntarios-em-postos-de-vacinacao-contra-covid-19-25144325.html
https://extra.globo.com/economia/emprego/servidor-publico/prefeitura-do-rio-cria-programa-para-servidores-atuarem-como-voluntarios-em-postos-de-vacinacao-contra-covid-19-25144325.html
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Notícia Jornal Extra 14 

Link:https://extra.globo.com/noticias/com-distribuicao-de-doses-na-madrugada-rio-
mantem-vacinacao-desta-segunda-feira-no-horario-normal-25146921.html  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados os links de acesso a cada 
uma delas. 

 

  

https://extra.globo.com/noticias/com-distribuicao-de-doses-na-madrugada-rio-mantem-vacinacao-desta-segunda-feira-no-horario-normal-25146921.html
https://extra.globo.com/noticias/com-distribuicao-de-doses-na-madrugada-rio-mantem-vacinacao-desta-segunda-feira-no-horario-normal-25146921.html
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1.2.4 Agora São Paulo 

Notícia Jornal Agora São Paulo 1 

Link:https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/doria-confirma-inicio-da-
vacinacao-contra-covid-de-adolescentes-em-sp-para-18-de-agosto.shtml  

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim.  

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados os links de acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/doria-confirma-inicio-da-vacinacao-contra-covid-de-adolescentes-em-sp-para-18-de-agosto.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/doria-confirma-inicio-da-vacinacao-contra-covid-de-adolescentes-em-sp-para-18-de-agosto.shtml
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Notícia Jornal Agora São Paulo 2 

Link:https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/capital-paulista-vacina-pessoas-
de-24-a-21-anos-na-proxima-semana-veja-novo-calendario.shtml 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/capital-paulista-vacina-pessoas-de-24-a-21-anos-na-proxima-semana-veja-novo-calendario.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/capital-paulista-vacina-pessoas-de-24-a-21-anos-na-proxima-semana-veja-novo-calendario.shtml
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Notícia Jornal Agora São Paulo 3 

Link:https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-
servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Sim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/prefeitura-de-sp-obriga-todos-os-servidores-municipais-a-tomarem-vacina-contra-covid.shtml
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Notícia Jornal Agora São Paulo 4 

Link:https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-
covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim.  

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim, o dado é correto, porém o número de detentos infectados é maior do que o de 
agentes de segurança. De 19.317 casos confirmados, 14.917 eram detentos (77,29%) 
e somente 4.400 (22,79%) eram de agentes que trabalham nos presídios de São Paulo. 
O número alto de pessoas privadas de liberdade infectadas é um resultado da 
superlotação dos presídios (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2021). 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados os links de acesso. 

 

 

 

Notícia Jornal Agora São Paulo 5 

Link:https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-
vacinados-contra-a-covid.shtml 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/seis-em-cada-dez-mortes-por-covid-nos-presidios-sao-de-servidores.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/empresas-oferecem-descontos-para-vacinados-contra-a-covid.shtml


140 
 

 
 

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados os links de acesso. 
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Notícia Jornal Agora São Paulo 6 

Link:https://agora.folha.uol.com.br/ola/2021/08/rapper-bivolt-e-gloria-groove-
apimentam-a-pista-em-novo-videoclipe.shtml 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Não, o título não aparenta ter relação nenhuma com os descritores de busca. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Não. A primeira parte da notícia aborda um show realizado por duas cantoras, porém 
não falam nada sobre a vacina contra a covid. Depois o texto aborda o novo EP que 
será lançado pela Juliette Freire, vencedora do BBB 21, onde também não é abordada 
a vacinação. Depois a notícia fala sobre Eduardo Moscovis, ator global, que estava no 
aguardo da segunda dose da vacina contra a COVID-19 quando contraiu a doença. A 
notícia também fala sobre os filhos de Val Kilmer e da recuperação do ator de um 
tratamento contra o câncer. Por fim a reportagem fala sobre a atriz Jennifer Aniston, da 
renomada série F.R.I.E.N.D.S, e sobre ela ter feito a escolha de se afastar de pessoas 
que se recusaram a tomar a vacina contra a COVID-19.   

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Não, a reportagem traz várias informações desnecessárias e que não estão de acordo 
com o título e os descritores de busca. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

As fontes são mencionadas, porém não são disponibilizados os links de acesso. 

 

 

 

Notícia Agora São Paulo 7 

Link:https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/dia-dos-pais-e-data-especial-
para-familias-que-venceram-a-covid.shtml 

A. O título do documento é imparcial? (não apresenta argumentos 
tendenciosos) 

https://agora.folha.uol.com.br/ola/2021/08/rapper-bivolt-e-gloria-groove-apimentam-a-pista-em-novo-videoclipe.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/ola/2021/08/rapper-bivolt-e-gloria-groove-apimentam-a-pista-em-novo-videoclipe.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/dia-dos-pais-e-data-especial-para-familias-que-venceram-a-covid.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/dia-dos-pais-e-data-especial-para-familias-que-venceram-a-covid.shtml
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Sim. 

B. O título do documento é claro e preciso, além de informativo?  

Sim. 

C. A informação é consistente? (apresenta detalhamento e completeza das 
informações que fornecem) 

Sim. 

D. A informação é coerente? (harmonia entre as idéias)  

Sim. 

E. São disponibilizadas, ou ao menos mencionadas, as fontes que foram 
utilizadas para conseguir as informações? 

Não. 
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1.2.5  

Figura 11: 17 Objetivos da ONU 

 

Figura 11 

Fonte: http://www.agenda2030.org.br/ods/1/  

 

http://www.agenda2030.org.br/ods/1/

