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Proposta
do report especial

O projeto Coronavírus vs. Fake News consiste no monitoramento 

de notícias sobre o Covid-19 na plataforma da Knewin com o 

cruzamento com a expressão “fake news” em 4 países da América 

Latina: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Além disso, buscamos  

informações oficiais do número de casos confirmados para fazer 

um paralelo com o número de notícias falsas divulgadas. 

Queremos jogar luz na importância das notícias reais em uma 

época onde, quanto mais casos aumentam, mais “fake news” 

surgem.

Confira o balanço de Abril de 2020.

https://www.knewin.com/coronavirus-reports/


Panorama de abril - Brasil

Periodicidade: diárioDe 1º de abril ao dia 30, os casos de Covid-19 confirmados 
pelo Governo Nacional passaram de 6.836 a 85.380, 
totalizando um aumento de 1.148,97%. Além disso, o 
número de óbitos também aumentou de 240 para 5.901, 
equivalente a 2.358,75%.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas 24.902 notícias 
relacionadas a “Fake News” e ao trabalho de combate a 
elas com o apoio do Knewin News, ferramenta de 
monitoramento de notícias e inteligência artificial.

A correlação entre as duas temáticas, fake news e 
Covid-19, se mostrou muito forte no consolidado de março 
a abril, com pontuação de 0,99 (0.40 a 0.69 - Correlação 
Moderada, 0.70 a 0.89 - Correlação Forte, 0.9 a 1  - 
Correlação Muito Forte).

Nas páginas a seguir, vamos entrar em detalhes nos 
números oficiais e nas notícias relacionadas a fake news.



Quantidade de notícias relacionadas ao termo fake news  

Periodicidade: diário

No mês de abril, foram monitoradas 24.902 
notícias relacionadas ao termo fake news, uma 
média de 830 menções por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs, Fake news, até 30 de abril foi de 39.704 
notícias.

Os 10 principais destaques de  notícias 
relacionadas “Fake News” e ao trabalho de 
combate a elas do mês de abril se encontram 
na coluna ao lado.

1. Em uma ação para combater a desinformação nas redes sociais, O Twitter excluiu 
publicações com informações enganosas sobre Covid-19.

2. Em meio à pandemia do Covid-19 e do isolamento social, uma notícia falsa sobre 
distribuição de cestas básicas impactou a zona leste de São Paulo.

3. Em abril, o Ministério da Saúde afirmou que uma fake news foi compartilhada no 
Whatsapp com o símbolo do MS. A mensagem era uma suposta orientação para 
parentes não aceitarem atestados de óbito que apontassem  o novo coronavírus como 
causa da morte de pacientes.

4. No início do mês, o Whatsapp iniciou uma ação para limitar o encaminhamento de 
mensagens na plataforma, diminuindo a disseminação de fake news.

5. Uma pesquisa do Reuters Institute de Oxford indicou que pessoas públicas (políticos, 
celebridades e influenciadores digitais) são responsáveis por 20% do compartilhamento 
de fake news nas redes sociais.

6. O  MTST lançou um serviço via WhatsApp para tirar dúvidas e orientar a população mais 
vulnerável sobre o novo coronavírus

7. De acordo com uma pesquisa, o Whatsapp é a principal rede social de compartilhamento 
de fake news no Brasil. 

8. Para combater a desinformação, o Facebook lançou uma ação para alertar pessoas que 
interagem com fake news na plataforma.

9. A Anvisa lançou uma iniciativa para combater a desinformação relacionada às pesquisas 
do novo coronavírus.

10. O Ministério da Saúde, atualmente comandado por Nelson Teich, contratou um grupo 
investigado por fake news para monitorar a Covid-19 no país.

https://blogs.oglobo.globo.com/bela-megale/post/twitter-apagou-mais-de-mil-mensagens-enganosas-sobre-covid-19.html
https://blogs.oglobo.globo.com/bela-megale/post/twitter-apagou-mais-de-mil-mensagens-enganosas-sobre-covid-19.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/04/noticia-falsa-sobre-distribuicao-de-cestas-basicas-mobiliza-pessoas-na-zona-leste-de-sp-ck8hibd7l00fo01lbl2pv9skc.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/04/noticia-falsa-sobre-distribuicao-de-cestas-basicas-mobiliza-pessoas-na-zona-leste-de-sp-ck8hibd7l00fo01lbl2pv9skc.html
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2020/04/02/e-fake-que-ministerio-da-saude-orienta-parentes-a-rejeitar-atestados-de-obito-que-apontem-morte-por-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2020/04/02/e-fake-que-ministerio-da-saude-orienta-parentes-a-rejeitar-atestados-de-obito-que-apontem-morte-por-coronavirus.ghtml
https://tecnologia.ig.com.br/olhar-digital/2020-04-07/em-meio-a-pandemia-whatsapp-limita-ainda-mais-encaminhamento-de-mensagens.html
https://tecnologia.ig.com.br/olhar-digital/2020-04-07/em-meio-a-pandemia-whatsapp-limita-ainda-mais-encaminhamento-de-mensagens.html
https://veja.abril.com.br/tecnologia/pessoas-publicas-sao-grandes-divulgadoras-de-fake-news-sobre-o-virus/
https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/04/15/fake-news-sobre-coronavirus-tambem-mata-alerta-servico-para-sem-teto.htm
https://istoe.com.br/whatsapp-e-principal-rede-de-disseminacao-de-fake-news-sobre-covid-19/
https://istoe.com.br/whatsapp-e-principal-rede-de-disseminacao-de-fake-news-sobre-covid-19/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/04/16/interna_mundo,845206/facebook-alertara-usuarios-das-fake-news-sobre-coronavirus.shtm
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/04/16/interna_mundo,845206/facebook-alertara-usuarios-das-fake-news-sobre-coronavirus.shtm
https://odia.ig.com.br/brasil/2020/04/5905522-para-combater-fake-news--anvisa-esclarece-pesquisas-sobre-covid-19.html
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/reporter-brasil/2020/04/24/saude-contrata-grupo-investigado-por-fake-news-para-monitorar-covid-19.html
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/reporter-brasil/2020/04/24/saude-contrata-grupo-investigado-por-fake-news-para-monitorar-covid-19.html


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em abril, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 6.836, no dia 1º, a 85.380, no dia 
30.

A quantidade de óbitos passou de 240 para 
5.901.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas as 
medidas oficiais do Governo e do Ministério da 
Saúde na plataforma oficial 
(https://saude.gov.br/), além das informações 
dos conteúdos jornalísticos.

As principais medidas oficiais de abril se 
encontram na coluna ao lado.

1. Em abril, foi sancionado o auxílio de R$ 600 aos trabalhadores informais e autônomos..
2. O Governo começou a ter  acesso aos dados das operadoras de celulares para identificar 

aglomerações de pessoas em todo o país
3. Em abril, O Governador do Rio de Janeiro, Witzel,  liberou a flexibilização do isolamento 

em 30 cidades do RJ.
4. O Governo lançou medidas para prevenir casos de novo Coronavírus em povos 

indígenas.
5. Foi implantada a Tele-UTI, prática para ajudar médicos do SUS nos atendimentos do 

coronavírus.
6. Ainda em abril, houve demissão do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o 

anúncio de substituição por Nelson Teich.
7. Foram distribuídos mais 10,9 milhões de equipamentos de proteção a profissionais de 

saúde pelo Ministério da Saúde.
8. O Ministério da Saúde  garantiu suporte psicológico a profissionais do SUS.
9. Foi anunciado pelo Ministério da Saúde que os postos de saúde do SUS passariam a ter 

consulta virtual
10. O Ministério da Saúde convidou  profissionais para reforçarem atendimento no 

Amazonas, que era pico da Covid-19 no Brasil em abril.

https://saude.gov.br/
https://oglobo.globo.com/rio/witzel-flexibiliza-quarentena-em-30-cidades-do-interior-do-rio-onde-nao-ha-registro-de-coronavirus-24356713
https://oglobo.globo.com/rio/witzel-flexibiliza-quarentena-em-30-cidades-do-interior-do-rio-onde-nao-ha-registro-de-coronavirus-24356713
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46711-saude-lanca-medidas-para-prevenir-coronavirus-para-populacao-indigena
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46723-tele-uti-ajudara-medicos-do-sus-nos-atendimentos-do-coronavirus
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/16/mandetta-demissao-ministerio-da-saude-bolsonaro.htm
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46749-ministerio-da-saude-distribui-mais-10-9-milhoes-de-equipamentos-de-protecao-a-profissionais-de-saude
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46767-ministerio-da-saude-garante-suporte-psicologico-a-profissionais-do-sus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46773-postos-de-saude-do-sus-terao-consulta-virtual
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46773-postos-de-saude-do-sus-terao-consulta-virtual
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46820-ministerio-da-saude-convida-profissionais-para-reforcarem-atendimento-no-amazonas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46820-ministerio-da-saude-convida-profissionais-para-reforcarem-atendimento-no-amazonas


Panorama de abril - México

Periodicidade: diárioDe 1º de abril ao dia 30, os casos de Covid-19 confirmados 
pelo Governo passaram de 1.378 a 19.224, totalizando um 
aumento de 1.295,065%. Além disso, o número de óbitos 
também aumentou de 37 para 1.859, equivalente a 
4.924,32%.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas 4.224 notícias 
relacionadas a “Fake News” e ao trabalho de combate a 
elas com o apoio do Knewin News, ferramenta de 
monitoramento de notícias e inteligência artificial.

A correlação entre as duas temáticas, fake news e 
Covid-19, se mostrou forte no consolidado de março a abril, 
com pontuação de 0,89 (0.40 a 0.69 - Correlação 
Moderada, 0.70 a 0.89 - Correlação Forte, 0.9 a 1  - 
Correlação Muito Forte).

Nas páginas a seguir, vamos entrar em detalhes nos 
números oficiais e nas notícias relacionadas a fake news.



Quantidade de notícias relacionadas ao termo fake news  

Periodicidade: diário

No mês de abril, foram monitoradas, no Knewin 
News, 4.224 notícias relacionadas ao termo 
fake news, uma média de 140 menções por 
dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs, Fake news, até 30 de abril foi de 6.984 
notícias.

Os 10 principais destaques de  notícias 
relacionadas “Fake News” e ao trabalho de 
combate a elas do mês de abril se encontram 
na coluna ao lado.

1. O Partido “Redes Sociales Progresistas” da Cidade do México informou que um plano 
estatal digital foi instalado para combater fake news.

2. Na cidade de Querétaro, duas pessoas foram hospitalizadas pela ingestão de produtos 
de limpeza (uma recomendação de fake news).

3. Foi divulgada uma mensagem falsa sobre um apoio alimentício do Governo de Torreón 
para músicos que estão desempregados na pandemia do Covid-19. 

4. O Secretário de Saúde, José Pinzón, pediu à sociedade e aos meios de comunicação 
para manter a responsabilidade no compartilhamento de informações sobre Covid-19.. 

5. O músico Alejandro Fernández abriu as redes sociais para que profissionais de saúde 
possam trazer informações verdadeiras e confiáveis sobre o Coronavírus no México, 
auxiliando no combate às fake news.

6. Em uma ação de combate às fake news, o Whatsapp limitou a quantidade do 
encaminhamento de mensagens na plataforma.

7. A Secretaria de Segurança da Cidade do México alertou sobre uma mensagem falsa que 
está sendo compartilhada nas redes sociais sobre supostos apoios do Governo Federal 
através de cartões de alimentação.

8. Segundo um estudo da UNAM, o México é o segundo maior produtor de notícias falsas 
do mundo, ficando atrás apenas da Turquia.

9. O diretor do Comércio da cidade de Coatzacoalcos desmentiu uma informação falsa 
sobre a ajuda financeira de 300 pesos aos vendedores ambulantes em meio à pandemia.

10. O Presidente mexicano, AMLO, se mostrou contra punir as pessoas que difundem fake 
news no país. Em Puebla, deputados querem 12 anos de prisão para esse tipo de 
ocorrência.

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/01/redes-progresistas-de-cdmx-activan-plan-para-combatir-fake-news-por-covid-19.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/01/redes-progresistas-de-cdmx-activan-plan-para-combatir-fake-news-por-covid-19.html
https://news.culturacolectiva.com/mexico/dos-sujetos-terminan-intoxicados-por-beber-pinol-y-cloro-para-protegerse-covid19
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/torreon/falso-el-anuncio-de-apoyo-alimenticio-para-musicos-desempleados-5049750.html
http://www.poresto.net/2020/04/06/informar-con-responsabilidad-pide-el-secretario-de-salud/
https://www.informador.mx/amp/entretenimiento/El-Potrillo-combate-a-las-fake-news--20200407-0155.html
https://www.informador.mx/amp/entretenimiento/El-Potrillo-combate-a-las-fake-news--20200407-0155.html
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/whatsapp-impone-limites-mensajes-virales
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/whatsapp-impone-limites-mensajes-virales
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/alertan-mensaje-falso-supuestos-apoyos-federales/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/alertan-mensaje-falso-supuestos-apoyos-federales/
https://www.elgrafico.mx/al-dia/mexico-es-el-segundo-pais-con-mas-produccion-de-fake-news-en-el-mundo-segun-estudio-de-la
https://www.horizontedigital.com.mx/falsa-la-entrega-de-300-pesos-a-comerciantes-ambulantes/
https://www.periodicocentral.mx/2020/politica/item/8976-amlo-esta-en-contra-de-castigar-difusion-de-fake-news-pero-en-puebla-los-diputados-quieren-hasta-12-anos-de-carcel?__cf_chl_jschl_tk__=2a93e5b7be54d334b6bede0a6ab3aaefa756e948-1588681751-0-Ad2XSrJmF4bfg4_NI80Fq_57cJuNoBX6-W6BzSHnFYF-Hj6WLhY1arewdCA-HLeGJL6YQlx14n_rQ45bpF4sSXOs9N1XteEuccSl2JdtCKJWUKPfsvZWtcFVh0gfh1aMoo6ep745KZZO95NBMG_rZOsEPA7VguR1WfaaVbDPjBX9sXvdy3cRodD9wi8MmPxKXWioUULNHyV6Pt1t8oIo8IXxfg4VTQKAPpsUXxXVQkFI4DwShttjw-FLhW7sfvHaLwclSkUA8GJsBFrDiY40BsNAznFRiMvlRA23kvbUtVgKXN4pSGT3ahwjzFnFeww0XeENcCUK7POpPWKJlTgCEWNoUYuCXkvPsTaHXW71aMrTcwR-izymoLb9Cl00VecFWbkE_cxu6Izluya04FDD3WFPgdvC8szzP7ELo19AJUPkkX86QLziA1ClVyV5BwCExrWunkoIMbNxSNrRVSCNaDdW_Mr4zJXE0toJV2X9xV79GUIiu_vNrGtV7WMBXPBxJO9ZkSztjXY0dF5DMKYR_90
https://www.periodicocentral.mx/2020/politica/item/8976-amlo-esta-en-contra-de-castigar-difusion-de-fake-news-pero-en-puebla-los-diputados-quieren-hasta-12-anos-de-carcel?__cf_chl_jschl_tk__=2a93e5b7be54d334b6bede0a6ab3aaefa756e948-1588681751-0-Ad2XSrJmF4bfg4_NI80Fq_57cJuNoBX6-W6BzSHnFYF-Hj6WLhY1arewdCA-HLeGJL6YQlx14n_rQ45bpF4sSXOs9N1XteEuccSl2JdtCKJWUKPfsvZWtcFVh0gfh1aMoo6ep745KZZO95NBMG_rZOsEPA7VguR1WfaaVbDPjBX9sXvdy3cRodD9wi8MmPxKXWioUULNHyV6Pt1t8oIo8IXxfg4VTQKAPpsUXxXVQkFI4DwShttjw-FLhW7sfvHaLwclSkUA8GJsBFrDiY40BsNAznFRiMvlRA23kvbUtVgKXN4pSGT3ahwjzFnFeww0XeENcCUK7POpPWKJlTgCEWNoUYuCXkvPsTaHXW71aMrTcwR-izymoLb9Cl00VecFWbkE_cxu6Izluya04FDD3WFPgdvC8szzP7ELo19AJUPkkX86QLziA1ClVyV5BwCExrWunkoIMbNxSNrRVSCNaDdW_Mr4zJXE0toJV2X9xV79GUIiu_vNrGtV7WMBXPBxJO9ZkSztjXY0dF5DMKYR_90


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em abril, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 1.378, no dia 1º, a 19.224, no dia 
30. 

A quantidade de óbitos passou de 87 a 1.859.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas as 
medidas oficiais do Governo mexicano na 
plataforma https://coronavirus.gob.mx , além 
das informações dos conteúdos jornalísticos.

As principais medidas oficiais de abril se 
encontram na coluna ao lado.

1. O Governo do México decretou estado de emergência pela pandemia da Covid-19.
2. Em abril, o Governo fechou  as praias turísticas para evitar aglomerações e reforçar a 

importância do distanciamento social.
3. O  Governo solicitou à ONU o acesso aos produtos médicos para o combate ao 

Covid-19,,
4. Foram definidas medidas para a reativação da economia em meio à pandemia da 

Covid-19.
5. Foi lançada uma medida para que as autoridades federais e locais garantissem acesso 

de saúde sexual e reprodutiva para a população em meio à pandemia.
6. O Ministério da Saúde reforçou a não recomendação do uso de arcos e de túneis de 

desinfecção no país, já que estas tecnologias ainda não têm comprovação científica de 
que são eficazes contra a Covid-19

7. O Setor de Saúde estava firmando convênio com hospitais privados mexicanos para 
ajudar no combate à pandemia da Covid-19.

8. A Secretaria de Saúde emitiu uma medida para prevenção e mitigação de Covid-19 no 
atendimento às gestantes, aos partos e às crianças recém-nascidas.

9. A Guarda Nacional reforçou a segurança de hospitais do Instituto Mexicano do Seguro 
Social e do Instituto de Saúde para o bem-estar para garantir o serviço na emergência da 
Covid-19

10. A Secretaria de Saúde do México anunciou que o país entrou na fase 3 do novo 
coronavírus. 

https://coronavirus.gob.mx
https://coronavirus.gob.mx/2020/04/14/se-emite-lineamiento-para-prevencion-y-mitigacion-de-covid19-en-atencion-de-embarazo-parto-puerperio-y-de-la-persona-recien-nacida/
https://coronavirus.gob.mx/2020/04/20/guardia-nacional-refuerza-la-seguridad-en-hospitales-del-imss-e-insabi-para-garantizar-el-servicio-en-esta-emergencia-sanitaria/
https://coronavirus.gob.mx/2020/04/20/guardia-nacional-refuerza-la-seguridad-en-hospitales-del-imss-e-insabi-para-garantizar-el-servicio-en-esta-emergencia-sanitaria/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-04/mexico-anuncia-contagio-comunitario-por-coronavirus-no-pais


Panorama de abril - Argentina

Periodicidade: diárioDe 1º de abril ao dia 30, os casos de Covid-19 confirmados 
pelo Governo passaram de 1.133 a 4.428, totalizando um 
aumento de 290,82%. Além disso, o número de óbitos 
também aumentou de 31 para 218, equivalente a 603,22%.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas 1.868 notícias 
relacionadas a “Fake News” e ao trabalho de combate a 
elas com o apoio do Knewin News, ferramenta de 
monitoramento de notícias e inteligência artificial.

A correlação entre as duas temáticas, fake news e 
Covid-19, se mostrou muito forte no consolidado de março 
a abril de 2020, com pontuação de 0,96 (0.40 a 0.69 - 
Correlação Moderada, 0.70 a 0.89 - Correlação Forte, 0.9 a 
1 - Correlação Muito Forte).

Nas páginas a seguir, vamos entrar em detalhes nos 
números oficiais e nas notícias relacionadas a fake news.



Quantidade de notícias relacionadas ao termo fake news  

Periodicidade: diário

No mês de abril, foram monitoradas, no Knewin 
News, 1.868 notícias relacionadas ao termo 
fake news, uma média de 62 menções por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs, Fake news, até 30 de abril foi de 3.776 
notícias.

Os 10 principais destaques de  notícias 
relacionadas “Fake News” e ao trabalho de 
combate a elas do mês de abril se encontram 
na coluna ao lado.

1. Era falsa a mensagem que circulava no WhatsApp com informações que garantiam que 
em diferentes locais da cidade de Buenos Aires havia doações de alimentos. 

2. A informação de que Diego Maradona estaria com Coronavírus era falsa.. 
3. Foi compartilhado em redes sociais um vídeo falso de bombeiros retirando cadáveres 

mortos por Covid-19 na Argentina.
4. Foi divulgado o lançamento do app Confiar, com o objetivo de divulgar informações 

oficiais da Argentina sobre a pandemia do Covid-19 e evitar as  fake news no país.
5. Um projeto de lei foi criado por deputados para multar pessoas que publicam e 

compartilham fake news, especialmente no cenário da pandemia do Covid-19.
6. O Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina organizou 

uma equipe de profissionais para combater o compartilhamento de fake news sobre a 
pandemia nas redes sociais. 

7. Um Youtuber foi preso por divulgar informações falsas sobre o Governo esconder 
pacientes com Coronavírus em um hospital.

8. Uma notícia falsa em nome da Federação Sindical dos Profissionais de Saúde da 
Argentina foi compartilhada nas redes sociais. A mensagem enganosa dizia que o país 
tinha a maior taxa mundial de profissionais de saúde infectados por Covid-19.

9. De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Reuters da Universidade de Oxford, 
durante a pandemia, mais de 40% dos argentinos entraram em contato com alguma 
notícia falsa em apps de mensagem instantânea.

10. O Gerente do Hospital Materno Infantil da cidade de Salta informou que a notícia de que 
uma menina havia sido diagnosticada com Covid-19 é falsa. Além disso, ele pediu 
responsabilidade aos meios de comunicação para evitar a desinformação.

https://www.cba24n.com.ar/tecnologia/es-falso-el-mensaje-que-informa-lugares-de--reparto-de-cajas-de-alimentos-en-diferentes-localidades-_a5e84dc76a778135daa6a20da
https://www.minutoneuquen.com/entretenimiento/2020/4/1/diego-maradona-infectado-por-coronavirus-dalma-confirmo-lo-impensado-hable-con-mi-papa-y-201685.html
https://www.cba24n.com.ar/tecnologia/es-falso-el-video-que-muestra-a-bomberos-retirando-4-cadaveres-de-muertos-por-coronavirus_a5e877d03080b540392eeb3cc
https://www.infoarenales.com/2020/04/lanzan-confiar-una-plataforma-que-detecta-la-informacion-falsa-sobre-coronavirus/
https://www.sitioandino.com.ar/n/319491-planteamos-multas-de-hasta-50-mil-o-dias-de-arresto-para-los-que-difundan-fake-news/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-el-conicet-pone-marcha-comando-anti-nid2351360
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-el-conicet-pone-marcha-comando-anti-nid2351360
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/04/10/preso-por-una-noticia-falsa-quien-es-el-youtuber-que-invento-que-el-gobierno-escondia-pacientes-con-coronavirus-en-el-hospital-posadas/
https://www.cba24n.com.ar/tecnologia/argentina-no-es-el-pais-con-mas-casos-de-personal-sanitario-infectado_a5ea08ed025ecf439a733198e
https://www.cba24n.com.ar/tecnologia/argentina-no-es-el-pais-con-mas-casos-de-personal-sanitario-infectado_a5ea08ed025ecf439a733198e
https://www.mdzol.com/sociedad/2020/4/22/coronavirus-mas-del-40-de-los-argentinos-vio-mucha-desinformacion-en-apps-de-mensajeria-redes-sociales-74502.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2020/4/22/coronavirus-mas-del-40-de-los-argentinos-vio-mucha-desinformacion-en-apps-de-mensajeria-redes-sociales-74502.html
https://informatesalta.com.ar/amp/231318/tras-una-noticia-falsa-de-coronavirus-positivo-piden-responsabilidad-a-los-medio


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em abril, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 1.133, no dia 1º, a  4.428, no dia 
30. 

A quantidade de óbitos passou de 31 a 218.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas as 
medidas oficiais do Governo argentino na 
plataforma www.argentina.gob.ar , além das 
informações dos conteúdos jornalísticos.

As principais medidas oficiais de abril se 
encontram na coluna ao lado.

1. Foi divulgado um Programa de Assistência de Emergência para Trabalho e Produção, 
que tem o objetivo de beneficiar sobretudo pequenas e médias empresas durante a crise 
econômica gerada pela quarentena.

2. Houve a extensão do fechamento das fronteiras, assistência aos argentinos no exterior e 
repatriamento gradual.

3. Foram eliminados os impostos de importação para insumos críticos, como álcool gel, 
desinfetantes e equipamentos de saúde.

4. O pagamento de dívidas emitidas sob legislação nacional foi adiado para 2021.
5. O Governo incluiu a Covid-19 como enfermidade de caráter profissional.
6. Foram lançadas novas medidas para compras de insumos e contratações públicas, 

devido à emergência sanitária do Covid-19.
7. O Ministério da Saúde informou que daria início a um estudo de vigilância sanitária para 

avaliar a proporção de pessoas com sorologia positiva para Covid-19
8.  O Governo reforçou o valor do Vale Alimentação que famílias em situação de 

vulnerabilidade recebem.
9. Foi prorrogada a suspensão da cobrança de pedágios durante a quarentena obrigatória.

10. Houve a prorrogação da  suspensão de multas e fechamentos de contas bancárias por 
motivos de inadimplência e cheques sem fundo

http://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020040101NS.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227334/20200401
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227367/20200402
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228182/20200423
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-estudio-de-vigilancia-sanitaria-de-covid-19-sera-anonimo-y-evaluara-mayores-de-18-anos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/tarjeta-alimentar-se-acreditara-un-refuerzo-extraordinario
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228339/20200428
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228497/20200501


Panorama de abril - Colômbia

Periodicidade: diárioDe 1º de abril ao dia 30, os casos de Covid-19 confirmados 
pelo Governo passaram de 1.065 a 6.507, totalizando um 
aumento de 510,98%. Além disso, o número de óbitos 
também aumentou de 17 para 293, equivalente a 
1623,52%.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas 570 notícias 
relacionadas a “Fake News” e ao trabalho de combate a 
elas com o apoio do Knewin News, ferramenta de 
monitoramento de notícias e inteligência artificial.

A correlação entre as duas temáticas, fake news e 
Covid-19, se mostrou forte no consolidado de março a abril 
de 2020, com pontuação de 0,93 (0.40 a 0.69 - Correlação 
Moderada, 0.70 a 0.89 - Correlação Forte, 0.9 a 1  - 
Correlação Muito Forte).

Nas páginas a seguir, vamos entrar em detalhes nos 
números oficiais e nas notícias relacionadas a fake news.



Quantidade de notícias relacionadas ao termo fake news  

Periodicidade: diário

No mês de abril, foram monitoradas, no Knewin 
News, 570 notícias relacionadas ao termo fake 
news, uma média de 19 menções por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs, Fake news, até 30 de abril foi de 1.025 
notícias.

Os 10 principais destaques de  notícias 
relacionadas “Fake News” e ao trabalho de 
combate a elas do mês de abril se encontram 
na coluna ao lado.

1. No início de abril, as notícias falsas eram uma nova batalha em meio à crise de saúde 
pública na Colômbia.

2. Em uma ação de combate à publicação de fake news, a Polícia Nacional da Colômbia 
detectou mais de 70 páginas online com informações falsas sobre Covid-19.

3. O Ministério da Saúde desmentiu  uma informação falsa que circulava nas redes sociais 
sobre o estado de saúde de um dos ex-presidentes da Colômbia, Álvaro Uribe Vélez.

4. O Governo esclareceu uma fake news sobre a pandemia. A mensagem enganosa falava 
sobre uma pneumonia atípica, causando desinformação na sociedade.

5. Para reforçar a importância do combate à disseminação de fake news, o Ministério de 
Tecnologias da Informação e das Comunicações divulgou recomendações sobre os 
perigos reais das notícias falsas.

6. As autoridades de Bogotá desmentiram uma informação falsa que estava sendo 
compartilhada nas redes sociais sobre pulverização de desinfetante pela cidade.

7. Entre as principais fake news sobre a pandemia em abril, estava o boato de que o 
Governo pagaria para os cidadãos ficarem em casa.

8. Um estudo publicado na Revista Science mostrou que 30% das informações veiculadas 
via redes sociais sobre o covid-19 são falsas, incluindo mensagens de pessoas reais e 
robôs.

9. Os jogadores do Clube Atlético Nacional foram vítimas de notícias falsas relacionadas à 
pandemia. A mensagem dizia que os jogadores haviam se recusado a ter os salários 
reduzidos no período da quarentena.

10. Médicos colombianos foram vítimas de fake news nas redes sociais. Um imagem 
enganosa afirmava que os profissionais de saúde tinham falecido por Covid-19. 

https://www.pulzo.com/nacion/noticias-falsas-sobre-coronavirus-que-propagan-redes-colombia-PP873585
https://www.lafm.com.co/tecnologia/policia-detecto-mas-de-70-paginas-con-noticias-falsas-sobre-el-covid-19?amp
https://www.lafm.com.co/tecnologia/policia-detecto-mas-de-70-paginas-con-noticias-falsas-sobre-el-covid-19?amp
https://www.elheraldo.co/colombia/minsalud-desmiente-noticia-falsa-que-circula-en-redes-sociales-715648
https://www.futbolred.com/fuera-del-futbol/coronavirus-hoy-sintomas-de-neumonia-atipica-y-coronavirus-son-similares-115435
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126509:Por-que-las-noticias-falsas-tambien-son-un-riesgo-real
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126509:Por-que-las-noticias-falsas-tambien-son-un-riesgo-real
https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/noticia-falsa-desinfectante-bogota-267158
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2020-conozca-las-fake-news-que-ha-dejado-el-tema-del-covid-19
https://www.vanguardia.com/colombia/el-30-de-lo-que-se-publica-en-redes-sociales-sobre-covid-19-es-falso-MB2267169
https://www.vanguardia.com/colombia/el-30-de-lo-que-se-publica-en-redes-sociales-sobre-covid-19-es-falso-MB2267169
https://www.msn.com/es-co/deportes/futbol/la-calentura-de-jarlan-barrera-en-instagram-por-fake-news-sobre-atl%C3%A9tico-nacional/ar-BB13bTH6
https://historico.elmundo.com/noticia/Falsa-muerte-de-medicos-es-ilustrada-con-imagen-de-actor-espanol/379695
https://historico.elmundo.com/noticia/Falsa-muerte-de-medicos-es-ilustrada-con-imagen-de-actor-espanol/379695


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em abril, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 1.065, no dia 1º, a  6.507, no dia 
30. 

A quantidade de óbitos passou de 17 a 293.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas as 
medidas do Governo Colombiano no Twitter, 
plataforma que o Ministério da Saúde está 
utilizando como canal oficial  , além das 
informações dos conteúdos jornalísticos.

As principais medidas oficiais de abril se 
encontram na coluna ao lado.

1. O Governo firmou um decreto que define critérios para a recuperação de dívidas 
históricas do setor de saúde.

2. Foram implantadas medidas de apoio para micros, pequenos e médios empresário.
3. O uso de máscaras para a população em geral se tornou obrigatório em abril na 

Colômbia.
4. O Governo implantou um aporte nos setores de saúde para ajudar no combate à 

Covid-19.
5. Foi implementado um apoio financeiro (Ingreso Solidario) para beneficiar famílias 

colombianas.
6.  O  Presidente da Colômbia anunciou a chegada de 47 mil testes rápidos para detectar 

Coronavírus
7. Houve avanço na  telemedicina em cidades colombianas para ajudar no combate ao 

Coronavírus.
8. o Governo anunciou a Simiens Smart Clinic, com apoio da Siemens Colômbia, que 

consiste em uma clínica móvel totalmente equipada com aparatos tecnológicos para o 
cuidado materno-infantil, atendimento para Covis-10 e atenção à população em áreas 
rurais do país. 

9. O Presidente Ivan Duque afirmou que estava reforçando a construção de ações que 
atendam às necessidades e realidades de cada território do país

10. O  Ministério da Saúde convocou profissionais de saúde do país para atender de forma 
virtual e voluntária 

https://twitter.com/MinSaludCol
https://colombia.as.com/colombia/2020/04/08/tikitakas/1586313725_429550.html
https://www.elcolombiano.com/coronavirus-buenas-noticias-en-colombia-y-antioquia/siemens-smart-clinic-colombia-esta-lista-para-iniciar-operaciones-KN12860093


Report especial - Coronavírus Vs. Fake news

Acompanhe os reports especiais da Knewin sobre Covid-19 Vs 
Fake News em 4 países selecionados da América Latina, além 
de uma análise diária das Redes Sociais com um dashboard 

analítico feito junto com a FSB Inteligência.

Acesse o Portal Coronavírus e conheça todas as ações.

Gostou deste trabalho? Experimente 30 dias grátis da 
Knewin News, nossa plataforma de monitoramento.

Este documento é para uso da Knewin S.A. e exclusivo de seu destinatário e não 
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