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Proposta
do report especial

O projeto Coronavírus vs. Fake News consiste no monitoramento 

de notícias sobre a 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 julho de 2020.

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


Balanço de julho - Brasil

Periodicidade: diárioDe 1º de julho ao dia 31, os casos de Covid-19 confirmados 
pelo Governo Nacional passaram de 1.448.753 a 2.662.485, 
totalizando um aumento de 83,77%. Além disso, o número 
de óbitos também aumentou de 60.632 para 92.475, 
equivalente a 52,51%.

Ao longo dos 31 dias, foram monitoradas 23.281 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.

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 julho, foram monitoradas 23.281 
notícias relacionadas ao termo fake news, uma 
média de 751 menções por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs. Fake news, até 31 de julho foi de 126.859 
notícias.

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

1. A CEO do Youtube informou que estavam sendo tomadas medidas contra fake news 
brasileiras difundidas na plataforma, bem como mensagens ofensivas publicadas pelos 
usuários da rede social.

2. Segundo uma pesquisa da Associação Paulista de Medicina, 45,4% dos profissionais de 
saúde acreditam em subnotificação dos dados divulgados pelo MS. 

3. O Facebook e o Instagram derrubaram uma rede de fake news ligada ao PSL e à família 
Bolsonaro.

4. Por causa das ações de combate às fake news do Facebook, o assessor especial da 
Presidência da República foi banido da plataforma, com a justificativa de espalhar 
notícias falsas na rede social.

5. O presidente Jair Bolsonaro declarou que o combate ao novo coronavírus foi marcado 
por desinformação no Brasil, causando pânico nas pessoas.

6. Com o objetivo de fortalecer as ações de combate às fake news dentro da plataforma de 
redes sociais, o Facebook vai contar com uma página chamada “Fatos sobre a Covid-19”.

7. Conforme estudo da Universidade de Michigan, os algoritmos do Youtube contribuem 
para a visibilidade das fake news sobre saúde dentro da plataforma.

8. Para fortalecer as ações de combate às fake news, a Google informou que anúncios que 
relacionam a pandemia às notícias falsas seriam removidos do mecanismo de busca.

9. A corrida pelas vacinas da Covid-19 tem sido afetada pelos boatos e fake news que vão 
desde o uso de fetos abortados a um plano do Bill Gates para implantar microchips na 
população.

10. Conforme um levantamento, 7 das 10 fotos mais compartilhadas no Whatsapp sobre a 
pandemia são fake news.

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/07/ceo-do-youtube-diz-que-esforcos-contra-fake-news-vem-ganhando-corpo.shtml
https://saude.ig.com.br/2020-07-07/covid-19-45-dos-medicos-duvidam-dos-boletins-do-ministerio-da-saude.html
https://saude.ig.com.br/2020-07-07/covid-19-45-dos-medicos-duvidam-dos-boletins-do-ministerio-da-saude.html
https://odia.ig.com.br/brasil/2020/07/5948188-facebook-derruba-rede-de-fake-news-ligada-ao-psl-e-a-familia-bolsonaro.html
https://odia.ig.com.br/brasil/2020/07/5948188-facebook-derruba-rede-de-fake-news-ligada-ao-psl-e-a-familia-bolsonaro.html
https://www.clickpb.com.br/brasil/paraibano-e-apontado-como-lider-do-gabinete-do-odio-de-bolsonaro-e-banido-do-facebook-sob-acusacao-de-espalhar-noticias-falsas-287290.html
https://www.clickpb.com.br/brasil/paraibano-e-apontado-como-lider-do-gabinete-do-odio-de-bolsonaro-e-banido-do-facebook-sob-acusacao-de-espalhar-noticias-falsas-287290.html
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/07/13/interna_politica,871736/bolsonaro-afirma-que-combate-ao-covid-19-foi-marcado-por-desinformaca.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/07/13/interna_politica,871736/bolsonaro-afirma-que-combate-ao-covid-19-foi-marcado-por-desinformaca.shtml
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/covid-19-facebook-prepara-pagina-especial-para-desmentir-rumores/103583
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/algoritmos-do-youtube-contribuem-para-disseminar-fake-news-sobre-saude/103724
https://www.tudocelular.com/seguranca/noticias/n160147/coronavirus-google-removera-anuncios-fake-news.html
https://www.tudocelular.com/seguranca/noticias/n160147/coronavirus-google-removera-anuncios-fake-news.html
https://www.opovo.com.br/coronavirus/2020/07/27/fake-news-vacina-coronavirus-fetos-mortos-ate-implantacao-de-microchips.html
https://exame.com/brasil/whatsapp-na-pandemia-7-das-10-imagens-mais-trocadas-em-grupos-sao-falsas/


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em julho, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 1.448.753, no dia 1º, a 2.662.485, 
no dia 31.

A quantidade de óbitos passou de 60.632 para 
92.475.

Ao longo dos 31 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 julho se 
encontram na coluna ao lado.

1. O  Ministério da Saúde divulgou que os laboratórios públicos ampliaram em 869% a 
capacidade de testagem para Covid-19.

2. Em julho de 2020, foi concluída a maior pesquisa brasileira sobre o novo coronavírus.
3. No dia 8 de julho, foi anunciado um novo Boletim Epidemiológico da Covid-19, que trazia 

também o balanço de infecções em profissionais de saúde.
4. As Superintendências Estaduais de Saúde reforçaram as ações de combate à Covid-19.
5. Ao longo do mês, a Região Norte do país começou a apresentar queda sustentável da 

doença.
6. Em julho, foi reforçada a ação pelo enfrentamento à Covid-19 na região Sul do país.
7. Centros para enfrentamento da Covid-19 em favelas brasileiras foram credenciados pelo 

Ministério da Saúde.
8. A notificação de resultados de testes da Covid-19 se tornou obrigatória.
9. De acordo com o MS, foi registrada redução de 11% nos casos de novo coronavírus no 

Brasil.
10. Foi divulgado o app Coronavírus-SUS, que tinha o objetivo de alertar contatos próximos 

de pacientes com Covid-19.

https://saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47151-laboratorios-publicos-ampliam-em-869-capacidade-de-testagem-para-covid-19-no-brasil
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47155-concluida-a-maior-pesquisa-brasileira-sobre-a-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47179-novo-boletim-epidemiologico-da-covid-19-traz-balanco-de-infeccoes-em-profissionais-de-saude
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47200-superintendencias-estaduais-de-saude-reforcam-combate-a-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47204-covid-19-regiao-norte-comeca-a-apresentar-queda-sustentavel-da-doenca
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47211-ministerio-da-saude-reforca-acao-pelo-enfrentamento-a-covid-19-na-regiao-sul
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47212-saude-credencia-centros-para-enfrentamento-da-covid-19-em-favelas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47230-portaria-torna-obrigatoria-notificacao-de-resultados-de-testes-da-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47248-brasil-registra-reducao-de-11-nos-casos-de-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47292-aplicativo-coronavirus-sus-vai-alertar-contatos-proximos-de-pacientes-com-covid-19


Balanço de julho - México

Periodicidade: diárioDe 1º de julho ao dia 31, os casos de Covid-19 confirmados 
pelo Governo passaram de 231.770 a 424.637, totalizando 
um aumento de 83,21%. Além disso, o número de óbitos 
também aumentou de 28.510 para 46.688, equivalente a 
63,76%.

Ao longo dos 31 dias, foram monitoradas 1.337 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.

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 julho, foram monitoradas, no 
Knewin News, 1.337 notícias relacionadas ao 
termo fake news, uma média de 43,12 
menções por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs. Fake news, até 31 de julho foi de 13.380 
notícias.

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

1. O avanço da PL brasileira das fake news teve repercussão em veículos jornalísticos 
mexicanos.

2. Especialistas desmentiram uma fake news que circulou sobre os termômetros 
infravermelhos e os riscos à saúde das pessoas.

3. Conforme um levantamento, as plataformas de publicidade digital gerenciadas pelo 
Google, Amazon e outras empresas de tecnologia vão canalizar pelo menos US $ 25 
milhões para sites que divulgam informações erradas sobre a Covid-19 em 2020.

4. Nas redes sociais, uma mensagem falsa sobre um kit para tratamento da Covid-19 
circulou pelas redes sociais. 

5. A Secretaria de Educação Pública do México se pronunciou sobre uma notícia sobre a 
volta às aulas presenciais no país. As autoridades afirmaram que a mensagem sobre as 
escolas decidirem sobre o assunto é fake news. As aulas presenciais dependem da 
bandeira verde em cada estado.

6. Circulou no Facebook uma notícia falsa sobre a renúncia do Secretário de Saúde de 
Sinaloa por causa de pressão para divulgar informes enganosos sobre a Covid-19. 

7. Ao contrário do que foi compartilhado nas redes sociais, a ingestão de dióxido de cloro 
não é uma cura para a Covid-19.

8. A suspensão de contas do Twitter de investigados no Inquérito brasileiro das fake news 
repercutiu na imprensa mexicana.

9. Em León, circulou uma fake news sobre alta taxa de letalidade de Covid-19. O Instituto de 
Segurança e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado desmentiu a informação.

10. Um calendário escolar mexicano para 2020 a 2021 viralizou no Whatsapp. A Secretaria 
de Educação Pública informou que o conteúdo era falso.

https://elfinanciero.com.mx/mundo/avanza-en-brasil-ley-contra-fake-news
https://gdl.telediario.mx/covid19/desmienten-rumores-sobre-danos-por-termometros-infrarrojos
https://gdl.telediario.mx/covid19/desmienten-rumores-sobre-danos-por-termometros-infrarrojos
https://mckenziecentrocambiario.com/noticias/google-y-amazon-dan-mas-de-20-mdd-a-sitios-de-fake-news-sobre-covid-19-segun-estudio/
https://www.entornointeligente.com/ojo-no-caiga-en-la-fake-news-sobre-supuesto-kit-de-medicinas-contra-covid-19/
https://vanguardia.com.mx/articulo/sep-desmiente-que-regreso-clases-lo-definiran-las-escuelas-tras-covid-19
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/alertan-sobre-noticia-falsa-que-circula-en-redes-5510245.html
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/alertan-sobre-noticia-falsa-que-circula-en-redes-5510245.html
http://www.puentelibre.mx/noticia/dioxido_de_cloro_covid_19/
https://proyectopuente.com.mx/2020/07/24/twitter-suspende-cuentas-cercanas-a-bolsonaro-por-sospecha-de-fake-news/
https://lineadirectaportal.com/mexico/que-paso-en-el-issste-de-leon-aclaran-fake-news-sobre-el-covid-19_20200727-1078782/
https://www.elsoldetulancingo.com.mx/mexico/sociedad/falso-calendario-escolar-que-circula-por-whatsapp-advierte-sep-regreso-a-clases-fake-news-5566395.html/amp


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em julho, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 231.770, no dia 1º, a 424.637, no 
dia 31.  

A quantidade de óbitos passou de 28.510 a 
46.688. 

Ao longo dos 31 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 julho se 
encontram na coluna ao lado.

1. Em julho, o Instituto Nacional de Saúde Pública divulgou o resultado do levantamento 
sobre Covid-19 no México.

2. A Secretaria de Saúde reforçou a necessidade dos cuidados com pessoas que vivem 
com o transtorno do espectro autista em meio ao cenário do novo coronavírus.

3. O Secretário de Saúde informou que o controle da pandemia depende de atitudes 
coletivas e solidárias.

4. A Comissão Consultiva de Saúde Pública revisou as ações para conter a disseminação 
do novo coronavírus no país.

5. As autoridades mexicanas revisaram, junto com a Grã-Bretanha, o programa Better 
Health, com o intuito de fortalecer as medidas para conter a Covid-19. 

6. O  Instituto Nacional de Saúde Pública, em uma conferência virtual, afirmou que 
sistemas alimentares saudáveis ajudariam a evitar a insegurança alimentar causada pela 
crise da Covid-19, especialmente quando se fala em amamentação.

https://coronavirus.gob.mx
https://coronavirus.gob.mx/2020/07/03/el-insp-presenta-resultados-de-encuesta-ensars-cov-2/
https://coronavirus.gob.mx/2020/07/03/el-insp-presenta-resultados-de-encuesta-ensars-cov-2/
https://coronavirus.gob.mx/2020/07/03/difundiran-cuidados-de-salud-mental-para-personas-que-viven-con-trastorno-del-espectro-autista/
https://coronavirus.gob.mx/2020/07/10/el-control-de-la-pandemia-del-covid-19-se-lograra-de-manera-colectiva-y-solidaria-alcocer-varela/
https://coronavirus.gob.mx/2020/07/09/comision-consultiva-de-salud-publica-del-consejo-nacional-de-salud-conasa-revisa-medidas-sobre-covid-19/
https://coronavirus.gob.mx/2020/07/14/mexico-y-gran-bretana-revisan-avances-del-programa-de-colaboracion-better-health-para-atencion-a-covid-19/
https://coronavirus.gob.mx/2020/07/14/mexico-y-gran-bretana-revisan-avances-del-programa-de-colaboracion-better-health-para-atencion-a-covid-19/
https://coronavirus.gob.mx/2020/07/17/sistemas-de-alimentacion-saludable-contribuiran-a-disminuir-inseguridad-alimentaria-por-covid-19/


Balanço de julho - Argentina

Periodicidade: diárioDe 1º de julho ao dia 31, os casos de Covid-19 confirmados 
pelo Governo passaram de 67.197 a 191.302, totalizando 
um aumento de 202,79%. Além disso, o número de óbitos 
também aumentou de 1.351 para 3.543, equivalente a 
162,25%.

Ao longo dos 31 dias, foram monitoradas 770 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.

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 julho, foram monitoradas, no 
Knewin News,  770 notícias relacionadas ao 
termo fake news, uma média de 24,83 
menções por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs. Fake news, até 31 de julho foi de 7.272 
notícias.

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

1. Conforme um levantamento, março e abril foram os meses com maior incidência de fake 
news sobre a Covid-19.

2. A PL brasileira das fake news gerou polêmica e repercussão em veículos da América 
Latina.

3. A Ong argentina Faro Digital promoveu um bate-papo online via Facebook sobre 
desinformação e fake news em tempos de Covid-19.

4. A Defensoria de Pueblo e a Universidade del Este planejaram uma campanha sobre 
desinformação e infodemia na pandemia, com o objetivo de problematizar as fake news 
e suas consequências.

5. Conforme um levantamento realizado pela Universidade de Princeton, as pessoas com 
mais de 60 anos são as que mais compartilham notícias falsas nas redes sociais.

6. Na América Latina, tem circulado nas redes sociais informações falsas sobre 
medicamentos para o tratamento da Covid-19, o que prejudica o combate ao vírus e 
causa desinformação na população.

7. Com o objetivo de fortalecer as ações de combate às fake news dentro da plataforma de 
redes sociais, o Facebook vai contar com uma página chamada “Fatos sobre a Covid-19”.

8. Circulou uma notícia falsa com o logo de um veículo jornalístico de Salta sobre fim do 
confinamento na região e aprovação de estudos com dióxido de cloro para tratar a 
Covid-19.

9. A suspensão de contas do Twitter de investigados no Inquérito brasileiro das fake news 
repercutiu na imprensa argentina.

10. O Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina divulgou que 
já desmentiu mais de 100 fake news relacionadas ao novo coronavírus.

https://www.pagina12.com.ar/275899-coronavirus-las-fake-news-tan-virales-como-la-covid-19
https://www.pagina12.com.ar/275899-coronavirus-las-fake-news-tan-virales-como-la-covid-19
https://elportaldesalta.com.ar/el-senado-brasileno-aprobo-una-polemica-ley-contra-las-fake-news/
https://www.diarioarmenia.org.ar/scouts-antranik-organiza-la-charla-online-desinformacion-y-fake-news-en-tiempos-de-covid-19/
https://www.eldia.com/nota/2020-7-6-19-0-0-alumnos-impulsaron-campana-contra-fake-news-e-infodemia-informacion-general
https://www.elesquiu.com/sociedad/2020/7/7/los-mayores-de-60-son-los-que-mas-replican-las-fake-news-363525.html
https://www.elesquiu.com/sociedad/2020/7/7/los-mayores-de-60-son-los-que-mas-replican-las-fake-news-363525.html
https://www.mdzol.com/bbc-mundo/2020/7/14/coronavirus-los-medicamentos-falsos-contra-el-covid-19-que-se-promueven-en-america-latina-91830.html
https://www.iproup.com/innovacion/15285-facebook-suma-un-centro-de-informacion-sobre-covid-19-que-informacion-ofrece
https://elportaldesalta.com.ar/una-noticia-falsa-con-el-logo-de-el-tribuno-circula-por-whastapp/
https://www.noticiasdebariloche.com.ar/la-corte-suprema-de-brasil-le-ordeno-a-twitter-suspender-cuentas-de-allegados-a-jair-bolsonaro-por-sospechas-de-fake-news/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-corte-suprema-de-brasil-le-ordeno-a-twitter-suspender-cuentas-de-allegados-a-jair-bolsonaro-por-sospechas-de-fake-news
http://www.laarena.com.ar/el_pais-el-equipo-de-cientificos-del-conicet-ya-desmintio-mas-de-cien-fake-news-sobre-coronavirus-2124039-113.html


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em julho, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 67.197 , no dia 1º, a 191.302, no 
dia 31. 

A quantidade de óbitos passou de 1.351 a 
3.543.

Ao longo dos 31 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 julho se 
encontram na coluna ao lado.

1. O Governo divulgou a criação do ”Programa Soluciona: reativação da economia do 
conhecimento”, com o objetivo de incentivar a reativação produtivoa a partir da adoção 
de soluções inovadoras.

2. Foram suspensos, por parte da ANSES, os pagamentos de créditos em julho e agosto.
3. Foi criado o Programa Nacional de Reativação e Finalização de obras de habitação, com 

o objetivo de retomar as obras de infraestrutura impactadas pela pandemia. 
4. Foi anunciado o programa federal de solidariedade, com o intuito de propor o 

financiamento de compras de materiais e equipamentos para melhorar espaços que 
prestam serviço à comunidade.

5. O Governo lançou o programa Universidade pela Emergência da Covid-19, que promove a 
colaboração de instituições universitárias em ações comunitárias vinculadas à atenção, 
prevenção e promoção da saúde.

6. O isolamento social do país foi prorrogado para o dia 2 de agosto
7. Foi criado o Programa de Assistência de emergência econômica, produtiva, financeira e 

social para promover a proteção de pequenos e médios produtores de pera e maçã.
8. Foi divulgado o Programa de Capacitação 4.0 e Economia do Conhecimento para 

municípios.
9. O Governo prorrogou a proibição de demissões e suspensões por mais 60 dias

10. Foi feito o terceiro pagamento do auxílio familiar de emergência por causa da pandemia.

http://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231565/20200702
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231565/20200702
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231766/20200706
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231883/20200708
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231952/20200713
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232087/20200715
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232234/20200718
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232437/20200723
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232437/20200723
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232504/20200724
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232504/20200724
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232689/20200729
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/232756/20200730


Balanço de julho - Colômbia

Periodicidade: diárioDe 1º de julho ao dia 31, os casos de Covid-19 confirmados 
pelo Governo passaram de 102.009 a 295.508, totalizando 
um aumento de 189,68%. Além disso, o número de óbitos 
também aumentou de 3.470 para 10.105, equivalente a 
191,21%.

Ao longo dos 31 dias, foram monitoradas 181 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.

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 julho, foram monitoradas, no 
Knewin News, 181 notícias relacionadas ao 
termo fake news, uma média de 5,83 menções 
por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs. Fake news, até 31 de julho foi de 1.815 
notícias.

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

1. Conforme um levantamento divulgado em julho, os meses de março e abril tiveram 
maior incidência na disseminação de fake news relacionadas à pandemia.

2. A aprovação da PL brasileira das fake news teve repercussão em veículos jornalísticos 
colombianos.

3. Circulou pelas redes sociais fake news relacionadas aos danos causados no organismo 
pelos termômetros infravermelhos.

4. Circulou nas redes sociais uma mensagem falsa em nome da Samsung. A fake news 
afirmava que a empresa estaria sorteando celulares para as pessoas conseguirem 
estudar durante a pandemia da Covid-19.

5. Uma imagem falsa com caixões enterrados com pedras circulou nas redes sociais 
colombianas para dizer que estavam inflando números da Covid-19. A fake news era 
antiga, de 2017, com origem brasileira. 

6. Em Cartagena, um vídeo falso com informações sobre valas comuns para mortos por 
Covid-19 circulou nas redes sociais, causando pânico na população. 

7. Em Caquetá, circulou uma notícia falsa sobre os profissionais de saúde da cidade 
estarem propagando a transmissão do novo coronavírus. 

8. Conforme um levantamento realizado pela microsoft, 31% dos latino-americanos 
acreditam que a civilidade online e as interações digitais diminuíram durante a pandemia, 
principalmente por causa das fake news.

9. O portal de notícias Vanguardia se uniu aos sites de checagem de fatos para fortalecer 
as ações de combate às fake news sobre a Covid-19.

10. A Prefeitura de Medellín alertou para três fake news que circularam sobre a covid-19 
justo no momento de alta dos casos na região. 

https://90minutos.co/infodemia-masiva-fakenews-covid-mundo-01-07-2020/
https://www.msn.com/es-co/noticias/mundo/el-senado-brasile%C3%B1o-aprob%C3%B3-una-pol%C3%A9mica-ley-contra-las-fake-news/ar-BB16ekOT
https://www.radioacktiva.com/2020/personas-creian-termometro-infrarrojo-les-mataba-las-neuronas-227604.html
https://www.radioacktiva.com/2020/personas-creian-termometro-infrarrojo-les-mataba-las-neuronas-227604.html
https://colombiacheck.com/index.php/chequeos/samsung-no-esta-regalando-telefonos-traves-de-facebook
https://noticias.canalrcn.com/internacional/el-falso-desentierro-de-ataudes-de-muertos-por-coronavirus-que-resultaron-ser-piedras
https://www.publimetro.co/co/noticias/2020/07/15/niegan-esten-escavando-fosa-comun-muertos-coronavirus.html
https://www.publimetro.co/co/noticias/2020/07/15/niegan-esten-escavando-fosa-comun-muertos-coronavirus.html
https://huila.extra.com.co/noticias/local/investigan-difusion-de-miedo-en-caqueta-hay-preocupacion-por-616452
https://huila.extra.com.co/noticias/local/investigan-difusion-de-miedo-en-caqueta-hay-preocupacion-por-616452
https://www.lafm.com.co/tecnologia/informacion-falsa-o-enganosa-contribuye-incivilidad-en-linea-dice-sondeo
https://www.lafm.com.co/tecnologia/informacion-falsa-o-enganosa-contribuye-incivilidad-en-linea-dice-sondeo
https://www.vanguardia.com/colombia/vanguardia-se-une-a-red-de-chequeadores-para-combatir-desinformacion-sobre-el-covid-19-DB2663489
https://www.bluradio.com/nacion/las-tres-fake-news-que-la-alcaldia-advierte-circulan-en-medellin-durante-la-pandemia-antq-260016-ie5117000


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em julho, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 102.009, no dia 1º, a 295.508, no 
dia 31.  

A quantidade de óbitos passou de 3.470 a 
10.105.

Ao longo dos 31 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 julho se 
encontram na coluna ao lado.

1. O Ministério da Saúde informou no Twitter que estava sendo feito um planejamento para 
a abertura dos aeroportos na Colômbia.

2. O MS fortaleceu a rede de hospitais do país para atenção de pacientes diagnosticados 
com Covid-19.

3. Foi definida uma categorização de municípios para orientar a flexibilização das medidas 
de isolamento: 1. Municípios sem contágio, 2. Municípios de baixo contágio. 3. 
Municípios com contágio moderado e 4. Municípios com alto contágio. 

4. O Ministério da Saúde informou no Twitter que a Colômbia recebeu apoio do Governo da 
Coreia do Sul e que isso teve impacto positivo nas ações de combate à Covid-19.

5. Foram avaliados protocolos de classificação dos municípios para o regresso às aulas 
presenciais no país.

6. O Governo adiantou o piloto de telemedicina para atender crianças na primeira infância 
durante a pandemia.

7. Foram identificados os locais com maior risco de contaminação por Covid-19: prisões, 
batalhões, instituições de saúde, empresas e mercados.

8. Com a telemedicina, foi incrementada, em quase 10 vezes, a capacidade de atendimento 
de saúde no país durante a pandemia.

9. Foi divulgado que a Colômbia estava inscrita no Mecanismo COVAX para ampliar a 
capacidade de aquisição de vacinas

10. As medidas de isolamento social do país foram prorrogadas até o dia 30 de agosto.

https://twitter.com/MinSaludCol


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.

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

deve ser copiado ou reproduzido a terceiros. ©2020 Knewin

https://www.knewin.com/coronavirus/
https://www.linkedin.com/company/knewin-monitoring/
https://www.facebook.com/knewinoficial/
https://www.instagram.com/knewinoficial/

