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RESUMO 

Um novo coronavírus (chamado Sars-Cov-2) identificado na China, provocou a 

maior pandemia vivenciada na era da tecnologia. No surgimento de uma doença desconhecida 

(ou pouco conhecida) a população realiza buscas de informação relacionadas à enfermidade, 

tais como: sintomas, medidas de prevenção e ações governamentais. Os dados pesquisados 

podem gerar um padrão sobre o comportamento da população e ser usados para prever e 

modelar epidemias, tornando-se recursos poderosos para analisar a conduta de indivíduos em 

um país. No início da pandemia, a Organização Mundial de Saúde declarou que estava lutando 

não apenas contra uma epidemia internacional, mas também contra uma infodemia nas redes 

sociais e mídias de informações. No início pouca informação se conhecia sobre o vírus, o que 

gerava dúvidas na população, bem como incertezas nas informações encontradas. O rápido 

avanço da doença e suas consequências e a enorme quantidade de informações pouco 

estruturadas, algumas das quais eram desinformação, expõe os usuários da rede às infinidades 

de fontes de informação, aumentando a probabilidade de também encontrar notícias falsas e 

desinformação, bem como o compartilhamento das mesmas. Podendo, assim, interferir 

positivamente ou negativamente no avanço da pandemia. Assim, nesse cenário, esta proposta 

de tese apresenta um modelo usando técnicas de aprendizado de máquina para medir o 

impacto da infodemia na população, usando como estudo de caso à pandemia de COVID-19 

no Brasil. O resultado foi dividido em três análises: Análise da tendência de pesquisa de 

termos infodêmicos, análise exploratória com os indicadores socioeconômicos relacionados à 

renda e educação, bem como programas governamentais, e análise multivariada. O estudo 

conclui que a negação sobre a pandemia e a influência da liderança política pode influenciar 

as pesquisas de informação infodêmica, contribuindo para uma desorganização no controle 

de medidas de controle e prevenção de doenças. 

 

Palavras-chave: Infodemia. Pandemia. COVID-19. Comportamento. Aprendizado de 

máquina. Google Trends.  
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ABSTRACT 

A new coronavirus (called Sars-Cov-2) identified in China, caused the biggest 

pandemic experienced in the age of technology. When an unknown (or little-known) disease 

appears, the population searches for information related to the disease, such as: symptoms, 

prevention measures and government actions. The researched data can generate a pattern 

about the behavior of the population and be used to predict and model epidemics, becoming 

powerful resources to analyze the behavior of individuals in a country. At the beginning of 

the pandemic, the World Health Organization declared that it was fighting not only an 

international epidemic, but also an infodemic on social networks and information media. In 

the beginning, little information was known about the virus, which raised doubts in the 

population, as well as uncertainties in the information found. The rapid advance of the disease 

and its consequences and the huge amount of unstructured information, some of which was 

misinformation, exposes network users to myriad sources of information, increasing the 

likelihood of also encountering false news and misinformation, as well as sharing the same. 

Thus, it can interfere positively or negatively with the advancement of the pandemic. Thus, in 

this scenario, this thesis proposal presents a model using machine learning techniques to 

measure the impact of the infodemic on the population, using the COVID-19 pandemic in 

Brazil as a case study. The result was divided into three analyses: Analysis of the search trend 

of infodemic terms, exploratory analysis with socioeconomic indicators related to income and 

education, as well as government programs, and multivariate analysis. The study concludes 

that denial about the pandemic and the influence of political leadership can influence 

infodemic information searches, contributing to a disorganization in the control of disease 

control and prevention measures. 

 

Keyword: Infodemic. Pandemic. COVID-19. Behavior. Machine Learning. Google Trends 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta modalidade de elaboração de tese se baseia nos termos da resolução nº 3359 do 

regimento do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

(PPGEE) da Universidade Federal do Pará (UFPA), e deve seguir o § 2º do artigo 54: 

Art. 54 - Para o Doutorado, a Tese poderá ser elaborada pelo modo tradicional ou por 

agregação de artigos científicos. 

§ 2o A elaboração da tese por agregação de artigos científicos deverá ser constituída 

por um documento que incorpore pelo menos 3 (três) artigos completos, em periódico 

especializado com corpo editorial, segundo índices mínimos de aceitação do PPGEE, capitulo 

de livro, livro ou patente, conforme os critérios do qualis da CAPES, cujo tema deverá estar 

relacionado com o plano de Tese. Os índices mínimos de aceitação do periódico serão definidos 

em resolução especifica do PPGEE. 

Trabalhos aceitos e publicados para a defesa na modalidade de agregação de artigos 

científicos, em ordem cronológica: 

1) International Journal of Environmental Research and Public Health 

(mdpi.com/journal/ijerph) 

Qualis Periódico (novo qualis) A2 – Scopus Sources - JCR 4.614 (indexada web 

of Science) 

Título: An Analysis of the Deleterious Impact of the Infodemic during the COVID-

19 Pandemic in Brazil: A Case Study Considering Possible Correlations with 

Socioeconomic Aspects of Brazilian Demography. 

2) PeerJ (peerj.com/life-environment/) 

Qualis Periódico (novo qualis) A2 – Scopus Sources - JCR 3.061 (indexada web 

of Science) 

Título: The COVID-19 infodemic in Brazil: trends in Google search data. 

3) Computation (mdpi.com/journal/computation) 

Qualis Periódico (novo qualis) A3 – Scopus Sources - JCR (citeScore 3.3) 

(indexada web of Science) 

Título: Dendrograms for Clustering in Multivariate Analysis: Applications for 

COVID-19 Vaccination Infodemic Data in Brazil. 
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1.1 Contextualização 

Ao longo da história, surtos de doenças devastaram a humanidade, às vezes mudando 

o curso da história e de civilizações. Agentes patogênicos, como vírus, bactérias, protozoários 

e fungos, são os responsáveis por provocar esses surtos e epidemias, deixando sequelas (de 

leves a graves) e podendo levar à morte. Hays (2005) destaca algumas causas de epidemias 

devastadoras, tais como: cólera, tuberculose, varíola, malária, Aids (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome), febre amarela, entre outras.  

Em Gates (2015), sobre a epidemia de Ebola, o autor já previa que o mundo deveria 

se preparar para futuras epidemias de doenças que poderiam se espalhar com mais eficácia do 

que o Ebola, que está longe de ser a doença mais infecciosa conhecida. Outros agentes de 

doenças (sarampo e gripe, por exemplo) são muito mais infecciosos porque podem se espalhar 

pelo ar, em vez de exigir o contato direto. 

Em 2018, o site The Lancet publicou uma timeline sobre os 100 anos da pandemia de 

influenza espanhola e afirmaram que desde 1918 ocorreram muitas pandemias e hoje a gripe 

continua a ser uma ameaça global (THE LANCET, 2018). As pessoas podem nem ao menos 

saber que estão infectadas. Como uma pessoa que carrega um desses patógenos pode infectar 

muitos estranhos em um mercado ou em um avião, o número de casos pode aumentar muito 

rapidamente (GATES, 2015). 

Ao fim do ano de 2019, pesquisadores da China identificaram um novo coronavírus 

(denominado SARS-CoV-21) em humanos, diferente dos já conhecidos coronavírus de 

síndrome respiratória. O vírus foi descoberto em Wuhan e, em 23 de janeiro de 2020, esta 

cidade foi isolada e identificada como epicentro da epidemia (GUO et al., 2020). O número de 

casos aumentou rapidamente e atingiu outros países, necessitando que a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) declarasse, no dia 11 de março, pandemia de COVID-192, doença causada 

pelo novo coronavírus (WHO, 2020a). 

Órgãos responsáveis e governamentais, como a OMS, Ministério da Saúde, Secretárias 

de Saúde iniciaram a divulgação de informações com o objetivo de prevenir novos focos de 

contágio e manter a população livre de notícias falsas, maliciosas e duvidosas. Cartilhas, 

imagens, documentos, procedimentos foram disponibilizados com orientações de medidas de 

proteção e transmissão da COVID-19 (WHO, 2020b), sendo as soluções digitais de saúde uma 

                                                 
1 Em Inglês: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
2 COVID-19 se refere à COrona VIrus Disease (Doença do Coronavírus) e 19 se refere ao ano de 2019, descoberta do vírus. 
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das abordagens mais promissoras para enfrentar o surto nas sociedades modernas (WHO, 

2020c). Vários sites publicaram informações sobre a COVID-19 e divulgaram diferentes 

instruções aos seus usuários sobre as formas de prevenir a propagação do vírus, como manter 

distância entre eles, usar máscaras e lavar as mãos (HERNÁNDEZ-GARCÍA; GIMÉNEZ-

JÚLVEZ, 2020). 

A crescente difusão de computadores, tablets e smartphones cria uma oportunidade 

para a rápida disseminação de informações pela internet e mídias sociais, mas não há garantia 

de que essas informações sejam corretas (OYEYEMI; GABARRON; WYNN, 2014). E como 

em epidemias anteriores, como infecções por Ebola ou Zika, a internet se tornou um dos 

mecanismos favoritos para a disseminação de desinformação (OYEYEMI; GABARRON; 

WYNN, 2014) (VENKATRAMAN et al., 2016). Isso tem implicações no comportamento de 

saúde pública e na tomada de decisões relacionadas à saúde (GESSER-EDELSBURG et al., 

2018). 

Tanto o impacto da doença, que já era grande, quanto a falta de informação associada 

a ela permitiram que a desinformação aparecesse rapidamente e se propagasse em várias 

plataformas de mídia social (KOUZY et al., 2020). Nesse contexto, em 15 de fevereiro de 2020 

o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na conferência de segurança de Munique 

disse “que não estamos apenas lutando contra uma epidemia, estamos lutando contra uma 

infodemia” (WHO, 2020d). Um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que 

tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa (OPAS, 

2020). Sabe-se que as notícias falsas se espalham com mais rapidez e facilidade do que esse 

vírus (novo coronavírus) e são igualmente perigosas (WHO, 2020d). 

 

1.2 Definição do Problema e Motivação 

A internet continua sendo um território desconhecido e em plena evolução. As 

gerações atuais são capazes de se comunicar e compartilhar informações instantaneamente e 

em uma escala maior do que nunca. A mídia social permite cada vez mais que as informações 

se espalhem pelo mundo a uma velocidade vertiginosa (WEF, 2013).  

De acordo com o site INTERNET WORLD STATS (2022), 69% da população mundial 

acessa à internet (até 31 de julho de 2022), aproximadamente 5,5 bilhões de habitantes. Sendo 

que no Brasil, com uma população de 212 milhões de habitantes, 70,2% tem acesso à internet 
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(DIGITAL NEWS REPORT, 2022). Os números são surpreendentes e não estão diminuindo. 

Em 2022, haverá quarenta vezes mais bytes de dados do que estrelas no universo observável, 

constatou a 10ª edição do Data Never Sleep, que apresenta as estatísticas sobre quantos dados 

estão sendo criados em cada minuto (DOMO, 2022).  

Os novos meios de comunicação se tornaram uma importante fonte de informação 

sobre saúde e uma plataforma para discutir experiências pessoais, opiniões e preocupações em 

relação à saúde, doenças e tratamento, e contribuíram para a mudança do papel do público de 

receptor passivo de informação para voz ativa (GESSER-EDELSBURG; SHIR-RAZ, 2016). 

Os novos perfis de usuários e as novas demandas de aplicações convergem para a 

necessidade de acessar e compartilhar informação e serviços a qualquer momento e em qualquer 

lugar. Diante dessa grande quantidade de informações que circulam na internet é muito difícil 

detectar toda a veracidade do seu conteúdo. 

Nesse contexto, a OMS explica que infodemias são uma quantidade excessiva de 

informações sobre um problema, o que dificulta a identificação de uma solução. Eles podem 

espalhar desinformação (misinformation – sem saber que é algo falso ou disinformation – 

sabendo que é algo falso) e rumores durante uma emergência de saúde. Infodemias podem 

dificultar uma resposta eficaz de saúde pública e criar confusão e desconfiança entre as pessoas 

(UNITED NATIONS, 2020). 

A disinformation não é um problema novo. A disinformation, informação 

intencionalmente falsa e a propaganda têm sido características da comunicação humana, pelo 

menos desde os tempos romanos. Mas o século 21 viu a transformação da informação em uma 

escala sem precedentes (POSETTI; MATTHEWS, 2018), levando o Fórum Econômico 

Mundial a listar, em 2013, a desinformação online como um risco global (WEF, 2013). O risco 

global de desinformação digital está no centro de uma constelação de riscos tecnológicos e 

geopolíticos que vão do terrorismo aos ataques cibernéticos e ao fracasso da governança global 

(WEF, 2013). 

Nos últimos anos, uma quantidade significativamente grande de notícias falsas e 

desinformação foi compartilhada nas redes sociais (CHADWICK; VACCARI, 2019), às vezes 

até com mais frequência do que notícias apoiadas pela ética e rigor jornalístico (HOWARD et 

al., 2017). Artigos de notícias falsas que conseguem se espalhar longe geralmente se 

assemelham a notícias reais, a tal ponto que é difícil para humanos e algoritmos distinguir os 

dois entre si (VICARIO et al., 2016). Pessoas que confiam muito nas informações online estão 
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cada vez mais propensas a compartilhar notícias confiáveis posteriormente, mas também 

notícias falsas e desinformação (KHAN; IDRIS, 2019) (TALWAR et al., 2019). 

Estudo do Digital News Report (2022) sobre as tendências que influenciam os hábitos 

de consumo de notícias do público em 40 países, abrangendo a Europa, as Américas, Ásia e 

África indica que mais da metade (56%) da amostra continua preocupada com o que é real e 

falso na internet quando se trata de notícias. A preocupação tende a ser maior em partes do 

Hemisfério Sul, como Brasil (84%), Quênia (76%) e África do Sul (72%), onde o uso de mídia 

social é alto e as instituições tradicionais costumam ser mais fracas. 

O mundo hiperconectado traz muitos benefícios - isso é óbvio e bem documentado, 

mas também pode permitir a rápida disseminação viral de informações que são 

intencionalmente ou não intencionalmente enganosas ou provocativas, com graves 

consequências (WEF, 2013). 

Este trabalho tem como motivação analisar o impacto da infodemia durante a 

pandemia da COVID-19 no Brasil (números dos anos de 2020 e 2021) relacionando com 

informações: socioeconômicas (como renda e escolaridade), programas de transferências de 

renda, influencias políticas (eleição de 2018), números da COVID-19 (como mortes, casos, 

vacinação) e acesso da internet nos estados brasileiros. Estes dados foram capturados em bases 

de dados públicas online e também do Google Trends (GT), sendo realizado tratamento 

adequado das informações e posteriormente utilizado algoritmo de clusterização para entender 

o comportamento da população brasileira. 

 

1.3 Infodemia em Números 

Com toda a evolução rápida da pandemia da COVID-19 e o excesso de informações, 

as pesquisas publicadas aumentaram exponencialmente. Na Tabela 1, é apresentado o resultado 

de uma pesquisa realizada no Google Acadêmico (2022) sobre trabalhos que mencionavam o 

termo infodemic ou infodemia. Iniciou com o ano de 2003, em que a primeira matéria 

encontrada foi de Rothkopf (2003). Não foram encontrados registros nos anos anteriores. Do 

ano de 2003 até o ano de 2019, a busca resultou em 120 trabalhos e, somente no ano de 2020, 

foram encontrados aproximadamente 4370 documentos e no ano de 2021, 9040 resultados, mais 

que o dobro do ano anterior.   
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Os documentos foram identificados como: artigos, livros, matérias de site, notas 

técnicas, estes últimos listados na Tabela 1 como Outros. 

Tabela 1 - Quantitativo de trabalhos publicados sobre infodemia/infodemic. 

 Artigo Livro Outros Total 

2003 1   1 

2004  1  1 

2005 1   1 

2006 1  1 2 

2007   1 1 

2008 1 1  2 

2009 3   3 

2010 11 2 1 14 

2011 4 1  5 

2012 8   8 

2013 8  2 10 

2014 9   9 

2015 7 2  9 

2016 6 2  8 

2017 10   10 

2018 8 1  9 

2019 24  3 27 

Fonte: Elaborada pela autora (2022). 

Para Rothkopf (2003), se a informação é doença, o conhecimento também é a cura. 

Devemos reagir às infodemias da mesma forma que reagimos às doenças. Entender como essas 

ideias são introduzidas na população, como se espalham, o que acelera sua disseminação, quais 

são suas consequências é essencial para controlar surtos e podem conter a desinformação. Isso 

não significa reprimir informações. Significa administrar com eficácia cada surto e apresentar 

os fatos de forma completa e rápida para públicos críticos. 

 

1.4 Hipótese 

Sob uma perspectiva metodológica, espera-se, por meio da elaboração de análises 

baseadas em técnicas de inteligência artificial de alto desempenho, que envolvam processos de 

decisão por meio de classificação, reconhecimento de padrões e manipulação de grandes 

volumes de dados, atuar preventivamente na minimização do impacto negativo de ações de 

usuários.  
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Por meio de uma análise de medição do impacto da infodemia nas ações da população 

é possível auxiliar as autoridades públicas com mecanismos para combater a grande quantidade 

de informações equivocadas que podem gerar graves consequências sociais, econômicas e 

ambientais. Esses problemas podem surgir, por exemplo, durante uma pandemia, 

principalmente pandemia de um vírus novo, que podem modificar a opinião, sentimentos e 

atitudes de uma população. Lidar com algo novo, ou que possa ter consequências graves é um 

desafio para a sociedade que em momentos de dúvida pode ter comportamentos não desejáveis. 

Assim, pretende-se que este estudo agregue confiabilidade na diminuição do impacto 

da infodemia, e contribua na automatização e otimização dos processos decisórios, até então 

dependentes do parecer de analistas. 

 

1.5 Objetivos 

O objetivo principal desta proposta de tese é mensurar o impacto da infodemia no 

comportamento da população, mediante dados divulgados nas redes sociais, de sites de notícias 

e buscas no período de cenários críticos da área da saúde, como surtos e epidemias. Como 

estudo de caso será utilizado o cenário infodêmico da COVID-19 no Brasil. Essa proposta visa 

contribuir para minimizar possíveis ações da população geradas por informações equivocadas, 

que possam gerar uma tragédia social, econômica e ambiental. 

De maneira mais específica, apresentam-se os seguintes objetivos: 

 Realizar o levantamento do estado da arte sobre medição de infodemia pelo 

Google Trends; 

 Propor uma classificação para os termos infodêmicos; 

 Identificar variáveis significativas para realizar as correlações sobre as 

pesquisas infodêmicas; 

 Propor mecanismos para orientar as autoridades públicas na realização de 

medidas mais efetivas ao combate da infodemia; 

 Realizar o estudo das técnicas de padronização mais adequado para a proposta 

do comportamento da população brasileira; 

 Desenvolver uma solução baseada em técnicas conjuntas de machine learning 

(ML), que, para o melhor do nosso conhecimento, e inédita para este objetivo; 
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 Realizar testes de desempenho para avaliar a adequação da solução proposta; 

 Utilizar dados da pandemia da COVID-19 no Brasil como estudo de caso; 

 Identificar termos infodêmicos nos cenários da COVID-19 no Brasil. 

 

1.6 Trabalhos Correlatos 

A internet está revolucionando a forma como a inteligência epidêmica é coletada e 

oferece soluções para alguns desses desafios. Fontes de informação disponíveis gratuitamente 

podem nos permitir detectar surtos de doenças mais cedo com custo reduzido e maior 

transparência nos relatórios (WILSON; BROWNSTEIN, 2009). Os mecanismos de busca 

tornaram-se difundidos nos últimos anos, recuperando facilmente informações sobre uma 

variedade de tópicos, desde atendimento ao cliente até informações gerais. Além desses 

interesses de pesquisa, há um interesse crescente em obter conselhos ou informações sobre 

saúde. Nesse sentido, as autoridades de política de saúde começaram a identificar os 

mecanismos de busca na internet como indicadores potenciais de vigilância e saúde, como o 

GT, um repositório de informações publicamente disponíveis sobre pesquisas de usuários em 

tempo real e padrões (ARORA; MCKEE; STUCKLER, 2019). Em Mangono et al. (2021), eles 

usaram o GT para fornecer insights e indicadores potenciais de mudanças importantes nos 

padrões de busca de informações durante o COVID-19 com vários termos relacionados à 

pandemia, como: sintomas de coronavírus, atendimento urgente perto de mim, seguro de saúde, 

distanciamento de mídia social, Vírus chinês, entre outros. Eles compararam as pesquisas com 

novos pedidos mensais do Medicaid (um aplicativo que oferece cobertura de saúde aos 

americanos) e usaram a análise de componentes principais para identificar padrões de pesquisa 

no GT. 

Rovetta e Bhagavathula (2020) investigaram o comportamento de busca online 

relacionado ao surto de COVID-19 e os “apelidos infodêmicos” que circulam na Itália usando 

GT. Os títulos dos artigos dos jornais nacionais e sites governamentais mais lidos foram 

pesquisados para investigar a extensão e as atitudes de vários apelidos infodêmicos relacionados 

ao COVID-19. Eles definiram “apelidos infodêmicos” como informações substancialmente 

errôneas, que deram origem a interpretações equivocadas, notícias falsas, episódios de racismo 

ou qualquer outra forma de informação enganosa que circulou na internet. Eles concluíram que 

os dados de consulta de pesquisa do Google refletem o crescente interesse regional e 
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populacional na pandemia. Pesquisas relacionadas a desinfetantes, máscaras faciais, boletins de 

saúde, vacinas e sintomas relacionados ao COVID-19 foram as principais palavras-chave de 

busca. No entanto, muitos apelidos infodêmicos circularam na Itália. Eles também concluem 

que o interesse pela pesquisa na internet sobre o COVID-19, tanto em nível regional quanto 

municipal na Itália, foi influenciado pela tradição, jornais eletrônicos e cobertura da mídia 

impressa. 

A maioria das pesquisas usou termos infodêmicos mais específicos, que mencionam a 

criação de um estigma ou até mesmo uma teoria da conspiração para a pandemia. Em Budhwani 

e Sun (2020) e Ahmed et al. (2020), os autores utilizaram dados da rede social Twitter para suas 

pesquisas: a primeira avaliou se houve aumento na prevalência e frequência das frases “vírus 

chinês” e “vírus da China” no Twitter após 16 de março de 2020, a referência do presidente dos 

Estados Unidos da América (EUA) a esse termo, gerando uma estigmatização da China; e a 

segunda pesquisa examinou o termo “5Gcoronavirus” como uma possível causa do COVID-19 

e estratégias para lidar com essa desinformação, concluindo que 34,8% dos tweets individuais 

continham visualizações de que 5G e COVID-19 estavam vinculados, potencialmente causando 

grande preocupação e mais compartilhamento de notícias falsas sobre a origem do vírus. 

As pesquisas apresentadas em Alvarez-Risco et al. (2020) e em Goel e Sharma (2021) 

relatam como a liderança pode influenciar uma pandemia, reduzindo as notícias infodêmicas, 

tornando mais críveis as notícias que circulam na internet e redes sociais, e até mesmo 

realizando a análise de sentimento dos posts. Alvarez-Risco et al. (2020) descrevem uma 

seleção de notícias falsas sobre a COVID-19 originárias do Peru e a resposta do governo a essas 

informações. Uma estratégia implementada foi a criação do Manual COVID-19 no site do Peru, 

um portal onde os usuários podem encontrar informações relevantes sobre o vírus e a doença. 

Outra estratégia foi colocar na cadeia quem criava e compartilhava notícias falsas. Acredita-se 

que ações semelhantes realizadas por outros países em colaboração com empresas de mídia 

social possam oferecer uma solução para o problema infodêmico. Ao contrário de outros países, 

o Peru foi relativamente bem-sucedido no controle da infodemia. O trabalho apresentado por 

Goel e Sharma (2021) utilizou tweets para entender o papel de diversos líderes durante a 

COVID-19, utilizando técnicas como análise de rede, análise de texto e análise de sentimento. 

Ceron et al. (2021), exploram iniciativas de checagem de notícias na América Latina, 

usando um método computacional baseado em Markov para agrupar tweets em tópicos e 

identificar sua difusão entre diferentes conjuntos de dados sobre informações falsas 



22 
 

 
 

relacionadas ao COVID-19 entre regiões, comparando se há um padrão para a Argentina, Brasil, 

Chile, Colômbia, México e Venezuela.  

Métodos estatísticos multivariados foram utilizados por Custodio et al. (2021), onde 

perceberam que as medidas de saúde levaram a uma redução significativa da poluição do ar, 

mas por outro lado, o impacto dessas medidas em ambientes aquáticos foi pouco analisado. 

Nesse contexto, métodos estatísticos multivariados foram empregados para avaliar a qualidade 

da água dos rios da bacia do rio Mantaro e os índices de contaminação por metais pesados 

durante a crise sanitária associada à pandemia de COVID-19. As técnicas empregadas foram 

análise de componentes principais e análise de agrupamento hierárquico segundo a correlação 

de Spearman, que gerou um dendrograma onde os cinco elementos químicos foram agrupados 

em dois grupos estatisticamente significativos, observando-se um aumento significativo no 

valor crítico de contaminação. 

Técnicas computacionais e estatísticas foram usadas para analisar a disseminação 

heterogênea da pandemia e estimar as taxas de mortalidade por COVID-19 (SILVA et al., 2021) 

(SHAFIQ et al., 2022a) (SHAFIQ et al., 2022b). Em Silva et al. (2021), os autores estimaram 

o número da taxa efetiva de reprodução para cada semana no Brasil e desenhou cenários com 

base nesses valores, concluindo que a única maneira de achatar a curva é diminuir a taxa de 

reprodução. O trabalho de Shafiq et al. (2022a) foi aplicado a dados da Itália e os resultados 

revelaram que o modelo de redes neurais artificiais é uma excelente ferramenta de engenharia 

para prever taxas de sobrevivência e mortalidade, apresentando resultados mais satisfatórios e 

melhores do que outros estudos encontrados na literatura.  

Técnicas de análise multivariada e dendrogramas sobre a pandemia, assim como dados 

do Brasil, estão sendo usados para agrupar comportamentos. James et al. (2022) compararam e 

contrastaram dados dos EUA, Índia e Brasil, observando as trajetórias de casos, óbitos e taxas 

de mortalidade, que foram analisadas estado a estado. Dendrogramas foram usados e revelaram 

uma estrutura de cluster semelhante entre os EUA e a Índia. Ambos os países tinham um 

aglomerado majoritário denso e uma pequena coleção de valores discrepantes. O Brasil, por 

outro lado, apresentou uma estrutura bastante diferente, com dois clusters de tamanho 

semelhante que continham a maioria dos elementos e, em seguida, alguns outliers. 

James e Menzies (2020) apresentaram uma estrutura matemática para determinar o 

comportamento do segundo surto de casos de COVID-19 nos Estados Unidos com base em 

uma coleção de séries temporais. Os dados foram agrupados (dendrogramas), identificando os 
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diferentes comportamentos dos surtos, e no apêndice do trabalho, os autores aplicaram a técnica 

aos dados do Brasil e concluíram que os segundos surtos foram moderados e de gravidade 

comparável aos primeiros surtos. Isso é semelhante aos EUA, que também notaram 

semelhanças significativas com base na geografia. 

Nesses estudos, para elaboração dos três artigos, pode-se citar algumas áreas em 

destaques, como: 

 Informações sobre vigilância e tendência – Google Trends; 

 O que impulsiona o compartilhamento de informações falsas; 

 O que aumenta a confiança nas informações online; 

 Liderança política influenciam na Pandemia; 

 Checagem e classificações das informações; 

 Estigmatização; e, 

 Técnicas computacionais e estatísticas. 

 

Além disso, algumas lacunas foram encontradas:  

 No processo de captura de dados utilizando, manual ou automático; 

 Base de dados restrita e reduzida;  

 Técnicas voltadas para a língua estrangeira;  

 Nem todos aplicam técnicas de ML; e, 

 Dendrogramas como técnica de clusterização em bases com informações 

demográficas. 

 

Nesta pesquisa, uma nova abordagem foi utilizada na metodologia, combinando o 

banco de dados de termos infodêmicos, extraídos de pesquisas no GT, de forma automatizada, 

com dados das variáveis socioeconômicas, políticas e informações de programas 

governamentais de ajuda à renda, no período de COVID-19, no Brasil. Além de dados da 

COVID-19 (mortes, casos e vacinação), e acesso à internet. Análise de tendência dos termos 
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infodêmicos, análises exploratórias e, análises multivariadas com dendrogramas e o método 

Elbow foram realizadas para agrupar os estados em padrões semelhantes de comportamento. 

A análise multivariada foi dividida em etapas: 

 Seleção da medida de distância: 

o Euclidiana: Apresenta a menor distância existente entre dois 
componentes, e quanto menor a distância, mais similares são as 
observações. 

 Seleção do algoritmo: 

o Método Hierárquico Average: Este método é menos sensível a ruídos e 
outliers, e apresentou os melhores resultados em todas as execuções. 

 Validação: 

o Coeficiente de Correlação Cofenética: mede o grau de ajuste entre a 
matriz de similaridade e a matriz resultante da simplificação 
proporcionada pelo método de agrupamento, e valores maiores ou 
iguais a 0,7 são admissíveis para bons agrupamento. 

o Método Elbow: Método de interpretação e validação da coerência 
dentro da análise de agrupamento, projetada para ajudar a encontrar o 
número apropriado de clusters dentro de um conjunto de dados 

 

1.7 Organização da Tese 

Este documento está estruturado da seguinte forma:  

Capítulo 2: São apresentados os três artigos publicados em periódicos Qualis A. Nesta 

parte, cada artigo terá, além de um breve resumo sobre a sua essência, uma descrição sobre a 

revista na qual o mesmo foi publicado, a descrição sobre o corpo editorial e a publicação na 

íntegra do artigo. 

Capítulo 3: Neste capítulo serão abordadas as conclusões que cercam os trabalhos 

científicos expostos, bem como sugere futuras linhas de pesquisas como uma forma de 

continuar a pesquisa científica a partir das publicações aqui presentes. 
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2 ARTIGOS PUBLICADOS  

 

2.1 ARTIGO 01: An Analysis of the Deleterious Impact of the Infodemic during the 

COVID-19 Pandemic in Brazil: A Case Study Considering Possible Correlations 

with Socioeconomic Aspects of Brazilian Demography  

 

2.1.1 Resumo 

Este estudo analisa o comportamento da população brasileira durante a pandemia, pois 

devido ao COVID-19, uma enorme quantidade de informações incorretas foi disseminada na 

internet e estas informações poderiam interferir no avanço da doença. Foi empregado consultas 

de dados infodêmicos pesquisadas no GT, relacionando-os com indicadores socioeconômicos 

e políticos no país.  

A técnica de z-score foi utilizada para padronizar os dados; e para análise multivariada 

foram utilizados dendrogramas que detectaram padrões semelhantes entre os estados 

brasileiros.  

O resultado foi dividido em três análises:  

Análise da tendência de pesquisa de termos infodêmicos: prevaleceram os temas 

"Prevenção e Crenças" e "Tratamento".  

Análise exploratória: os indicadores socioeconômicos relacionados à renda e 

educação, bem como programas governamentais, não apresentaram impacto nas pesquisas 

infodêmicas; mas os resultados sugerem que os estados que apoiaram o presidente eleito na 

eleição de 2018, onde obteve mais de 50% dos votos, foram os estados que mais procuraram 

termos infodêmicos: um total de 46,58% a mais de pesquisas infodêmicas do que nos demais 

estados.  

Análise multivariada: os indicadores socioeconômicos utilizados mostraram 

semelhanças nos padrões, destacando-se um aglomerado que contém 77% de todos os estados 

brasileiros.  

O estudo conclui que a negação sobre a pandemia e a influência da liderança política 

pode influenciar as pesquisas de informação infodêmica, contribuindo para uma desorganização 

no controle de medidas de controle e prevenção de doenças. 
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2.1.2 Revista 

 International Journal of Environmental Research and Public Health 

 Qualis Periódico (novo qualis) A2 – Scopus Sources 

 Site: https://www.mdpi.com/journal/ijerph  

 Link artigo: https://doi.org/10.3390/ijerph19063208 

 

2.1.3 Corpo Editorial 

Editor in Chief: Prof. Dr. Paul B. Tchounwou. Department of Biology, College of 

Science, Engineering and Technology, Jackson State University.  

 

2.1.4 Artigo 

2.1.4.1 Lista de Tabelas 

Table 1. Pandemic quarters 5 
 

2.1.4.2 Lista de Figuras 

Figure 1. Clustering analysis stages ................................................................................... 6 
Figure 2. Search trend for infodemic terms in Brazil in RS …………………………….. 8 
Figure 3. Spatial distribution: Infodemics RSVs, income, and education ………………. 9 
Figure 4. Spatial distribution: Infodemic RSVs and Government Programs …………… 10 
Figure 5. Spatial distribution: Infodemic RSVs and 2018 presidential elections ………. 11 
Figure 6. Clustering of Brazil in the pandemic quarters — Infodemic and social 
inequality. States assigned to the same cluster share the same color ……………………. 

12 

Figure 7. Clustering of Brazil in the pandemic quarters — Infodemic and government 
cash transfer programs. States assigned to the same cluster share the same color ………. 

14 

Figure 8. Clustering of Brazil — Infodemic × president of the republic. States assigned 
to the same cluster share the same color …………………………………………………. 

15 
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2.2 ARTIGO 02:  The COVID-19 infodemic in Brazil: trends in Google search data 

 

2.2.1 Resumo 

Desde o início da nova pandemia do coronavírus, existem muitas informações 

circulando sobre a doença e o vírus, sendo compartilhadas e comentadas nas mídias e internet. 

No entanto, grande parte dessas informações são infodêmicas e podem interferir no avanço da 

doença e na forma como a população age. Nesse sentido, o Brasil é um país que requer atenção, 

pois apesar de em quase dois anos de pandemia ter mostrado um número devastador de mortes 

e número de casos, gera grande quantidade de notícias falsas, distorcidas e maliciosas sobre a 

pandemia.  

Este trabalho pretende compreender as atitudes da população brasileira utilizando 

dados de consultas infodêmicas através da ferramenta de pesquisa GT e variáveis sociais e de 

renda. 

A base de dados utilizada contém: dados de pesquisa infodêmica que foram realizadas 

no GT, entre 1º de janeiro de 2020 e 30 de junho de 2021; dados socioeconômicos, como renda 

e educação. As informações foram unificadas em uma única base de dados e técnicas 

exploratórias e multivalorizadas baseadas no agrupamento foram utilizadas.  

Como resultado tem-se que na análise da tendência de busca de termos infodêmicos, 

fica claro que as categorias de Prevenção e Crenças devem se destacar no Brasil, onde há uma 

cultura diversificada. É seguido pela categoria tratamento da COVID-19, com tratamentos que 

não foram os recomendados pelas autoridades. Programas de transferência de renda e 

informações sobre variáveis socioeconômicas não tiveram muito impacto nas pesquisas 

infodêmicas, mas observou-se que estados onde o presidente Bolsonaro tem mais apoiadores 

tinham pesquisado mais informações infodêmicas. 

Em um país geograficamente grande quanto o Brasil, é importante que as autoridades 

políticas se empenhem para disseminar informações confiáveis e monitorar a infodemia na 

mídia e na internet. Concluiu-se que a negação da pandemia e a influência dos líderes políticos 

influenciaram na busca de informações infodêmicas, contribuindo para uma desorganização no 

controle da doença e medidas de prevenção. 
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2.2.2 Revista 

 PeerJ 

 Qualis Periódico (novo qualis) A2 – Scopus Sources 

 Site: https://peerj.com/life-environment/  

 Link artigo: https://doi.org/10.7717/peerj.13747 

 

2.2.3 Corpo Editorial 

Editor in Chief: Dr. Gökhan Karakülah currently works at Dokuz Eylül University, 

Izmir International Biomedicine and Genome Institute in Turkey as an associate professor.  

 

2.2.4 Artigo 

2.2.4.1 Lista de Tabelas 

Table 1. Infodemic terms by category. Thirty-one terms or term associations were 
selected to perform searches in the GT. Terms are grouped by categories ……………….. 

6 

 

2.2.4.2 Lista de Figuras 

Figure 1. Clustering algorithm methodology...................................................................... 6 
Figure 2. Infodemic searches in the GT in the period of 18 months ………………….… 10 
Figure 3. Data from infodemics RSVs, income and education …………………………. 11 
Figure 4. Brazilian regions grouped by infodemic searches and social differences …….. 12 
Figure 5. Data from infodemic RSVs and income distribution programs ………. 14 
Figure 6. Brazilian regions grouped by infodemic searches and money transfer 
programs …………………………………………………………………………………. 

15 

Figure 7. Data from infodemic RSVs and 2018 elections ………………………………. 16 
Figure 8. Brazilian regions grouped by infodemic searches and 2018 elections .…..…… 17 
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2.3 ARTIGO 03: Dendrograms for Clustering in Multivariate Analysis: Applications 

for COVID-19 Vaccination Infodemic Data in Brazil 

 

2.3.1 Resumo 

Desde dezembro de 2019, com a descoberta de um novo coronavírus, a humanidade 

tem sido exposta a uma grande quantidade de informações de diferentes mídias. A informação 

nem sempre é verdadeira e oficial. 

Conhecida como infodêmica, informações falsas podem aumentar os efeitos negativos 

da pandemia, prejudicando a legibilidade de dados e o controle de doenças. O trabalho tem 

como objetivo encontrar padrões de comportamento semelhantes da população brasileira 

durante 2021 em duas análises: com dados de vacinação de todas as faixas etárias e utilizando 

a faixa etária de 64 anos ou mais, representando 13% da população, utilizando a técnica de 

análise multivariada. Também foram utilizadas informações de vacinação infodêmica e 

números de pandemia. 

Os dendrogramas foram utilizados como técnica de visualização de cluster. O 

resultado dos clusters gerados foi verificado por dois algoritmos: o coeficiente de correlação 

cofenética, que obteve resultados satisfatórios acima de 0,7, e o método Elbow, que corroborava 

o número de clusters encontrados.  

No resultado da análise com todas as faixas etárias, foram percebidas divisões mais 

homogêneas entre os estados brasileiros, enquanto a segunda análise resultou em aglomerados 

mais heterogêneos, lembrando que no início das vacinas poderiam ter medo, dúvidas e crença 

significativa no infodímico. 

 

2.3.2 Revista 

 Computation 

 Qualis Periódico (novo qualis) A3 – Scopus Sources 

 Site: https://www.mdpi.com/journal/computation  

 Link artigo: https://doi.org/10.3390/computation10090166 
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2.3.3 Corpo Editorial 

Editor in Chief: Prof. Dr. Karlheinz Schwarz, Theoretical Chemistry Group, Materials 

Chemistry, TU Wien, A-1060 Vienna, Austria.  

 

2.3.4 Artigo 

2.3.4.1 Lista de Tabelas 

Table 1. Description of the variables selected in the database ……………………………. 6 
Table 2. Comparison of the results of the execution of the most used methods for 
clustering …………………………………………………………………………………... 

7 

 

2.3.4.2 Lista de Figuras 

Figure 1. Flowchart of the methodology of the multivariate technique adopted ............... 4 
Figure 2. Dendrogram generated for the database with all age groups …………………. 8 
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3 CONCLUSÃO 
 

Esta tese teve como objetivo analisar o impacto da infodemia considerando aspectos 

socioeconômicos e dados da pandemia da COVID-19. Constatou-se que o negacionismo, a 

desinformação em relação às medidas preventivas da doença, a indicação de medicação 

precoce, a descrença na ciência, a desqualificação da vacinação, as diversas mudanças na gestão 

do Ministério da Saúde, além da falta de ações integradas nacionais, acabam por impactar ainda 

mais os efeitos da pandemia, refletindo diretamente nos crescente resultados negativos da 

COVID-19 no Brasil e buscas constantes de informações infodêmicas, como observados no 

estudo e nos resultados da técnica utilizada.  

A análise de agrupamento foi essencial para a criação de grupos de padrões 

semelhantes e perceber como a população reage aos acontecimentos decorrentes da pandemia 

e de falhas no enfrentamento da mesma pelas autoridades públicas, e excesso de infodemia. A 

separação das unidades federativas em conglomerados foi viável para conseguir agrupar estados 

similares entre si e divergentes em relação aos outros grupos. Assim, é possível ter maior 

assertividade na formulação de políticas públicas de combate a infodemia, que já é vista como 

um risco global, apresentado no WORLD ECONOMIC FORUM de 2013 (WEF, 2013). 

A utilização do GT na saúde e medicina, com foco principalmente na vigilância e 

análise de tópicos de saúde e na previsão de doenças, correlacionadas com variáveis alvo para 

a pesquisa, como renda, influência de autoridades, entre outras, podem gerar resultados 

satisfatórios e contribuir na redefinição de políticas públicas diminuindo o medo da população 

em relação a pandemia e aumentando a confiança nas informações lidas, recebidas e 

compartilhadas. 

Quanto à etapa de vacinas, a alta demanda por informações correspondente à crescente 

popularidade da pesquisa sobre vacinação da COVID-19 em fontes de notícias destaca a 

importância das autoridades de saúde pública trabalharem com a mídia para garantir que as 

informações estejam corretas, pois altas buscas por infodemia sobre vacinação podem dificultar 

que as campanhas de vacinação sejam produtivas.  

Nesse sentido, a segunda etapa da pesquisa, utilizou informações infodêmicas da 

vacinação da COVID-19 no Brasil, coletadas do GT para o ano de 2021, com informações sobre 

número de vacinação da população a outras variáveis importantes para realizar uma análise 

multivariada de dados e geração de dendrogramas para clusterizar os estados brasileiros.  
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As analises apresentam resultados diferentes, sendo que na análise com dados de 

vacinação com 64 anos ou mais, estava no início da vacinação, estando a população com muito 

receio quanto a eficácia da vacina e realizando mais buscas infodêmicas a respeito da vacinação. 

Resultando, mais heterogeneidade (grupos com quantidade menores de estados). Já na análise 

com a base completa (todas as idades até o momento da pesquisa), formam-se grupos com 

maior número de estados, representando mais homogeneidade.  

Por último, percebe-se que ao longo do ano de 2021 a vacinação foi aumentando nos 

grupos de faixas etárias, na medida que esclarecimentos foram realizados, número de casos e 

mortes por dias foram diminuindo e mais vacinas foram aplicadas. 

As principais contribuições a partir desta de tese são (em ordem de prioridade): 

 Proposição de uma metodologia escalável e de alto nível para extração do 

conhecimento e análise relacionada à identificação e mensuração da infodemia, 

por meio de informações coletadas na internet; 

 Desenvolvimento e implementação de uma metodologia de baseada em IA, de 

tratamento e clusterização de dados; 

 Analise do comportamento da população na pandemia através de informações 

infodêmicas, por cada estado brasileiro, relacionando com variáveis 

sociodemográficas, pandêmicas, eleitorais.  

 Divulgação dos resultados a partir de publicações em periódicos e conferências 

nacionais e internacionais; 

 Exploração do conceito de infodemia e suas classificações; 

 Estudo aprofundado das tecnologias de acesso que envolvem a captura, 

tratamento, limpeza de dados para auxiliar nas análises infodêmicas. 

 

3.1 Dificuldades Encontradas 
 

Seguem algumas dificuldades observadas ao longo da construção desta tese: 

 O contexto deste trabalho é voltado para a área da epidemiologia, o que gerou 

um grande desafio para a autora na compreensão de diversas conceitos 

necessários à realização do mesmo; 
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 O trabalho foi desenvolvido no decorrer da pandemia do novo coronavírus, 

sendo um desafio pessoal trabalhar com números de mortes e perceber que 

pessoas acreditavam e compartilhavam infodemias;  

 Dificuldades com as bases de dados oficiais relacionadas a dados de mortes da 

COVID-19, devido aos atrasos, erros e inconsistência nos dados, podendo 

distorcer os resultados e gerar mais buscas infodêmicas; 

 Necessidade de utilizar redes sociais que circulavam informações infodêmicas 

pois algumas redes bloquearam acessos a grande quantidade de dados para 

pesquisas, optando em utilizar o GT; 

 Problema em identificar efeitos da infodemia nos números pandêmicos, e como 

líderes políticos, em falas infodêmicas, podem influenciar no comportamento 

da população; 

 Dificuldade na extração, processamento e transformações dos dados, pois 

foram fontes de dados de oito bases diferentes. Esses dados possuem uma 

grande quantidade de informações que necessitam de um processo minucioso 

de limpeza e transformação; 

 Dificuldade na concatenação das diferentes bases, pois as bases possuem 

campos e critérios diferentes, sendo necessário avaliar as variáveis mais 

importantes de cada base, e realizando testes em algoritmos; 

 Alguns dados das bases eram em níveis por estado e outros em nível por cidade, 

optando por sincronizar e realizar as análises por estado; e, 

 O desafio na identificação de uma metodologia para ser adotada, em um 

contexto ainda inexplorado. 

 

3.2 Combater a Curva da Infodemia 
 

Graças ao avanço rápido da pandemia e do tsunami de informações, algumas 

organizações mundiais e nacionais têm realizado eventos para combater e compreender essa 

infodemia e desenvolver estratégias eficazes para mitigar seus efeitos colaterais negativos, 

como a disseminação de desinformação. São eventos deste o grande avanço da pandemia até os 
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dias atuais, como: Rede de Informação da OMS para Epidemias, conferências de 

Infodemiologia da OMS, treinamentos de gestão infodêmica da OMS. 

É importante e todos podem ajudar a impedir a propagação da infodemia. Uma 

orientação primordial é denunciar à plataforma de mídia social de hospedagem, ao perceber 

algum conteúdo online que se acredita ser falso ou enganoso. A OMS disponibiliza os links das 

principais redes sociais (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Whatsapp, TikTok, 

LinkedIn, Viber e VK) para reportar as notícias falsas compartilhadas e assim colaborar com o 

combate da infodemia.  

E ao receber uma mensagem de conteúdo duvidoso, ambíguo, o usuário deve verificar 

o conteúdo para entender melhor sobre o contexto, e não praticar ações erradas que podem lhe 

prejudicar e também não disseminar informação não confiável. Algumas etapas importantes 

devem ser seguidas para evitar o aumento da infodemia: Avalie a fonte, Vá além das manchetes, 

Identifique o autor, Verifique a data, Examine as evidências de apoio, Verifique seus 

preconceitos e Recorra aos verificadores de fatos. 

 

3.3 Trabalhos Futuros 
 

Como possíveis desdobramentos desta tese podem ser destacados: 

 Realizar análises mais específicas considerando características 

sociodemográficas da população, como: sexo, raça, fatores demográficos da 

região, analfabetismo e comorbidades; 

 Agregar novos dados das eleições presidenciais de 2022 comparando com as 

eleições de 2018, contrastando os resultados e realizando as análises mediantes 

pesquisas infodêmicas;  

 Realizar uma análise mais específica em relação ao impacto das pesquisas 

infodêmicas, por cada ano da pandemia, a partir das características 

socioeconômicas dos estados e capitais; 

 Utilizar outras técnicas de ML e comparar os resultados entre eles, tais como: 

redes bayesianas, análise de componentes principais, máquina de vetores de 

suporte, entre outros; e, 
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 Utilizar dados por cada cidade dos estados, realizando análises mais apuradas, 

o que forneceria explicações mais potenciais para o comportamento da 

população brasileira. 
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