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RESUMO EM PORTUGUÊS: 
 
 
A COVID-19 gerou uma pandemia paralela de desinformação. Os impactos são mais mortais do 
que a desinformação sobre outros assuntos, como política e democracia. As mentiras e as 
informações erradas sobre a COVID-19 estão gerando uma confusão sobre escolhas pessoais e 
políticas que podem salvar vidas.  
 
A UNESCO publicou dois documentos que oferecem informações críticas sobre a crescente 
desinformação relacionada à COVID-19, que está impedindo o acesso a fontes e informações 
confiáveis.  
 
Neste link, você pode baixar os dois documentos (em inglês). 
 
O primeiro, chamado “Desinfodemia: Decifrando a desinformação sobre a COVID-19”, identifica 
9 tipos de desinformação sobre coronavírus e 4 modos de formato. Além disso, apresenta 10 
categorias de resposta que precisam ser mobilizadas para enfrentar a desinfordemia em todo o 
mundo. 
 
Os 4 tipos de formatos de desinformação são:  
 
1- Narrativas emotivas e memes 
 
2- Sites e informações fabricadas 
 
3- Imagens e vídeos alterados, fabricados ou descontextualizados 
 
4- Campanhas orquestradas de desinformação 
 
 
Os 9 tipos principais de temas de desinformação são: 
 
1- Desinformação sobre origens e propagação do coronavírus 
 
2- Estatísticas falsas ou enganosas 
 
3- Desinformação sobre impactos econômicos 
 
4- Conteúdos que desacreditam jornalistas e veículos jornalísticos 
 



5- Desinformação sobre a ciência médica: sintomas, diagnósticos e tratamentos 
 
6- Desinformação sobre impactos no meio ambiente 
 
7- Politização 
 
8- Conteúdos com objetivo de obter ganhos financeiros fraudulentos  
 
9- Desinformação focada em celebridades 
 
 
O segundo documento, chamado “Desinfodemia: Dissecando as respostas à desinformação 
sobre a COVID-19”, analisa os 10 tipos de resposta à disseminação viral de desinformação. As 
respostas têm como alvo um ou mais dos 4 pontos do ciclo de vida da desinformação: 
produção, transmissão, recepção e reprodução.  
 
Na página, também é possível baixar vídeos animados sobre a desinformação a respeito da 
COVID-19 (também em inglês). 


