
O projeto Enraizado na Confiança (Rooted in Trust 2.0 
– RIT) da Internews busca fortalecer os ecossistemas de 
informação e realizar atividades de aproximação, escuta 
e engajamento das comunidades nas temáticas de 
meios de informação, análise de rumores, COVID-19 e 
vacinação. O Enraizado na Confiança atua junto às 
comunidades indígenas e quilombolas dos estados 
do Amapá, Pará e Roraima em um processo de 
resposta à ‘infodemia’, buscando potencializar as redes 
de comunicação existentes para que se tornem mais 
seguras e saudáveis.

O Enraizado na Confiança

Este boletim apresenta rumores identificados entre 
comunidades indígenas dos estados de Roraima, 
Amapá e Pará e comunidades quilombolas dos estados 
do Amapá e Pará com o objetivo de orientar e 
informar a respeito do risco e possíveis ações de 
endereçamento. Dois rumores foram selecionados no 
total de 313 coletados. Confira ao lado, análise sobre 
impacto dos rumores.
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A fim de detectar se o conteúdo em circulação representa 
um risco para saúde e bem-estar de indivíduos e 
comunidades, o Enraizado na Confiança conta ainda com 
um processo de análise de risco dos rumores.  

Os rumores podem ser classificados como sendo de Risco 
Alto, Médio ou Baixo, de acordo com sua capacidade de 
ganhar tração entre as comunidades analisadas, trazer risco 
de dano imediato a indivíduos e grupos ou apontar para 
campanhas intencionais para conduzir pessoas ao erro.

Risco dos rumores Temas:

Doenças Transmissíveis 5

Doses 1

Eficácia 3

Governo 12

Imunização 2

Doenças Infecciosas 4

Outro 2

Gravidez/Fertilidade 1

Preconceito/Estigma 1

Prevenção 3

Desenvolvimento/
Fabricação de produtos 2

Religião 2

Impactos Secundários 2

Programas de Vacinação 7

OUTROS: (SOMA DOS OUTROS TEMAS) - 45
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Baixo Risco



FONTES:
Ministério da Saúde (13/10/22)    |    Consórcio de veículos de imprensa (13/10/22)

03

Público Alvo

PARÁ

Óbidos

Curuá

Santarém

Belém

Oriximiná

Faro

Alesquer

Monte Alegre

Barcarena

Almeirim

RORAIMA

São João
da Baliza

Alto Alegre

Amajari

Normandia

Uiramutã

Pacaraima

AMAPÁ

Oiapoque

Laranjal
do Jarí

Mazagão Santana

Macapá

Amaparl

COMUNIDADES INDÍGENAS QUILOMBOLAS

CONTEXTO DA
COVID-19 NO BRASIL

170.916.288 2ª DOSE/DOSE ÚNICA

181.805.773 1ª DOSE

34.731.539 CASOS

686.963 ÓBITOS

Os dados sobre a COVID-19 no Brasil mostram 7.350 NOVOS 
CASOS e o quantitativo de 86 NOVOS ÓBITOS, desde o último 

registro no dia 13/10/2022. A mortalidade é de 326,9 A CADA 
CEM MIL HABITANTES.    

De acordo com o Consórcio de veículos de imprensa, nos 
últimos 14 dias a média móvel de mortes por COVID-19 está 
em +44% e indica tendência de alta pelo nono dia seguido. 

Porcentagem da população vacinada com o primeiro 
ciclo vacinal completo (duas doses de Pfizer, 
Astrazeneca ou Coronavac, e uma dose de Janssen) em 
13/10/2022:

VACINAÇÃO: RORAIMA E
AMAPÁ, ABAIXO DA
MÉDIA NACIONAL 

https://especiais.g1.globo.com/bemestar/vacina/2021/mapa-brasil-vacina-covid/
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/10/12/media-movel-de-casos-conhecidos-de-covid-no-brasil-volta-a-ficar-abaixo-de-5-mil-pela-1a-vez-desde-dezembro.ghtml
https://especiais.g1.globo.com/bemestar/vacina/2021/mapa-brasil-vacina-covid/


O QUE ESTÁ POR
TRÁS DO RUMOR?

#1

“
“

“Troque tomar vacina por “seguir a 
cartilha progressista” e veja a mágica 
acontecer. O ladrao está afirmando 
com todas as letras que vai provar as 
pessoas de suas liberdades, caso elas 
não dancem conforme a música dos 
comunas”.

PROGRAMAS
DE VACINAÇÃO 

• Em meio às eleições, a pandemia da COVID-19 tem sido utilizada por candidatos e eleitores 
como ferramenta política. Nesse caso, o rumor selecionado, que tem como base um vídeo no qual 
um candidato a presidência se mostra favorável ao passaporte vacinal, afirma que a exigência do 
comprovante de imunização será o fim da liberdade das pessoas.  

• À proporção que a imunização contra a COVID-19 
avança no país, governos buscam formas de reduzir a 
circulação do vírus.  Nesse sentido, frente a retomada das 
atividades que geram aglomerações de pessoas, por 
exemplo, surgiu a iniciativa da utilização de um 
passaporte vacinal. 

• O chamado passaporte vacinal é o certificado, físico ou 
eletrônico, que comprova que o cidadão concluiu a 
imunização contra a COVID-19. O documento tem como 
principal objetivo, além de garantir a segurança nos 
eventos com aglomeração, estimular a população a se 
vacinar. 

• No entanto, a exigência do passaporte vacinal para o 
acesso de atividades coletivas tem sido criticada por 
grupos contrários à vacinação no Brasil. Eles argumentam 
que a medida estaria, supostamente, ferindo a liberdade 
dos cidadãos, assegurado pela constituição. 

• Em entrevista à Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), a doutora em Direito Público e coordenadora do 
núcleo de Direito Constitucional da instituição, Valéria 
Nascimento, explicou que a medida não viola os direitos 
constitucionais e que o passaporte da vacina é um meio 
de aumentar a prevenção e segurança contra o aumento 
dos casos do coronavírus. 
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https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2022/10/divergencias-sobre-combate-a-pandemia-e-vacinacao-rendem-votos-para-os-dois-lados-cl8ss81qo002s014zr9cio2o6.html
https://www.ufsm.br/midias/experimental/agencia-da-hora/2021/10/15/o-que-e-o-passaporte-da-vacina-e-como-funciona/#:~:text=O%20documento%2C%20f%C3%ADsico%20ou%20eletr%C3%B4nico,popula%C3%A7%C3%A3o%20a%20buscar%20a%20vacina.
https://www.ufsm.br/midias/experimental/agencia-da-hora/2021/10/15/o-que-e-o-passaporte-da-vacina-e-como-funciona/#:~:text=O%20documento%2C%20f%C3%ADsico%20ou%20eletr%C3%B4nico,popula%C3%A7%C3%A3o%20a%20buscar%20a%20vacina.


POR QUE ISSO É IMPORTANTE,
ANÁLISE DE IMPACTO
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VERIFICANDO
OS FATOS

Conforme a advogada Valéria 
Nascimento, o artigo 5º, inciso XV 
da CF/88, que trata do direito 
fundamental à liberdade de 
locomoção dentro do território 
brasileiro, fundamento utilizado para 
questionar a adoção do passaporte 
vacinal, não deve se compatibilizar 
com outros princípios expressos na 
Carta Magna, como o direito à 
saúde.

Além disso, a exigência do 
passaporte vacinal é constitucional. 
O tema foi votado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) que firmou o 
posicionamento de que, mesmo que 
vacina contra a COVID-19 não possa 
ser forçada, é permitida a 
implementação de medidas indiretas 
para garantir a vacinação da 
população.

• Ao contestar a exigência do passaporte vacinal, o rumor 
pode desestimular a imunização de pessoas que ainda não 
completaram o esquema vacinal ou que ainda não tomaram 
nenhuma das doses. 

• De acordo com pesquisadores da Fiocruz, o passaporte 
vacinal é uma medida de proteção coletiva, uma vez que ajuda 
a reduzir a circulação do vírus em ambientes fechados, como 
as salas de aula. Ele ainda estimula a vacinação de pessoas que 
desejam voltar a frequentar ambientes que exigem a 
apresentação do comprovante. 

• Conforme Dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, 
Amapá é o estado com o maior número de pessoas que ainda 
não tomou a primeira dose dos imunizantes contra a 
COVID-19.

• Além disso, ao afirmar que a necessidade de apresentação 
do comprovante de vacinação é uma forma de “provar” as 
pessoas de suas liberdades, o rumor pode ainda estimular 
ataques violentos contra instituições ou estabelecimentos que 
exigem o comprovante de imunização. 

• Pesquisa Datafolha divulgada em janeiro aponta que 81% 
dos entrevistados são a favor da exigência do passaporte 
vacinal para que seja liberada a entrada em locais fechados. Os 
percentuais da pesquisa são resultado de entrevista realizadas 
em todos os estados com pessoas de 16 anos ou mais.

• Em entrevista, a bioantropóloga e coordenadora do Grupo 
de Estudos em Bioantropologia da UEPA, Ariana Silva, afirmou 
que o uso de Fake News e de outras informações de caráter 
negacionista ou anticientífico têm tornado o mundo científico 
mais complicado do ponto de vista da aplicação de 
necessidades coletivas. Infográfico Dados: Percentagem das pessoas 

que ainda não vacinadas nos estados focos

“A saúde é um direito individual e coletivo, um 
direito universal e que, portanto, o meu direito 
individual enquanto cidadão não é mais 
importante do que o teu direito dentro de uma 
coletividade porque nós vivemos em sociedade e 
dependemos um dos outros”, contou.

“

https://especiais.g1.globo.com/bemestar/vacina/2021/mapa-brasil-vacina-covid/?_ga=2.36626151.675628685.1665673714-8fb5fdd2-f911-b371-8649-5b2637057b19
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/17/maioria-no-stf-vota-por-medidas-restritivas-para-quem-nao-se-vacinar-contra-covid-19.ghtml
https://portal.fiocruz.br/noticia/boletim-covid-19-passaporte-de-vacinas-e-medida-fundamental-de-saude-publica
https://especiais.g1.globo.com/bemestar/vacina/2021/mapa-brasil-vacina-covid/?_ga=2.36626151.675628685.1665673714-8fb5fdd2-f911-b371-8649-5b2637057b19
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/01/17/81percent-dos-brasileiros-apoiam-a-exigencia-do-passaporte-de-vacina-contra-a-covid-para-entrar-em-locais-fechados.ghtml


Além de análise de rumores, a Internews considera relevante refletir acerca das possíveis ações de 

resposta à “infodemia”. Sugerimos aqui algumas respostas possíveis de enfrentamento, tais como:

RECOMENDAÇÕES
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Mesmo com o avanço da vacinação contra a COVID-19 

no país, ainda há pessoas que possuem dúvidas sobre 

como funciona a circulação e transmissão do vírus e da 

importância da imunização de toda a população. 

Diante disso, é preciso articular campanhas e rodas de 

conversa que expliquem, conforme a realidade de cada 

região, a importância da vacinação coletiva e do 

passaporte vacinal como estratégia para garantir a 

segurança das pessoas em espaços públicos. 

Nesse sentido, trouxemos algumas indicações que podem ajudar:

• Webinário Proteção Individual e Coletiva com as Vacinas 

Anti-COVID-19 – Disponível de forma gratuita no YouTube, o evento 

virtual reúne pesquisadores da Fiocruz que explicam como a vacinação 

contra a COVID-19 é um esforço de proteção coletiva e afirma a 

importância da imunização de toda a população. 

• Vídeo “COVID-19: Deixar a doença circular é um desastre” – 

Produzido pelo o biólogo, doutor em microbiologia e divulgador 

científico, Atila Iamarino, o material explica a importância das estratégias 

para frear a propagação do coronavírus no Brasil, como o passaporte 

vacinal. 

https://www.youtube.com/watch?v=gdN7s76eOW0
https://www.youtube.com/watch?v=CELWq4f5zdo


Gostaríamos de 
ouvir sua opinião a 

fim de ajustar 
conteúdos futuros!

Acesse nosso questionário.
Queremos ouvir opinião

para podermos melhorar!

Conheça nossa rede
de engajamento!
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Este boletim foi possível graças ao apoio do povo americano através da Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID). O conteúdo é de responsabilidade exclusiva da 

Internews e não reflete necessariamente a opinião da USAID ou do Governo dos Estados Unidos.

Local voices. Global change.
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