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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

RELATO DA ELABORAÇÃO DO E-BOOK: `FAKE NEWS E SAÚDE: PASSO A 

PASSO DE COMO SE PROTEGER` 
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Felipe Bittarello (bittarello.felipe@gmail.com)2 

Manoelito Ferreira da Silva Junior (manoelito_fsjunior@hotmail.com)3 

Cristina Berger Fadel (cbfadel@gmail.com)4 

 

Resumo: Fake News são notícias produzidas para serem intencionalmente falsas. Geralmente são manipuladas 

para despertar a desconfiança das pessoas e confundi-las. Frente a isso, as redes sociais com sua cultura do 

compartilhamento, se tornam um veículo para a desinformação. De acordo com o Ministério da Saúde, a 

disseminação das Fake News dificulta a proteção da população às doenças. O objetivo do presente trabalho foi 

relatar a elaboração de um material instrucional em formato de e-book para o combate da propagação de Fake 

News no campo da saúde. O produto no formato de e-book intitulado `FAKE NEWS E SAÚDE: PASSO A 

PASSO DE COMO SE PROTEGER` tem por objetivo conscientizar à população aos riscos e perigos das 

notícias falsas. Além disso, traz um passo a passo de como se defender destas. O passo a passo foi feito através 

de busca em sites de bases de dados, para consulta da literatura e realizou-se um resumo de nove itens mais 

relevantes para auxiliar o leitor a avaliar a qualidade da informação de saúde buscada, encontrada ou recebida. 

Em seguida, procedeu-se com a escrita do material em toda sua parte teórica, e por fim realizou-se o layout da 

parte ilustrativa do e-book, através do site CANVA®. O e-book é uma ferramenta fácil, barata e acessível para 

abranger uma grande parte da população.  
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Palavras-chave: Alfabetização em Saúde; Educação em Saúde; Promoção da saúde. 

PROJETO 

PROJETO NÓS NA REDE: Contribuições da odontologia para a educação, prevenção 

e manutenção da saúde. 3ª Edição 

PROJETOS VINCULADOS 

Liga de Odontopediatria e Saúde Coletiva (LOSC). 

PÚBLICO-ALVO 

População em geral.  

JUSTIFICATIVA 

O termo Fake News vem sendo utilizado para notícias, boatos, postagens ou histórias 

fabricadas, produzidos para serem intencionalmente falsos. Geralmente são manipulados por 

divulgadores para influenciar ou despertar a desconfiança de pessoas e confundi-las 

intencionalmente (ALLCOTT; GENTZKOW, 2017).  Sendo seu avanço atribuído à 

popularização da internet, em que esta tornou-se um ambiente propício para que, tanto 

jornalistas como leigos, tenham liberdade de expressar e compartilhar suas opiniões e 

conceitos sobre qualquer tema. 

Frente a isso, as redes sociais com sua cultura do compartilhamento, podem se tornar 

um veículo propício para a desinformação. Como resultado, em 2017, um estudo detectou que 

as referências do Facebook representavam 50% do tráfego total para sites de notícias falsas e 

apenas 20% do tráfego total para sites confiáveis (PÉREZ-ROSAS et al. 2017). A própria 

forma como as notícias são compartilhadas em seus links nas redes sociais dificulta a 

identificação da veracidade dos conteúdos. De modo que uma foto ou manchete chamativa – 

geralmente explícita no URL do link - já são suficientes para atrair o público e gerar 

engajamento, mesmo sem ser clicados (DELMAZO; VALENTE, 2018).  

De encontro a isso, ainda há uma distância grande entre o compartilhamento dos 

links e sua leitura em si. Estudo demonstra que até 59% dos links compartilhados nas redes 

sociais não chegam a ser clicados e abertos de fato (DEWEY, 2016). A indústria das Fake 
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News não se restringe apenas ao cenário de curiosidade, política, educação, mas também afeta 

a área da saúde. Dessa forma, torna-se uma necessidade debater o tema e buscar formas de 

combatê-lo. 

De acordo com publicação oficial do Ministério da Saúde (MS), a disseminação de 

Fake News, dificulta a proteção da população à doenças como febre amarela, gripe e sarampo 

(BRASIL, 2018), isto por conta de que tais boatos espalhados pelas mídias sociais, atingem 

diretamente o alcance de campanhas de vacinação (MONARI; BERTOLLI FILHO, 2019).  

Sendo assim, frente ao aumento do acesso da população às mídias sociais, o MS, 

por meio de portaria nº 589 de 20 de maio de 2015, instituiu a Política Nacional de 

Informação e Informática à Saúde, com o intuito de estimular o uso das tecnologias da 

informação para acesso da população aos serviços de saúde. Além disso, o MS criou uma 

página no Facebook, uma conta no Twitter e Instagram, com a finalidade de ser um canal 

oficial de divulgação de notícias e informações sobre saúde para a população (MOREIRA; 

PINHEIRO, 2015). 

Outra iniciativa do Governo Federal, foi a criação do canal de comunicação do MS -

Saúde sem Fake News com o objetivo de possibilitar à população um meio de consulta sobre 

a veracidade de notícias. O recurso funciona da seguinte maneira: o cidadão envia de forma 

gratuita e anônima a mensagem em questão para o WhatsApp (61) 99289-4640; após o 

recebimento da mensagem, a equipe do MS analisará o conteúdo, e a resposta vem através de 

selo “ISTO É NOTÍCIA FALSA” caso seja Fake News, ou então “ISTO É NOTÍCIA 

VERDADEIRA” caso a notícia seja verídica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Em consequência do atual cenário brasileiro, com a crescente polarização e 

compartilhamento das Fake News, fomentadas pela pandemia do corona-vírus e movimentos 

anti-vacina, notou-se a importância de desenvolver um material instrucional voltado para a 

comunidade, visando à conscientização da população sobre riscos e perigos das notícias 

falsas. 

OBJETIVOS 

Relatar a elaboração de um material instrucional em formato de e-book para o 

combate da propagação de Fake News no campo da saúde. 
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METODOLOGIA 

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um produto no formato de e-

book atrelado ao projeto de extensão Nós na Rede: Contribuições da Odontologia para 

Educação, Prevenção e Manutenção da Saúde em parceira com a Liga de Odontopediatria e 

Saúde Coletiva (LOSC) e desenvolvido por acadêmicos graduandos e docentes  do 

Departamentos de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

A primeira etapa para a confecção do recurso educativo foi a seleção dos temas mais 

pertinentes a serem abordados, considerando a faixa etária de adultos. Com base no 

funcionamento do projeto, no contato com diferentes populações em atividades extensionistas 

pré-existentes, e através de pesquisa na web, onde se investigou sobre dúvidas populacionais 

frequentes. Nos websites, foram separados os principais itens necessários para avaliação da 

qualidade de uma notícia, principalmente relacionadas à saúde, e houve, o agrupamento dos 

principais itens.  

A segunda etapa foi a confecção do e-book em si, utilizando-se uma plataforma on-

line chamada CANVA® (PERKINS; OBRECHT, 2007). Esta proporciona ferramenta 

descomplicada para criação de peças de design e edição de imagem, além de disponibilizar 

criação de identidade virtual.  

A terceira etapa contemplou com a autoavaliação do material, através de discussões 

entre os extensionistas do projeto no intuito de aprimoramento do recurso educativo, 

principalmente em relação à linguagem e abordagem dos itens, conteúdo e imagens presentes.  

A última etapa envolveu uma avaliação externa, do tipo piloto, com disponibilização 

prévia e restrita do produto para adultos de fácil acesso aos extensionistas, visando angariar 

suas percepções para novos aprimoramentos. 

Após a versão final, o e-book será disponibilizado nas redes sociais do projeto, de 

acesso gratuito na web, como também do site da Pró Reitoria de Extensão da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa.  

RESULTADOS 

O produto em questão, apresenta a problemática das notícias falsas, e o que vem 

sendo feito a fim de combatê-las, além de iniciativas e políticas do Governo Federal. Expõe 
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ainda um passo a passo, com o intuito de orientar à população frente às Fake News e 

descomplicar a varredura de uma notícia. Para tal, deve-se analisar o título, a autoria e fontes, 

a data da publicação e o endereço eletrônico, além disso, sempre ler a publicação inteira, não 

apenas a manchete ou título, visualizar a ortografia e como está sendo abordado o tema (se 

não há conflito de interesse com os autores), e fazer o cruzamento de informações 

apresentadas. 

O recurso foi elaborado com linguagem clara e abordagens dinâmicas de fácil 

entendimento para público leigo, visando favorecer o entendimento científico sobre hábitos e 

cuidados em saúde, facilitando a mudança de atitudes.  

Atualmente o material está em fase de autoavaliação. Espera-se que em breve o 

material esteja disponível, e que seja um instrumento para a capacitação da população, a fim 

de formar cidadãos empoderados pela busca do conhecimento, motivados e competentes a 

compreender, avaliar e aplicar informações em saúde, de modo a tomar decisões cotidianas 

sobre cuidados em saúde, prevenção de doenças e promoção de saúde.  

Em suma, nota-se que os recursos digitais (media) serão progressivamente um dos 

principais motores para a comunicação em saúde, devido a facilidade de acesso, à grande 

disseminação, ao elevado poder de persuasão e sua significativa contribuição para crenças e 

normativas sociais (NUNES et al., 2019). Dessa forma, sendo de extrema relevância ações e 

políticas voltadas a esse cenário. 

FOTO 
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Figura 1 – Capa ilustrativa do e-book `Fake News e saúde: saiba como se proteger`. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O e-book é uma ferramenta fácil, barata e acessível para abranger uma grande parte 

da população.  

APOIO: Fundação Araucária. 
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