
REAÇÕES MULHERES DESEMPREGO

SOBRE ESTE BOLETIM:
Este boletim visa fornecer aos parceiros humanitários e de saúde dados sobre rumores identificados entre comunidades indígenas 
dos estados de Roraima, Amapá e Pará e comunidades quilombolas dos estados do Amapá e Pará no último mês, com o objetivo 
de orientar e informar a respeito da comunicação de risco e dos esforços de envolvimento da comunidade na resposta à crise de 
saúde. Este boletim apresenta dois rumores mapeados, respectivamente, nos estados do Pará e Roraima. O primeiro rumor foi 
coletado em grupo do Telegram e o segundo rumor no Facebook. A seguir, apresentaremos o conteúdo dos rumores e uma análise 
sobre seu impacto na região.

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
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PRINCIPAIS SUBTEMAS
DO RUMOR

Se você tiver perguntas, sugestões ou informações, fale 
conosco: Isadora Starling (istarling@internews.org), Gerente de 
Projeto, ou Samilly Valadares (svaladaressoares@internews.org), 
Oficial de Engajamento Comunitário e Prestação de Contas.
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5.666 CASOS 301 ÓBITOS

597.369 1ª DOSE

543.562 2ª DOSE E DOSE ÚNICA

QUILOMBOLAS

FONTES:
Ministério da Saúde (25/04/22)    |   APIB (26/04/22)    |    Conaq (12/01/22)

CONTEXTO DA
COVID-19 NO BRASIL

30.355.919 CASOS 662.722 ÓBITOS

Os dados sobre a COVID-19 no Brasil mostram 23.171 casos novos e o quantitativo 
de 76 novos óbitos, desde o último registro no dia 25/04/2022.  A mortalidade é 
de 315,4 a cada cem mil habitantes. De acordo com dados disponibilizados pelo 
G1, nos últimos 14 dias a média móvel de mortes da COVID-19 está em -27% e 
apresentando uma tendência de queda. Quanto aos estados nos quais atuamos, 
a média móvel de mortes no Pará é de +15% e apresenta tendência de 
estabilidade. De Roraima e Amapá são respectivamente 0% com tendência de 
estabilidade e +100% e com tendência de alta.

INDÍGENAS

Os dados da APIB (Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil) consideram tanto os 
indígenas que estão localizados em territórios 
tradicionais como os que se encontram em 
contexto urbano.

374.979 1ª DOSE

355.517 2ª DOSE E DOSE ÚNICA

1.303 ÓBITOS71.209 CASOS

02

https://www.gov.br/saude/pt-br
http://emergenciaindigena.apiboficial.org/dados_covid19/
https://conaq.org.br/


O QUE ESTÁ POR TRÁS DO RUMOR?

8,5 MILHÕES
DE MULHERES
deixaram o mercado de trabalho em 2021, 
com a participação mais baixa do mercado 

de trabalho em três décadas. 

#1

“
“

A recepcionista, terceirizada, do 
prédio público onde trabalho, 
endividada até o pescoço e tendo 
dois filhos pra criar, teve AVC e 
esta internada, dependendo de 
ajuda de amigos. Fico imaginado a 
quantidade de pessoas que 
tomaram a decisao ingenua de se 
vacinar, e vao passar pela mesma 
situação. 

VACINA
E REAÇÃO

O RUMOR FOI IDENTIFICADO EM GRUPOS DO TELEGRAM
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O rumor apresenta a vacina como causa para o AVC sofrido 
pela recepcionista. Mulheres mães podem se sentir inseguras 
em vacinar temendo terem um AVC e ficarem incapazes de 
cuidar dos filhos, da família e impossibilitadas de trabalharem.  
Considerando que uma boa parte das mulheres de baixa renda 
tem trabalhos precarizados, que sem proteção econômica e 
social, a exemplo do rumor de terceirizados, têm menos 
direitos do que as pessoas contratadas via CLT. O que pode 

colaborar para associarem a vacina à incapacidade de saúde e 
ao risco de geração de renda e sustento da família.
O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por 
COVID-19 e o terceiro país com maior número de casos. Para 
além dos efeitos mais visíveis na saúde da população, a 
pandemia trouxe ainda impactos econômicos, sociais e 
ambientais, evidenciando as desigualdades sociais, em 
especial para mulheres.

População feminina no Brasil 
precisou cuidar de uma pessoa a 

mais durante a pandemia.

50%

Mulheres que afirmaram que a 
pandemia e a situação de isolamento 

social colocaram a sustentação da casa 
em risco. Resposta predominante entre 

as mulheres rurais.

40%

Mulheres negras 
desempregadas são negras.
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https://covid19.who.int/
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POR QUE ISSO É IMPORTANTE,
ANÁLISE DE IMPACTO

A primeira morte COVID-19 no Brasil é um bom ponto de partida para compreensão da gravidade desse rumor. Foi de uma 
mulher, mãe e trabalhadora. Aos 57 anos, Rosana Urbano trabalhava como diarista e faleceu em março de 2020, 

mas sua infecção por COVID-19 só foi reconhecida como a primeira do país em junho do mesmo ano.

A pandemia evidenciou, desse modo, um processo histórico de desigualdades sociais vivenciadas pelas mulheres brasileiras 
que estiveram/estão mais expostas ao vírus da COVID-19, mobilizadas pelo cuidado com o outro em casa, no trabalho e nas 
comunidades.

As vacinas, nesse sentido, com eficácia e segurança comprovada, são uma forte estratégia de controle da pandemia e de 
cuidado com a saúde das mulheres, considerando os grandes impactos da COVID-19 sobre suas vidas. No entanto, 
enquanto algumas pessoas consideram a vacinação como parte da solução, uma parcela da população ainda a vê como parte 
do problema. Isso vem sendo potencializado pelo discurso dos grupos negacionistas e antivacinas. Diante disso, é preciso 
analisar contextos e verificar os fatos.

A pandemia não afetou as pessoas da mesma forma. Ela aumentou, escancarou as 

desigualdades sociais e as desigualdades de gênero. Observei um aumento do nível de estresse, 

quadros de ansiedade, quadros de depressão entre as mulheres. Sentimento de culpa por 

exercerem vários papéis e não darem conta de tudo. Quando se trata das mulheres quilombolas 

a situação piora, as desigualdades aparecem mais ainda. Quando essa mulher adoece, para 

onde ela vai recorrer? Não existem investimentos em redes de saúde mental, as dificuldades de 

acesso aos serviços de saúde são gritantes, há dificuldades de acesso à internet para acessar 

serviços gratuitos e muitas vezes elas não têm como por outros serviços. 

“

“

Psicóloga Quilombola - Quilombo Médio Itacuruça Abaetetuba/Pará

VERIFICANDO
OS FATOS

Pesquisas e estudos clínicos comprovam a segurança e 
eficácia da vacinação. O Portal da Transparência dos 
Cartórios de Registro Civil do Brasil atualiza os dados de 
óbitos da população e mostra que o número de mortes 
por AVC ou infarto se manteve estável desde 2019, 
apresentando pouca variação no contexto de pandemia.
As lesões cardiovasculares estão entre as possíveis 
sequelas da COVID-19. Elas atingem 20% e 30% das 
pessoas hospitalizadas com COVID. Os problemas 
cardiovasculares mais comuns identificados durante e 
depois da infecção são: lesão miocárdica, arritmias, 
inflamação do miocárdio e insuficiência cardíaca 
congestiva.
O AVC é considerado um evento adverso extremamente 
raro das vacinas, e não há casos de mal súbito 
relacionado a elas. A Sociedade Brasileira de Medicina 
do Exercício e do Esporte (SBMEE) inclusive divulgou 
uma nota enfatizando a falta de evidências sobre o 
assunto e a segurança dos imunizantes. Também não 
houve aumento de casos de AVC no país. Segundo o 
DataSus, em média 25 mil pessoas morrem por derrame 
anualmente no Brasil – e esse número se manteve 
estável entre 2018 e 2021. 

LEIA MAIS EM: SAUDE.ABRIL.COM.BR

https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/entenda-os-danos-e-sequelas-que-podem-ser-provocados-pela-covid-19-0222
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/entenda-os-danos-e-sequelas-que-podem-ser-provocados-pela-covid-19-0222
https://saude.abril.com.br/coluna/guenta-coracao/doencas-do-coracao-no-pos-covid/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/03/ha-dois-anos-morria-a-primeira-vitima-da-covid-19-no-brasil.shtml
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Como já vem sendo sugerido e implementado por algumas organizações, a co-criação e 
facilitação de espaços para a promoção do Bem Viver junto às mulheres de baixa renda 
nas cidades e nas comunidades indígenas e quilombolas e com instituições parceiras pode 
fortalecer o debate e a atuação contextualizada ao cenário de pandemia.01.
Na lógica da abordagem interseccional, também seria interessante fortalecer e/ou co-criar 
uma rede de Gênero que englobe pautas étnico-raciais e socioeconômicas e, na qual as 
instituições possam dialogar e criar estratégias, além de disponibilizar serviços de apoio às 
mulheres, mães, priorizando as demandas de mulheres indígenas e quilombolas. Nesse 
sentido, indicamos o diálogo com as seguintes instituições:

• As Comissões de Gênero e de Relações Raciais do Conselho Regional de  
Psicologia - CRP 10 Pará e Amapá  e a Articulação Nacional de Psicólogas(os) 
Negras(os) e Pesquisadoras(es) - ANPSINEP que buscam abordar o debate 
étnico-racial e de gênero nas diversas áreas de atuação da Psicologia. 

• A Articulação de Mulheres Brasileiras que é um movimento feminista, antirracista, 
antipatriarcal, anticapitalista e não partidário que atua em diferentes estados 
brasileiros em prol das pautas das mulheres.
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https://www.crp10.org.br/newpage
https://www.crp10.org.br/newpage
https://www.instagram.com/anpsinep/
https://www.instagram.com/anpsinep/
https://ambfeminista.org.br/quem-somos/


• O rumor apresentado deturpa uma publicação sobre a 

morte de uma criança sem relações com a vacina, 

retirando de contexto e alegando que houve alguma 

relação entre a convulsão e a vacina – o que não aparece 

na postagem original feita pela comunidade a qual a 

menina pertence. Para além disso, os estudos e pesquisas 

realizadas sobre a vacinação contra a COVID-19 e 

possíveis reações adversas afirmam que não há indícios 
de associação entre as vacinas e convulsões. 

• Todas as vacinas aprovadas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável pelo processo 

de fiscalização e aprovação das vacinas no Brasil, já 

superaram a fase experimental antes de serem liberadas 

para a população. As vacinas contra COVID-19, 
aprovadas para o público infantil, têm segurança e 
eficácia comprovada por meio de pesquisas e estudos 
clínicos. A não vacinação de crianças pode representar 
um risco maior, assim como acontece com o público 
adulto. As vacinas podem provocar algumas reações 
adversas, que geralmente são leves ou moderadas, tais 
como: dor no local da aplicação, cansaço e dor de 
cabeça.

VERIFICANDO
OS FATOS

#2

“
“

Mais uma vítima do experimento. 
Piettra Giulia, 11 anos, teve uma 
convulsão silenciosa ao dormir 
alguns dias depois da vacina. A 
distração faz nos esquecer do que 
Ainda está ao nosso redor. 
Descanse em paz Piettra

VACINA E
MORTE

O RUMOR FOI IDENTIFICADO NO FACEBOOK
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O QUE ESTÁ POR
TRÁS DO RUMOR?

Piettra, a menina que aparece no rumor, representa 

dois grupos vulnerabilizados por ser uma criança e 

negra. No Brasil, a população negra está mais sujeita 
a falecer em decorrência da COVID-19. O racismo no 

país afeta diversos aspectos do acesso à saúde: a 

população negra tem maior incidência de doenças 

crônicas, é mais afetada pelo sucateamento do SUS, 

pois depende mais dele, e também pela insegurança 

econômica e no trabalho, o que as expõem a mais 

riscos de saúde.

Durante a pandemia isso se agravou, uma vez que a 

desigualdade econômica, bem como a falta de 

políticas públicas de assistência a população, dificulta 

o isolamento social, acesso a equipamentos de 

proteção e outras medidas de prevenção. Por último, 
a vacinação infantil no Brasil enfrenta resistência da 
população, quadro impulsionado por ataques do 

governo e atrasos do Ministério da Saúde. 

O racismo é um Determinante Social de Saúde (DSS) 

que potencializa a situação de vulnerabilidade das 

crianças negras, quilombolas e indígenas. Quando o 

rumor apresenta a vacinação como causa da morte da 

criança pode colaborar para a tomada de decisão dos 

pais em não vacinar seus filhos, motivados por dúvidas 

e preocupações.

https://www.abrasco.org.br/site/gtracismoesaude/2020/07/20/por-que-a-covid-19-e-mais-mortal-para-a-populacao-negra-artigo-de-edna-araujo-e-kia-caldwell/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/59-dos-municipios-tem-resistencia-a-vacinacao-infantil-aponta-pesquisa-da-cnm/
https://www.msdmanuals.com/pt/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-infantil/dist%C3%BArbios-neurol%C3%B3gicos-em-crian%C3%A7as/convuls%C3%B5es-em-crian%C3%A7as
https://www.ufsm.br/midias/arco/vacinacao-infantil-covid-19-segura/


21,24% AMAPÁ

28,76% PARÁ

74,46% SÃO PAULO

81,15% PIAUÍ

17,45% RORAIMA

Crianças entre 5 e 11 
anos que receberam 
a 1ª dose da vacina 
contra COVID-19

POR QUE É
IMPORTANTE?

A utilização de uma foto e um depoimento de alguém que a conheceu 
podem gerar um impacto maior do que apenas uma publicação em texto, 
pois experiências que invocam emoções, como no caso do post, podem 
gerar memórias mais duradouras.  A partir disso o rumor adquire um 
rosto, uma história que sensibiliza o leitor e pode levá-lo a acreditar na 
informação repassada mesmo sem a comprovação dos fatos.
Um levantamento recente mostrou ainda que pessoas que produzem 
conteúdo antivacina tendem a focar em mães e cuidadores de crianças, 
mobilizando o 'instinto materno' para desencorajar a vacinação. A 
preocupação em proteger os filhos faz com que essa parcela da população 
seja mais suscetível a dúvidas ou questionamentos que rumores podem 
causar. Nos estados onde atuamos (Roraima, Amapá e Pará) a vacinação 
infantil segue a passos lentos: apenas 17,45% das crianças entre 5 e 11 

anos de Roraima receberam a 1ª dose da vacina, no Amapá, foram 

21,24% e no Pará, 28,76%.  
As crianças negras quilombolas e indígenas são as que mais sofrem os 
impactos do racismo e das desigualdades sociais do Brasil e a pandemia da 
COVID-19 intensificou a situação de vulnerabilidade vivenciada por elas. 
Nesse contexto, notícias falsas e distorcidas sobre a vacinação infantil 
podem impedir que as crianças tenham acesso a uma importante estratégia 
de proteção das infâncias indígenas e quilombolas e de efetivação de 
direitos.

FONTE: G1 - MATO GROSSO
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https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2017/01/23/interna_revista_correio,567574/cientistas-demonstram-como-as-emocoes-influenciam-nossa-memoria.shtml
https://oglobo.globo.com/saude/influenciadores-miram-em-maes-para-propagar-conteudo-antivacina-25459783
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2022/04/11/mt-e-o-6o-estado-do-brasil-que-menos-vacinou-criancas-de-5-a-11-anos-contra-a-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2022/04/11/mt-e-o-6o-estado-do-brasil-que-menos-vacinou-criancas-de-5-a-11-anos-contra-a-covid-19.ghtml


FONTES:

MOBILIZAÇÃO & POSSÍVEIS AÇÕES   
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:

Como vem sendo incentivado por algumas organizações, 
a promoção de grupos de acolhimento onde pais e 
cuidadores possam compartilhar inquietações, dúvidas e 
percepções sobre a vacinação infantil por meio 
presencial ou online de mecanismos de escuta e a 
promoção de informações sobre vacinas. A criação e 
facilitação de projetos de educação em saúde, com 

atividades dinâmicas e interativas para a abordagem de 
conteúdos de saúde da população negra, quilombola e 
indígena como com ênfase na importância do cuidado e 
da proteção das infâncias indígenas e quilombolas.
É essencial lembrar da importância de produzir conteúdo 
culturalmente adaptado e direcionado a pais e cuidados 
sobre a temática de COVID-19 e vacinação. 
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• Portal Fio Cruz - Metade das mulheres passou a cuidar de alguém na pandemia, revela pesquisa

• UOL Notícias - Médica rebate Janaina Paschoal: 'Vacina não causa AVC nem infarto'

• Folha de São Paulo - Há dois anos, morria a primeira vítima da Covid-19 no Brasil

• A Gazeta - Vacina contra Covid não causa AVC ou problemas de coração. Entenda

• Folha Uol - A extenuante tarefa de contabilizar mortes

• O Globo - Influenciadores miram em mães para propagar conteúdo antivacina

• Correio Braziliense - Cientistas demonstram como as emoções influenciam nossa memória

• G1 - MT é o 6º estado do Brasil que menos vacinou crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19

https://portal.fiocruz.br/noticia/metade-das-mulheres-passou-cuidar-de-alguem-na-pandemia-revela-pesquisa
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/01/17/medica-rebate-janaina-paschoal-vacina-nao-causa-avc-nem-infarto.htm
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/03/ha-dois-anos-morria-a-primeira-vitima-da-covid-19-no-brasil.shtml
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/vacina-contra-covid-nao-causa-avc-ou-problemas-de-coracao-entenda-0222
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/03/a-extenuante-tarefa-de-contabilizar-mortes.shtml?origin=folha
https://oglobo.globo.com/saude/influenciadores-miram-em-maes-para-propagar-conteudo-antivacina-25459783
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2017/01/23/interna_revista_correio,567574/cientistas-demonstram-como-as-emocoes-influenciam-nossa-memoria.shtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2022/04/11/mt-e-o-6o-estado-do-brasil-que-menos-vacinou-criancas-de-5-a-11-anos-contra-a-covid-19.ghtml

