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Contexto e motivação

A pandemia de COVID-19 dirigiu a atenção do mundo 

para notícias e novos estudos sobre o tema de saúde. 

Porém, muitas informações que transitaram em redes 

sociais e tiveram um grande impacto na formação de 

opinião e comportamento do público eram falsas, 

evidenciando de forma mais clara que nunca o impacto 

que notícias falsas sobre saúde podem exercer na 

sociedade. Muitas dessas notícias foram divulgadas e 

espalhadas via a rede social Twitter, conferindo um grande 

alcance às informações falsas.

Proposta

Esse projeto se propõe a obter os textos presentes em 

notícias falsas de saúde, bem como os textos presentes 

nas respostas a posts no Twitter que divulgam alguma 

notícia falsa sobre saúde, e utilizar técnicas de 

aprendizagem de máquina para analisar as emoções 

presentes nesses textos. Além disso, será analisda a 

proporção de cada emoção de acordo com a popularidade 

da notícia divulgada. Dessa forma, será possível observar 

quais são as emoções mais evocadas nos indivíduos que 

se deparam com alguma informação falsa sobre saúde.

Implementação

Utilizando o banco de dados Fake News Net, que mapeia 

os tweets propagadores de notícias sobre saúde  

classificadas como falsas pelo serviço de classificação 

Health News Review, foram encontradas cerca de 167 mil 

postagens no Twitter que propagam  alguma das 800 

notícias falsas mapeadas.  Utilizando técnicas de web-

scraping na rede social, foram encontradas cerca de 13 

mil respostas a esses tweets propagadores, das quais 

foram extraídos os textos nelas presentes.

Para analisar as emoções presentes nos textos das 

notícias e das respostas obtidas, foi utilizada a arquitetura 

de rede neural PRADO, que garante performance estado 

da arte em problemas de processamento de linguagem 

natural ao flexibilizar a decisão de qual a melhor forma de 

segmentar as frases para analisar as emoções nelas 

presentes. Para treinar a rede neural em questão, foi 

utilizado o banco de dados GoEmotions, que consiste de 

cerca de 210 mil textos previamente classificados com 

uma dentre 17 emoções possíveis

Resultados e conclusões

As classificações utilizando o modelo PRADO foram testadas 

em uma partição do conjunto de dados do GoEmotions e 

obteve-se um resultado satisfatório em todas as emoções 

analisadas.

Observou-se que as notícias falsas sobre saúde evocam um 

número consideravelmente maior de emoções positivas do 

que negativas em seus leitores. As emoções positivas 

analisadas, que consistem dos sentimentos de confiança e 

alegria, tiveram uma incidência bem maior do que as emoções 

de medo, tristeza e raiva, consideradas negativas. Além disso, 

esse comportamento foi observado em todas as notícias, 

independentemente da sua popularidade (medida pelo 

número de tweets propagadores):

Essa constatação pode possivelmente ser alvo de futuros 

estudos para procurar entender os efeitos que essas 

sensações de alegria e confiança evocadas pelas notícias 

falsas de saúde têm na formação de opinião e nas 

atitudes dos leitores, e os riscos que isso traz para a 

saúde pública.


