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Um mapeamento a respeito das menções ao vírus ebola feito pela Diretoria de 
Análise de Políticas Públicas da FGV nas redes sociais verificou um pico de 534.862 
tuítes ao longo do dia 10 de outubro. Tal fato tem relação direta com a suspeita, 
divulgada no dia 9 à noite, de que haveria um caso da doença no Brasil. Como pode 
ser observado no gráfico abaixo, desenvolvido pelo monitor de temas da DAPP, no 
período entre 4 e 8 de outubro as referências à saúde nas redes permanecem 
estáveis, apresentando um crescimento a partir do dia 9, quando chega a 196.376 
menções e culminando com mais de meio milhão de tuítes com a possibilidade de 
um primeiro caso no Brasil. A evolução de menções pode ser observada em tempo 
real no site da DAPP. 

Dia 10 teve mais de 530 mil menções em Saúde por conta do ebola 

 

Recentemente, o tema entrou na agenda internacional do debate público sobre 
saúde devido ao surto, iniciado em março desse ano, na Guiné. Os casos foram se 
intensificando e, em agosto a OMS declarou a epidemia uma urgência de saúde 
pública internacional, com casos notificados em várias partes do mundo. Entretanto, 
são os países da África Ocidental os mais afetados, em especial, Guiné, Libéria e 
Serra Leoa. 

No sábado, dia 11, pela manhã, foi divulgado o resultado de que o primeiro teste foi 
negativo e até o final do dia, somado à noite de sexta-feira, as menções na rede 
chegaram a 620.000. O Ministério da Saúde afirmou que o resultado do segundo 
teste seria divulgado na segunda-feira e, confirmando o resultado negativo, o 
paciente sairia do isolamento. Enquanto se esperava esta divulgação, era possível 
perceber que o ebola continuava sendo uma preocupação nas redes sociais, como 
pode ser observada na ferramenta Pulso do País. 



Pulso do País mostra as menções a ebola em tempo real. (Imagem de 14/10) 

 

 

Além do destaque ao vírus aparecem também palavras como hostilizados, haitianos 
e racismo que ilustram uma consequência direta da suspeita ocorrida na semana 
passada: o preconceito. A xenofobia declarada, no entanto, tem uma característica 
muito específica, a cor dos envolvidos. 

O ebola foi tema de participação do Diretor-Adjunto da DAPP, Rogério Sobreira, 
no Jornal das 18h da GloboNews no último dia 10. 

 


