
Principais vozes da 
ciência no Twitter:
Mapeando a conversa de cientistas
e especialistas sobre a COVID-19 
UMA ANÁLISE DA REDE DE INTERAÇÕES NO TWITTER
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https://www.ibpad.com.br/
https://sciencepulse.org/


O Science Pulse é uma ferramenta gratuita de social 
listening criada para preencher a lacuna entre jornalistas e 
cientistas. O objetivo é ajudar jornalistas a encontrar 
conteúdos científicos que são tendência nas redes sociais e 
a conhecer novos especialistas. 

Com um algoritmo próprio, facilita a descoberta das 
publicações com maior popularidade dentro da comunidade 
científica, das principais hashtags utilizadas e de perfis 
interessantes com menor engajamento. 

O projeto foi criado pelo Volt Data Lab, agência do ICFJ 
Knight Fellow Sérgio Spagnuolo, e conta com apoio 
institucional da Agência Bori. 

O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados é um 
centro independente de pesquisa e formação de analistas e 
pesquisadores nas áreas de Pesquisa, Opinião Pública e 
Comunicação Digital.

O foco do Instituto é a aplicação e o ensino de técnicas e 
metodologias de análise de dados com sólida formação 
científica para atuação no mercado.

Conheça a nossa formação em Data Intelligence com 
curso exclusivo sobre Análise de Redes!
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https://sciencepulse.org/
https://voltdata.info/
https://www.icfj.org/
https://abori.com.br/
https://www.ibpad.com.br/
https://cursos.ibpad.com.br/formacao-em-data-intelligence/
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A INFLUÊNCIA DOS CIENTISTAS EM REDE

O objetivo deste relatório é identificar os cientistas, especialistas e 
organizações científicas mais influentes na conversa sobre a 
COVID-19 no Twitter em 2020. Além disso, busca mapear as redes de 
interação entre os perfis monitorados da comunidade científica.

A análise proposta encontra sua fundamentação na literatura de 
análise de redes para mídias sociais, em que a dinâmica de 
propagação de informações e fluxo interacional pode ser avaliada a 
partir técnicas teórico-metodológicas específicas.

SOBRE O RELATÓRIO
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METODOLOGIA

A rede de interações foi desenvolvida a partir da 
base de dados do Science Pulse, que reuniu 213.469 
publicações de cientistas, especialistas e 
organizações da comunidade científica sobre a 
COVID-19 entre  junho e outubro de 2020. 

Todos os procedimentos metodológicos estão 
detalhadamente descritos ao final do relatório.

MAIS INFORMAÇÕES E DESCOBERTAS

Outras análises, novas descobertas e insights que 
vão além do que está disposto neste material serão 
disponibilizados no blog do IBPAD:

ibpad.com.br/blog

https://sciencepulse.org/
https://www.ibpad.com.br/blog/
https://www.ibpad.com.br/blog/
http://ibpad.com.br/blog
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COMO MEDIR INFLUÊNCIA NAS MÍDIAS SOCIAIS?
O debate sobre influência e influenciadores nas mídias sociais é constante e intenso há pelo menos uma década, tanto na área acadêmica quanto no 
mercado de comunicação e publicidade. Existem, portanto, várias tipologias e abordagens metodológicas propostas para diferentes cenários.

Neste relatório, propomos, a partir da nossa expertise prática e teórica enquanto instituto de pesquisa, três medidas principais para mensurar  e avaliar a 
influência. As medidas propostas são baseadas na literatura de análise de redes em consonância com as discussões sobre influência nas mídias sociais. 
Mais detalhes sobre as referências teóricas estão na seção Metodologia. 

POPULARIDADE AUTORIDADE ARTICULAÇÃO

Reflete o possível alcance de 

determinado perfil na rede. 

Diz respeito à quantidade de 

seguidores que um perfil 

possui.

Demonstra quais são os 

perfis centrais na difusão de 

informações na rede e, por 

consequência, os mais 

respeitados e/ou com maior 

prestígio.  

Avalia quais perfis são a 

ponte entre diferentes 

grupos, com a maior 

capacidade de difundir suas 

mensagens. 



A rede de 
cientistas e 

especialistas

Nas próximas páginas você confere em detalhes a rede de 
interações no período de junho/2020 a outubro/2020.

Como essas vozes se mobilizaram
na conversa sobre a COVID-19 no Twitter?
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A rede de cientistas 
e especialistas

A rede ao lado representa as trocas interacionais 
sobre a COVID-19 entre os 1.200 perfis mapeados, 
dentre menções, citações e retuítes.

O tamanho dos nós (perfis) é proporcional à 
métrica de autoridade. As cores representam os 
agrupamentos detectados.

Nós/Perfis: 1.200
Arestas/Interações: 11.678

Nas próximas páginas serão detalhados os 
grupos identificados e os principais atores 
(influenciadores) da rede.

7

https://s3.ibpad.com.br/redes/rede_sciencepulse_covid/index.html#


A rede de cientistas
e especialistas
OS GRUPOS IDENTIFICADOS

A rede se divide em dois pólos principais que têm o 
idioma como fator de agrupamento ou separação. 

De um lado, perfis brasileiros aparecem em um único 
grupo — enquanto, do outro, perfis internacionais se 
aglomeram em diferentes dinâmicas de interação.

Foram identificados cinco grupos principais*:

I - Pesquisadores e instituições brasileiras (24%)
II - Comunidade global de cientistas (19%)
III - Perfis internacionais de articulação (18%)
IV - Pioneiros sobre Covid-19 nas redes  (13%)
V - Instituições de ponta (4%)

IV

I

III

II

V
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CLIQUE PARA ACESSAR A REDE INTERATIVA

* Outros agrupamentos menores foram desconsiderados da análise devido à baixa proporção, mas 
mantidos na rede para montagem.

https://s3.ibpad.com.br/redes/rede_sciencepulse_covid/index.html#


A rede de cientistas
e especialistas

QUAIS SÃO OS PERFIS MAIS INFLUENTES?

Os principais influenciadores e ranking por medida encontram-se a seguir.

I - PESQUISADORES E INSTITUIÇÕES BR

O grupo brasileiro fica evidente na rede ao se distanciar 
organizadamente da aglomeração internacional. É formado por 
pesquisadores e instituições brasileiras (universidades, centros 
de pesquisa etc.), que também se agrupam entre si.

24%
293 perfis
2.976 interações

CLIQUE PARA ACESSAR A REDE INTERATIVA

Os perfis destacados são aqueles chamados 
de “pontes” neste cluster, que unem os 

pontos mais distantes da rede
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- Atila Iamarino (@oatila) é o principal influenciador deste grupo, com 
maior destaque pelo seu nível de autoridade — embora também seja 
muito popular e um importante articulador.

- Otavio Ranzani (@otavio_ranzani), embora não tão popular, ocupa uma 
importante posição em termos de autoridade e articulação na rede.

- A USP (@usponline) tem destaque como principal articuladora 
bastante popular, enquanto Luiza Caires (@luizacaires3) também 
aparece com importante papel de articulação e autoridade.

https://s3.ibpad.com.br/redes/rede_sciencepulse_covid/index.html#
https://twitter.com/luizacaires3
https://twitter.com/otavio_ranzani
https://twitter.com/usponline
https://twitter.com/oatila
https://twitter.com/otavio_ranzani
http://twitter.com/usponline
https://twitter.com/luizacaires3


PRINCIPAIS
INFLUENCIADORES¹

¹ Os principais influenciadores foram selecionados levando em 
consideração os fatores de autoridade e articulação na rede, sendo 

popularidade o último critério de desempate. Para mais informações 
sobre essas medidas, conferir a Metodología.
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# NOME / USUÁRIO PERFIL SEGUIDORES

1. Atila Iamarino (@oatila) Divulgador científico 1.085.123

2. Luiza Caires (@luizacaires3) Jornalista / 
Divulgadora científica

33.078

3.
Otavio Ranzani 
(@otavio_ranzani)

Epidemiologista / 
Médico

16.091

4.
Mellanie Fontes-Dutra 
(@mellziland)

Neurocientista / 
Divulgadora científica

9.003

5.
Marcio S Bittencourt 
(@MBittencourtMD)

Cardiologista / Editor 
científico / Professor

6.014

GRUPO - I

PESQUISADORES E INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

DIVULGADORES CIENTÍFICOS SÃO DESTAQUE 
QUANDO O ASSUNTO É COVID-19

A lista mostra que as vozes mais influentes sobre 
Covid-19 no Twitter são profissionais que usam a 
rede com o objetivo claro de divulgação científica. 

Quase todos os principais influenciadores utilizam 
também outros espaços para compartilhar 
conteúdo sobre ciência  (site, blog, youtube etc.).  

https://twitter.com/oatila
https://twitter.com/luizacaires3
https://twitter.com/otavio_ranzani
https://twitter.com/mellziland
https://twitter.com/MBittencourtMD


POPULARIDADE
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

RANKING POR 
MEDIDA DE INFLUÊNCIA¹:

AUTORIDADE
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

ARTICULAÇÃO
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

¹ Mais detalhes sobre as métricas utilizadas para elaboração do ranking  na seção Metodologia.
² Os perfis foram classificados de acordo com as informações disponibilizadas no campo de biografia dos usuários.
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1
Richard Dawkins 
(@RichardDawkins)

Biólogo / Escritor 2.959.849

2 Atila Iamarino (@oatila) Divulgador científico 1.085.123

3
Agência Fiocruz 
(@agencia_fiocruz)

Agência de notícias 250.664

4
Silvio Almeida 
(@silviolual)

Professor / Advogado 235.241

5 USP (@usponline) Universidade 215.174

6 SBPC (@SBPCnet) Associação científica 183.410

7
IBGE Comunica 
(@ibgecomunica)

Instituto de pesquisa 171.265

8 Ufes (@ufesoficial) Universidade 113.361

9 UFMG (@ufmg) Universidade 103.038

10 UFSC (@UFSC) Universidade 99.038

1 Atila Iamarino (@oatila) Divulgador científico 1.085.123

2
Otavio Ranzani 
(@otavio_ranzani)

Epidemiologista / 
Médico

16.091

3
Natalia Pasternak  
(@TaschnerNatalia)

Microbiologista 45.122

4
Paulo Lotufo 
(@PauloLotufo)

Professor / 
Epidemiologista

14.784

5
Obscovidbr 
(@obscovid19br)

Projeto colaborativo 12.879

6
Luiza Caires 
(@luizacaires3)

Divulgadora científica 33.078

7
Mellanie Fontes-Dutra 
(@mellziland)

Neurocientista / 
Divulgadora científica

9.003

8
Daniel A. Dourado 
(@dadourado)

Médico / Advogado 
sanitarista

43.911

9
Marcio S Bittencourt 
(@MBittencourtMD)

Cardiologista / Editor 
científico / Professor

6.014

10
Denise Garrett, MD, MSc 
(@dogarrett)

Médica / 
Epidemiologista

13.807

1 USP (@usponline) Universidade 215.174

2
Luiza Caires 
(@luizacaires3)

Divulgadora científica 33.078

3
Otavio Ranzani 
(@otavio_ranzani)

Epidemiologista / 
Médico

16.091

4 Atila Iamarino (@oatila) Divulgador científico 1.085.123

5
Rede Análise COVID-19 
(@analise_covid19)

Projeto colaborativo 16.152

6
Thomas Conti 
(@ThomasVConti)

Professor / 
Divulgador científico

34.947

7
Marcia Castro 
(@marciacastrorj)

Professora 3.011

8
Anderson Brito 
(@AndersonBrito_)

Virologista 2.833

9
Mellanie Fontes-Dutra 
(@mellziland)

Neurocientista / 
Divulgador científica

9.003

10
Marcio S Bittencourt 
(@MBittencourtMD)

Cardiologista / Editor 
científico / Professor

6.014

GRUPO - I

PESQUISADORES E INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

* Para entender por que há perfis internacionais no cluster brasileiro,
veja a explicação do slide 25 na Metodologia.

http://twitter.com/RichardDawkins
https://twitter.com/oatila
http://twitter.com/agencia_fiocruz
http://twitter.com/silviolual
http://twitter.com/usponline
http://twitter.com/SBPCnet
http://twitter.com/ibgecomunica
http://twitter.com/ufesoficial
http://twitter.com/ufmg
http://twitter.com/UFSC
https://twitter.com/oatila
https://twitter.com/otavio_ranzani
https://twitter.com/TaschnerNatalia
https://twitter.com/PauloLotufo
https://twitter.com/obscovid19br
https://twitter.com/luizacaires3
https://twitter.com/mellziland
https://twitter.com/dadourado
https://twitter.com/MBittencourtMD
http://twitter.com/dogarrett
http://twitter.com/usponline
https://twitter.com/luizacaires3
https://twitter.com/otavio_ranzani
https://twitter.com/oatila
http://twitter.com/analise_covid19
http://twitter.com/ThomasVConti
http://twitter.com/marciacastrorj
http://twitter.com/AndersonBrito_
http://twitter.com/mellziland
https://twitter.com/MBittencourtMD


A rede de cientistas
e especialistas

QUAIS SÃO OS PERFIS MAIS INFLUENTES?

Os principais influenciadores e ranking por medida encontram-se a seguir.

19%
220 perfis
3.212 interações

CLIQUE PARA ACESSAR A REDE INTERATIVA

Os perfis destacados são aqueles chamados 
de “pontes” neste cluster, que unem os 

pontos mais distantes da rede

II - COMUNIDADE GLOBAL DE CIENTISTAS

O maior grupo internacional é formado por pesquisadores 
(principalmente epidemiologistas), médicos e instituições de 
pesquisa com foco em estudos de saúde. Abrange boa parte do 
pólo inverso ao brasileiro, com um alto grau de conectividade.
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- A World Health Organization  (@WHO) é o influenciador mais popular 
deste grupo (e o segundo maior da rede, atrás apenas da NASA), 
garantindo também um importante papel de articulação na rede.

- O diretor da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros), 
aparece como o perfil com maior autoridade, ainda que bem menos 
popular em número de seguidores.

- Eric Topol (@EricTopol) é o segundo nome em termos de autoridade, 
com uma frente de articulação também relevante.

https://s3.ibpad.com.br/redes/rede_sciencepulse_covid/index.html#
https://twitter.com/erictopol
https://twitter.com/WHO
https://twitter.com/harvardchansph
http://twitter.com/WHO
https://twitter.com/DrTedros
http://twitter.com/EricTopol


PRINCIPAIS
INFLUENCIADORES¹

¹ Os principais influenciadores foram selecionados levando em 
consideração os fatores de autoridade e articulação na rede, sendo 

popularidade o último critério de desempate. Para mais informações 
sobre essas medidas, conferir a Metodología.
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PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM 
INFECTOLOGIA E EPIDEMIOLOGIA SÃO OS MAIS 
INFLUENTES NO CONTEXTO GLOBAL

Todos os perfis internacionais de destaques têm atuação 
profissional diretamente ligada à Covid-19. 

Quase todos são infectologistas e/ou epidemiologistas. A 
exceção é o médico Eric Topol, que não é especialista 
nessas áreas, mas tem um papel de liderança na 
inovação na área de Medicina. 

GRUPO -  II

COMUNIDADE GLOBAL DE CIENTISTAS

# NOME / USUÁRIO PERFIL SEGUIDORES

1. Eric Topol (@EricTopol) Médico / Inovação 339.109

2.
Natalie E. Dean, PhD 
(@nataliexdean)

Professora / 
Bioestatística

85.552

3.
Michael Mina 
(@michaelmina_lab)

Epidemiologista / 
Imunologista / 
Médico

59.833

4.
Carlos del Rio 
(@CarlosdelRio7)

Reitor da Emory 
University / 
Infectologista

35.472

5.
Maria Van Kerkhove 
(@mvankerkhove) Epidemiologista 37.883

https://drerictopol.com/meet-eric-topol/
https://twitter.com/EricTopol
https://twitter.com/nataliexdean
https://twitter.com/michaelmina_lab
https://twitter.com/CarlosdelRio7
https://twitter.com/mvankerkhove


POPULARIDADE
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

RANKING POR 
MEDIDA DE INFLUÊNCIA¹:

AUTORIDADE
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

ARTICULAÇÃO
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

¹ Mais detalhes sobre as métricas utilizadas para elaboração do ranking  na seção Metodologia.
² Os perfis foram classificados de acordo com as informações disponibilizadas no campo de biografia dos usuários.
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GRUPO -  II

COMUNIDADE GLOBAL DE CIENTISTAS

1
World Health Organization  
(@WHO)

Associação 
governamental

8.483.165

2 Scientific American (@sciam) Mídia 
especializada

3.946.660

3 Science News (@ScienceNews) Mídia 
especializada

3.460.875

4 Brian Cox (@ProfBrianCox) Professor 3.045.033

5
Nature News & Comment 
(@NatureNews)

Mídia 
especializada

2.117.613

6
WIRED Science 
(@WIREDScience)

Mídia 
especializada

2.055.903

7
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
(@DrTedros)

Diretor da OMS 1.322.951

8 NYT Science (@NYTScience) Mídia 
especializada

1.184.116

9
Guardian Science 
(@guardianscience)

Mídia 
especializada

1.117.900

10 Steven Pinker (@sapinker) Professor 682.760

1
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus (@DrTedros)

Diretor da OMS 1.322.951

2 Eric Topol (@EricTopol) Médico 339.109

3
Natalie E. Dean, PhD 
(@nataliexdean)

Professora / 
Bioestatística

85.552

4 Marc Lipsitch (@mlipsitch) Epidemiologista / 
Microbiologista

215.287

5
Maria Van Kerkhove 
(@mvankerkhove)

Epidemiologista 37.883

6
Caitlin Rivers, PhD 
(@cmyeaton)

Epidemiologista 153.325

7
Michael Mina 
(@michaelmina_lab)

Epidemiologista / 
Imunologista / 
Médico

59.833

8
Carlos del Rio 
(@CarlosdelRio7)

Reitor da Emory 
University

35.472

9
Scott Gottlieb, MD 
(@ScottGottliebMD)

Médico / Investidor 437.488

10
Prof. Devi Sridhar 
(@devisridhar)

Professora / 
Diretora da GHG

186.437

1 Eric Topol (@EricTopol) Médico 339.109

2
World Health Organization  
(@WHO)

Associação 
governamental

8.483.165

3
HarvardPublicHealth 
(@HarvardChanSPH)

Universidade 365.359

4 Carlos del Rio (@CarlosdelRio7) Reitor da Emory 
University

35.472

5
World Federation of Science 
Journalists (@WFSJ)

Projeto 
colaborativo

11.377

6
Natalie E. Dean, PhD 
(@nataliexdean)

Professor / 
Divulgador 
científico

85.552

7
ɪᴀɴ ᴍ. ᴍᴀᴄᴋᴀʏ, ᴘʜᴅ 
(@MackayIM)

Professora 110.478

8
Michael Mina 
(@michaelmina_lab)

Virologista 59.833

9 The BMJ (@bmj_latest) Neurocientista 421.948

10
Institute for Health Metrics and 
Evaluation  (@IHME_UW)

Cardiologista / 
Editor científico

53.036

http://twitter.com/WHO
http://twitter.com/sciam
http://twitter.com/ScienceNews
http://twitter.com/ProfBrianCox
http://twitter.com/NatureNews
http://twitter.com/WIREDScience
http://twitter.com/DrTedros
http://twitter.com/NYTScience
http://twitter.com/guardianscience
http://twitter.com/sapinker
https://twitter.com/DrTedros
https://twitter.com/EricTopol
https://twitter.com/nataliexdean
https://twitter.com/mlipsitch
https://twitter.com/mvankerkhove
https://twitter.com/cmyeaton
https://twitter.com/michaelmina_lab
https://twitter.com/CarlosdelRio7
https://twitter.com/ScottGottliebMD
http://twitter.com/devisridhar
http://twitter.com/EricTopol
http://twitter.com/WHO
http://twitter.com/HarvardChanSPH
https://twitter.com/CarlosdelRio7
http://twitter.com/WFSJ
http://twitter.com/nataliexdean
http://twitter.com/MackayIM
http://twitter.com/michaelmina_lab
http://twitter.com/bmj_latest
http://twitter.com/IHME_UW


A rede de cientistas
e especialistas

QUAIS SÃO OS PERFIS MAIS INFLUENTES?

Os principais influenciadores e ranking por medida encontram-se a seguir.

18%
218 perfis
831 interações

III - PERFIS INTERNACION. DE ARTICULAÇÃO

Formado por publicações especializadas e centros de divulgação 
científica, é a “porta de entrada” dos brasileiros para com a comunidade 
internacional, conectando os pólos divididos pelo idioma. Além dos 
Estados Unidos, marcam presença atores do Reino Unido e Canadá.

Os perfis destacados são aqueles chamados 
de “pontes”³ neste cluster, que unem os 

pontos mais distantes da rede

CLIQUE PARA ACESSAR A REDE INTERATIVA
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- The Lancet (@TheLancet) é destaque em autoridade e articulação, 
registrando também um valor alto de popularidade.

- Science Magazine (@ScienceMagazine) segue em segundo lugar nas 
medidas de autoridade e articulação, embora registre mais que o dobro 
do número de seguidores.

- É também destaque a Nature (@nature), mais popular que as duas 
primeiras, porém com menor grau de autoridade e articulação.

https://twitter.com/thelancet
https://twitter.com/ScienceMagazine
https://twitter.com/VirusesImmunity
https://s3.ibpad.com.br/redes/rede_sciencepulse_covid/index.html#
https://twitter.com/TheLancet
https://twitter.com/ScienceMagazine
https://twitter.com/nature


PRINCIPAIS
INFLUENCIADORES¹

¹ Os principais influenciadores foram selecionados levando em 
consideração os fatores de autoridade e articulação na rede, sendo 

popularidade o último critério de desempate. Para mais informações 
sobre essas medidas, conferir a Metodología.
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# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

1. Nature (@nature) Jornal especializado 2.052.786

2.
Science Magazine 
(@ScienceMagazine) Revista especializada 1.876.658

3.
University of Oxford 
(@UniofOxford) Universidade 679.131

4. The Lancet (@TheLancet) Jornal especializado 593.010

5.
Prof. Akiko Iwasaki 
(@VirusesImmunity) Professora 82.997

PRINCIPAIS
INFLUENCIADORES¹

PERIÓDICOS CIENTÍFICOS E FRENTES DE 
PESQUISA SÃO PRINCIPAIS DESTAQUES

Neste grupo, vemos a proeminência de três periódicos 
científicos altamente respeitados: Nature, Science e The 
Lancet, que publicaram alguns dos principais resultados 
de pesquisas sobre a Covid-19 no período analisado.

A Universidade de Oxford foi uma das instituições que 
liderou as pesquisas na área, como na produção da 
vacina com a farmacêutica AstraZeneca.

GRUPO -  III

PERFIS INTERNACIONAIS DE ARTICULAÇÃO

https://twitter.com/nature
https://twitter.com/ScienceMagazine
https://twitter.com/UniofOxford
https://twitter.com/TheLancet
https://twitter.com/VirusesImmunity


POPULARIDADE
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

RANKING POR 
MEDIDA DE INFLUÊNCIA¹:

AUTORIDADE
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

ARTICULAÇÃO
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

¹ Mais detalhes sobre as métricas utilizadas para elaboração do ranking  na seção Metodologia.
² Os perfis foram classificados de acordo com as informações disponibilizadas no campo de biografia dos usuários.
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GRUPO -  III

PERFIS INTERNACIONAIS DE ARTICULAÇÃO

1 ISRO (@isro) Org.  governamental 4.065.936

2
New Scientist 
(@newscientist)

Mídia especializada 3.795.518

3
Harvard Health 
(@HarvardHealth)

Universidade 2.509.135

4 Nature (@nature) Jornal especializado 2.052.786

5
Science Magazine 
(@ScienceMagazine)

Revista especializada 1.876.658

6
Reuters Science News 
(@ReutersScience)

Agência de notícias 910.023

7
Phys.org 
(@physorg_com)

Mídia especializada 821.575

8
University of Oxford 
(@UniofOxford)

Universidade 679.131

9
The Lancet 
(@TheLancet)

Jornal especializado 593.010

10
Cambridge University 
(@Cambridge_Uni)

Universidade 564.067

1
The Lancet 
(@TheLancet)

Jornal especializado 593.010

2
Science Magazine 
(@ScienceMagazine)

Revista especializada 1.876.658

3 Nature (@nature) Jornal especializado 2.052.786

4
University of Oxford 
(@UniofOxford)

Universidade 679.131

5
Prof. Akiko Iwasaki 
(@VirusesImmunity)

Professora 82.997

6
London School of 
Hygiene & Tropical 
Medicine (@LSHTM)

Universidade 53.092

7
Nature Medicine 
(@NatureMedicine)

Jornal especializado 225.327

8
Yale School of Medicine 
(@YaleMed)

Universidade 135.833

9 Cell (@CellCellPress) Revista científica 127.453

10 Yale University (@Yale) Universidade 540.295

1 The Lancet (@TheLancet) Jornal 
especializado

593.010

2
Science Magazine 
(@ScienceMagazine)

Revista 
especializada

1.876.658

3
Prof. Akiko Iwasaki 
(@VirusesImmunity)

Professora 82.997

4 Nature (@nature) Jornal 
especializado

2.052.786

5
Imperial College 
(@imperialcollege)

Universidade 130.926

6
London School of Hygiene & 
Tropical Medicine (@LSHTM)

Universidade 53.092

7
University of Oxford 
(@UniofOxford)

Universidade 679.131

8
Dr Helena Legido-Quigley 
(@legidoquigley)

Professora / 
Editora 
científica

12.512

9 Cell Press (@CellPressNews) Revista 
científica

82.003

10 Thiago Carvalho (@CyrilPedia) Professor 3.629

http://twitter.com/isro
http://twitter.com/newscientist
http://twitter.com/HarvardHealth
http://twitter.com/nature
http://twitter.com/ScienceMagazine
http://twiter.com/ReutersScience
http://twitter.com/physorg_com
http://twitter.com/UniofOxford
http://twitter.com/TheLancet
http://twitter.com/Cambridge_Uni
https://twitter.com/TheLancet
https://twitter.com/ScienceMagazine
https://twitter.com/nature
https://twitter.com/UniofOxford
https://twitter.com/VirusesImmunity
https://twitter.com/LSHTM
https://twitter.com/NatureMedicine
https://twitter.com/YaleMed
https://twitter.com/CellCellPress
http://twitter.com/Yale
http://twitter.com/TheLancet
http://twitter.com/ScienceMagazine
http://twitter.com/VirusesImmunity
http://twitter.com/nature
http://twitter.com/imperialcollege
http://twitter.com/LSHTM
http://twitter.com/UniofOxford
http://twitter.com/legidoquigley
http://twitter.com/CellPressNews
http://twitter.com/CyrilPedia


A rede de cientistas
e especialistas

QUAIS SÃO OS PERFIS MAIS INFLUENTES?

Os principais influenciadores e ranking por medida encontram-se a seguir.

13,23%
163 perfis
1.121 interações

IV - PIONEIROS SOBRE COVID-19 NAS REDES 

Tem formação principalmente em torno dos perfis da 
Universidade Johns Hopkins, uma das primeiras referências a 
divulgar informações sobre a COVID-19. Revistas científicas e 
institutos governamentais também compõem o grupo.

Os perfis destacados são aqueles chamados 
de “pontes”³ neste cluster, que unem os 

pontos mais distantes da rede

CLIQUE PARA ACESSAR A REDE INTERATIVA
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- O National Institutes of Health (@NIH) é o influenciador mais popular e o segundo 
mais relevante em termos de autoridade, com influente papel também de 
articulação.

- O  Journal of the American Medical Association (@JAMA_current) é a grande 
autoridade do grupo, também a maior articuladora, embora menos popular que o 
primeiro.

- Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (@JohnsHopkinsSPH) assume 
importante cargo de articulação, também relevante enquanto autoridade e 
bastante popular.

https://s3.ibpad.com.br/redes/rede_sciencepulse_covid/index.html#
https://twitter.com/JAMA_Current
https://twitter.com/JohnsHopkinsSPH
https://twitter.com/nextstrain
https://twitter.com/NIH
https://twitter.com/JAMA_current
http://twitter.com/JohnsHopkinsSPH


PRINCIPAIS
INFLUENCIADORES¹

¹ Os principais influenciadores foram selecionados levando em 
consideração os fatores de autoridade e articulação na rede, sendo 

popularidade o último critério de desempate. Para mais informações 
sobre essas medidas, conferir a Metodología.
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# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

1.
National Institutes of Health 
(@NIH)

Instituto 
governamental

1.277.640

2.
Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health 
(@JohnsHopkinsSPH)

Universidade 496.380

3.
Journal of the American Medical 
Association (@JAMA_current) Revista científica 400.224

4.
Johns Hopkins University 
(@JohnsHopkins) Universidade 181.127

5.
Johns Hopkins Center for Health 
Security (@JHSPH_CHS) Universidade 155.453

PRINCIPAIS
INFLUENCIADORES¹

DIVULGAÇÃO DE DADOS E PESQUISAS SOBRE 
COVID-19 DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA

Os Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês) 
são o centro de pesquisas biomédicas e de saúde pública 
do governo norte-americano.

A universidade Johns Hopkins é uma liderança em 
pesquisas sobre o novo coronavírus, além de ser um dos 
principais difusores de dados sobre a pandemia, desde 
seus momentos iniciais.

GRUPO -  IV

PIONEIROS SOBRE COVID-19 NAS REDES 

https://twitter.com/NIH
https://twitter.com/JohnsHopkinsSPH
https://twitter.com/JAMA_current
http://twitter.com/JohnsHopkins
https://twitter.com/JHSPH_CHS
https://hub.jhu.edu/2020/11/19/time-coronavirus-resource-center-top-100/


POPULARIDADE
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

RANKING POR 
MEDIDA DE INFLUÊNCIA¹:

AUTORIDADE
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

ARTICULAÇÃO
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

¹ Mais detalhes sobre as métricas utilizadas para elaboração do ranking  na seção Metodologia.
² Os perfis foram classificados de acordo com as informações disponibilizadas no campo de biografia dos usuários.
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GRUPO -  IV

PIONEIROS SOBRE COVID-19 NAS REDES 

1 NIH (@NIH) Instituto 
governamental

1.277.640

2
National Science Foundation 
(@NSF)

Instituto 
governamental

1.199.258

3
Massachusetts Institute of 
Technology  (@MIT)

Universidade 1.111.831

4 NEJM (@NEJM) Revista científica 788.419

5
Johns Hopkins Medicine 
(@HopkinsMedicine)

Universidade 601.640

6
Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health 
(@JohnsHopkinsSPH)

Universidade 496.380

7 JAMA (@JAMA_current) Revista científica 400.224

8
Harvard Medical School 
(@harvardmed)

Universidade 333.895

9 Cornell University (@Cornell) Universidade 311.852

10
University of Michigan 
(@UMich)

Universidade 239.243

1 JAMA (@JAMA_current) Revista científica 400.224

2 NIH (@NIH) Instituto 
governamental

1.277.640

3 NIAID News (@NIAIDNews) Instituto 
governamental

62.863

4
Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health 
(@JohnsHopkinsSPH)

Universidade 496.380

5 Tom Inglesby (@T_Inglesby) Diretor da JHSPH 95.549

6
Johns Hopkins Center for 
Health Security 
(@JHSPH_CHS)

Universidade 155.453

7
Jennifer Nuzzo, DrPH 
(@JenniferNuzzo)

Epidemiologista 27.742

8
Francis S. Collins 
(@NIHDirector)

Diretor da NIH 154.892

9
Annals of Int Med 
(@AnnalsofIM)

Revista científica 52.260

10
Johns Hopkins University 
(@JohnsHopkins)

Universidade 181.127

1 JAMA (@JAMA_current) Revista científica 400.224

2
Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health 
(@JohnsHopkinsSPH)

Universidade 496.380

3 Nextstrain (@nextstrain) Projeto 
colaborativo

37.045

4 NIH (@NIH) Instituto 
governamental

1.277.640

5 NEJM (@NEJM) Revista científica 788.419

6
Broad Institute 
(@broadinstitute)

Universidade 67.403

7
Johns Hopkins University 
(@JohnsHopkins)

Universidade 181.127

8
Massachusetts Institute of 
Technology  (@MIT)

Universidade 1.111.831

9 Fred Hutch (@fredhutch) Instituto de 
pesquisa

31.380

10
Johns Hopkins Center for 
Health Security 
(@JHSPH_CHS)

Universidade 155.453

http://twitter.com/NIH
http://twitter.com/NSF
http://twitter.com/MIT
http://twitter.com/NEJM
http://twitter.com/HopkinsMedicine
http://twitter.com/JohnsHopkinsSPH
http://twitter.com/JAMA_current
http://twitter.com/harvardmed
http://twitter.com/Cornell
http://twitter.com/UMich
https://twitter.com/JAMA_current
https://twitter.com/NIH
https://twitter.com/NIAIDNews
https://twitter.com/JohnsHopkinsSPH
https://twitter.com/T_Inglesby
https://twitter.com/JHSPH_CHS
https://twitter.com/JenniferNuzzo
https://twitter.com/NIHDirector
https://twitter.com/AnnalsofIM
http://twitter.com/JohnsHopkins
http://twitter.com/JAMA_current
http://twitter.com/JohnsHopkinsSPH
http://twitter.com/nextstrain
http://twitter.com/NIH
http://twitter.com/NEJM
http://twitter.com/broadinstitute
http://twitter.com/JohnsHopkins
http://twitter.com/MIT
http://twitter.com/fredhutch
http://twitter.com/JHSPH_CHS


A rede de cientistas
e especialistas

QUAIS SÃO OS PERFIS MAIS INFLUENTES?

Os principais influenciadores e ranking por medida encontram-se a seguir.

3,57%
44 perfis
105 interações

CLIQUE PARA ACESSAR A REDE INTERATIVA

V - INSTITUIÇÕES DE PONTA

Bastante disperso na rede, este grupo é formado principalmente por 
perfis de universidades norte-americanas bastante influentes. Revela 
que há, ao que parece, maior grau de interatividade entre esses perfis, 
ainda que exista interação também com os outros grupos. 

QUAIS SÃO OS PERFIS MAIS INFLUENTES¹?QUAIS SÃO OS PERFIS MAIS INFLUENTES¹?
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- O perfil da Stanford University (@Stanford) é o mais popular e uma das 
maiores autoridades do grupo, garantindo também importante valor de 
articulação. 

- Já o perfil Stanford Medicine (@StanfordMed) é a maior autoridade, 
também com alta articulação e um dos mais populares do grupo.

-  A Princeton University (@Princeton) é quem completa o Top 3, com 
alta popularidade, autoridade e articulação — embora não alcance a 
primeira posição em nenhuma medida.

https://s3.ibpad.com.br/redes/rede_sciencepulse_covid/index.html#
https://twitter.com/stanford
https://twitter.com/princeton
https://twitter.com/stanfordmed
http://twitter.com/Stanford
https://twitter.com/StanfordMed
https://twitter.com/Princeton


PRINCIPAIS
INFLUENCIADORES¹

¹ Os principais influenciadores foram selecionados levando em 
consideração os fatores de autoridade e articulação na rede, sendo 

popularidade o último critério de desempate. Para mais informações 
sobre essas medidas, conferir a Metodología.
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# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

1. Stanford University 
(@Stanford)

Universidade
797.805

2. Princeton University 
(@Princeton)

Universidade
415.936

3. Stanford Medicine 
(@StanfordMed)

Universidade
291.581

4. FLORIDA (@UF) Universidade 202.905

5. Chan Zuckerberg Biohub 
(@czbiohub)

Centro de pesquisa
7.825

PRINCIPAIS
INFLUENCIADORES¹

UNIVERSIDADES DE PRESTÍGIO SE DESTACAM

Neste grupo, estão as universidades e centros de 
pesquisa mais influentes na rede com publicações sobre 
a Covid-19. 

Foram destaques a Universidade Stanford, na Califórnia, 
a Universidade de Princeton, em Nova Jérsei, a 
Universidade da Flórida e a Chan Zuckerberg Biohub, um 
centro de pesquisas sem fins lucrativos da Califórnia.

GRUPO -  V

INSTITUIÇÕES DE PONTA

https://twitter.com/Stanford
https://twitter.com/Princeton
https://twitter.com/StanfordMed
https://twitter.com/UF
https://twitter.com/czbiohub


POPULARIDADE
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

RANKING POR 
MEDIDA DE INFLUÊNCIA¹:

AUTORIDADE
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

ARTICULAÇÃO
# NOME / USUÁRIO PERFIL² SEGUIDORES

¹ Mais detalhes sobre as métricas utilizadas para elaboração do ranking  na seção Metodologia.
² Os perfis foram classificados de acordo com as informações disponibilizadas no campo de biografia dos usuários.
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GRUPO -  V

INSTITUIÇÕES DE PONTA

1
Stanford University 
(@Stanford)

Universidade 797.805

2
Princeton University 
(@Princeton)

Universidade 415.936

3
Stanford Medicine 
(@StanfordMed)

Universidade 291.581

4 FLORIDA (@UF) Universidade 202.905

5
Thomas Piketty 
(@PikettyLeMonde)

Professor 163.038

6
Argonne National Lab 
(@argonne)

Laboratório de 
pesquisa

68.231

7 bioRxiv (@biorxivpreprint) Repositório 
acadêmico

65.013

8
The University of Chicago 
(@UChicago)

Universidade 64.811

9
Parkinson's Foundation 
(@ParkinsonDotOrg)

ONG 60.573

10 Univ. of Rochester (@UofR) Universidade 48.179

1
Stanford Medicine 
(@StanfordMed)

Universidade 291.581

2 Stanford University (@Stanford) Universidade 797.805

3
Princeton University 
(@Princeton)

Universidade 415.936

4 bioRxiv (@biorxivpreprint) Projeto 
científico

65.013

5
The University of Chicago 
(@UChicago)

Universidade 64.811

6
Chan Zuckerberg Biohub 
(@czbiohub)

Centro de 
pesquisa

7.825

7
DBMI at Harvard Med 
(@HarvardDBMI)

Universidade 4.886

8 Univ. of Rochester (@UofR) Universidade 48.179

9 FLORIDA (@UF) Universidade 202.905

10
Lieuwe Bos - Acute Pulmonary 
Medicine (@Acute_Pulmo_Med)

Clínico 828

1
Stanford University 
(@Stanford)

Universidade 797.805

2
Princeton University 
(@Princeton)

Universidade 415.936

3
Stanford Medicine 
(@StanfordMed)

Universidade 291.581

4
Claudio Ferraz 
(@claudferraz)

Professor 21.522

5
Chan Zuckerberg Biohub 
(@czbiohub)

Laboratório de 
pesquisa

7.825

6 UR Medicine (@UR_Med) Universidade 7.433

7 FLORIDA (@UF) Universidade 202.905

8
Univ. of Rochester 
(@UofR)

Universidade 48.179

9
Michael Okun 
(@MichaelOkun)

Diretor da Parkinson’s 
Foundation

4.272

10 IBRO (@ibroSecretariat) Organização 
científica

7.609

http://twitter.com/Stanford
http://twitter.com/Princeton
http://twitter.com/StanfordMed
http://twitter.com/UF
http://twitter.com/PikettyLeMonde
http://twitter.com/argonne
http://twitter.com/biorxivpreprint
http://twitter.com/UChicago
http://twitter.com/ParkinsonDotOrg
http://twitter.com/UofR
https://twitter.com/StanfordMed
https://twitter.com/Stanford
https://twitter.com/Princeton
https://twitter.com/biorxivpreprint
https://twitter.com/UChicago
https://twitter.com/czbiohub
https://twitter.com/HarvardDBMI
https://twitter.com/UofR
https://twitter.com/UF
http://twitter.com/Acute_Pulmo_Med
http://twitter.com/Stanford
http://twitter.com/Princeton
http://twitter.com/StanfordMed
http://twitter.com/claudferraz
http://twitter.com/czbiohub
http://twitter.com/UR_Med
http://twitter.com/UF
http://twitter.com/UofR
http://twitter.com/MichaelOkun
http://twitter.com/ibroSecretariat


METODOLOGIA

Considerações metodológicas sobre 
como o relatório foi desenvolvido
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SOBRE A METODOLOGIA
DO MAPEAMENTO E COLETA À ANÁLISE DE REDES

O processo metodológico para este relatório foi desenvolvido em duas partes: primeiro, com o mapeamento de perfis e coleta realizada pelo projeto 
Science Pulse. A partir dessa base de dados, o IBPAD foi responsável por realizar o filtro das conversas sobre a COVID-19 e tratar a base de modo a 
identificar as interações entre os perfis. Por fim, utilizou-se de técnicas de análise de redes para mídias sociais com o objetivo de identificar 
influenciadores.

MAPEAMENTO DE PERFIS COLETA DE DADOS TRATAMENTO DOS DADOS ANÁLISE DE REDES

O projeto realizou o mapeamento de 
perfis a partir de listas especializadas, 
indicações de usuários e amostragem 

em bola de neve.

A coleta de publicações desses perfis 
foi iniciada em junho/2020, através da 

requisição de dados conforme as 
limitações da API gratuita do Twitter.

Entre junho e outubro de 2020, foram 
213.469 tuítes coletados que 

mencionam a Covid-19. Esta base foi 
tratada em R para identificar os perfis 

de origem, menções e retuítes.

Com a base tratada, os nós e arestas 
identificados foram trabalhados no 

Gephi, com elaboração em sua 
distribuição espacial e cálculo de 

métricas.
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https://sciencepulse.org/
https://ibpad.com.br/


A análise de influência em rede tem como base a matemática aplicada 
à teoria de grafos, ou seja, cálculos estatísticos que revelam 
características das conexões da rede.

Esses cálculos são chamados de métricas — e as principais levadas 
em consideração para este estudo foram:

► Eigenvector Centrality: medida que avalia a importância de um nó 
baseado em sua conexões.

► Betweeness: revela quais nós unem os pontos mais distantes da 
rede. Mede a frequência com que um nó aparece nos caminhos mais 
curtos entre nós da rede.

► Grau: quantidade de arestas diretamente conectadas ao nó. Ajuda 
a entender a relevância no nó para o contexto geral da rede.

INFLUÊNCIA EM REDE
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As conexões de uma rede 
são chamadas de arestas

Cada ponto em uma rede 
é chamada de nó

Os agrupamentos de nós e conexões com 
características similares forma um cluster
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COMO SÃO FORMADOS OS GRUPOS?
Os grupos, chamados de clusters na literatura de redes, são formados a partir 
da métrica de Modularidade, que identifica quais são os nós (perfis) que, 
estatisticamente, possuem mais conexões entre si.

A análise desses agrupamentos, entretanto, é feita pelo pesquisador 
responsável. Logo, a nomenclatura e a descrição estão de acordo com a 
interpretação das métricas estabelecidas aos perfis de cada cluster.

É por esse motivo que alguns perfis podem parecer deslocados dos seus 
grupos, como no caso de perfis internacionais no cluster brasileiro. Significa 
que esses perfis são também muito citados pelos perfis desse grupo.

Ou, ainda, como no caso da Drª. Akiko Iwasaki no grupo "Perfis internacionais 
de articulação": sua presença nesse cluster indica muitas conexões com 
esses perfis, ainda que, na distribuição da rede, apareça bem próxima do 
grupo "Comunidade Global de Cientistas", com alto poder de articulação.

NOTAS DE RODAPÉ
O QUE SÃO PERFIS PONTE?
Chamamos de perfis ponte aqueles que são responsáveis por conectar 
pontos distantes na rede. São estabelecidos através da métrica de 
Centralidade de Intermediação (Betweeness Centrality).

COMO FORAM CLASSIFICADOS OS PERFIS?
Os perfis foram classificados de acordo com suas descrições 
disponibilizadas nas próprias bios do Twitter, respeitando assim o modo 
como os próprios se apresentam na rede.

REFERÊNCIAS
MALINI, Fábio. Um método perspectivista de análise de redes sociais: cartografando 
topologias e temporalidades em rede. XXV Encontro Anual da Compós, p. 1-30, 2016.
RECUERO, Raquel; BASTOS, Marco; ZAGO, Gabriela. Análise de redes para mídia social. 
Editora Sulina, 2015.
SILVA, Tarcízio; STABILE, Max. Análise de redes em mídias sociais. In: SILVA, Tarcízio; 
STABILE, Max. (Org.) Monitoramento e pesquisa em mídias sociais: metodologias, 
aplicações e inovações. São Paulo: Uva Limão, 2016, p. 161-278.



28

https://www.ibpad.com.br/
https://sciencepulse.org/

