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Palavra da Presidente
Queridos Conselheiros,
O Instituto Questão de Ciência é uma organização não governamental sem fins lucrativos com os
objetivos de apontar e corrigir distorções da Ciência no discurso público por meio de esclarecimentos
baseados em evidências e promover o pensamento crítico. Existimos para ser uma voz da razão e do
pensamento crítico frente a quaisquer atos, de governo ou não, que não sejam devidamente fundamentados
nas melhores práticas e evidências científicas disponíveis. Produzimos conhecimento e experiências capazes
de inspirar práticas eficientes, capacitar tomadores de decisão e propor políticas públicas com foco em
evidências.
Desde a nossa primeira reunião do Conselho Consultivo, em abril de 2019, o IQC tem trabalhado
incansavelmente tanto na persecução dos objetivos que nos propusemos quanto no fortalecimento de nossa
estrutura institucional. Nosso primeiro foco temático, a saúde pública, com especial ênfase em terapias
alternativas, ocupou considerável parte de nossas atividades até dezembro último. Como destaques, que
podem ser vistos em detalhe abaixo, estão diversos questionamentos oficiais quanto ao Plano Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do Ministério da Saúde e a elaboração de um Dossiê da
Ausência de Evidências em Homeopatia, que teve seu lançamento adiado por causa da pandemia, mas que
será lançado assim que nosso mundo estiver curado.
Desde o início de 2020, com o objetivo de maior profissionalização de nossas mídias e de nossa
relação com a imprensa, contratamos profissionais que estão nos auxiliando a cuidar de nossas redes sociais,
sites institucionais e nossa exposição pública. Isso, e a dedicação incansável da nossa equipe, permitiu que,
com o advento da COVID-19, tivéssemos um ganho significativo em todas as métricas de influência que
acompanhamos, de redes sociais a exposição em revistas de ampla circulação e telejornais de horário nobre.
A pandemia e o grau de desinformação científica que se seguiu, tornaram nosso trabalho mais urgente e
essencial, e a equipe atendeu prontamente o desafio, aumentando de maneira significativa a produção de
conteúdo e as horas de trabalho, para poder prover informação de qualidade e defender a boa ciência. Tivemos
também a grata surpresa de receber inúmeras contribuições voluntárias de cientistas para a produção de
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conteúdo específico para a pandemia, e o IQC torna-se então um canal para que cientistas possam interagir
com a sociedade.
Adicionalmente, concluímos a indicação dos nomes de nosso Conselho Fiscal, cuja implementação
oficial foi adiada em função da obrigatoriedade de registro em cartório das assinaturas físicas em ata oficial,
o que é impossível enquanto durar o isolamento social.
O mesmo motivo nos impede temporariamente de realizar uma reunião presencial do nosso
Conselho Consultivo e, por isso, apresentamos de maneira sucinta nesse relatório as nossas principais ações
realizadas no período entre abril de 2019 e abril de 2020. Esperamos que o compilado de ações esteja alinhado
com o que esperavam de nosso primeiro ano de atuação e, como sempre, estamos abertos a sugestões e
críticas. A despeito de uma próxima reunião presencial, onde nos consultaremos com vocês sobre o próxima
ciclo de atividades, adianto que estão nos planos um aprofundamento e diversificação de produção de
conteúdo (como vídeos e cursos); um foco maior em projetos de educação; ações mais estruturadas de

advocacy; criação de repositórios de conteúdo para fundamentar políticas públicas; reforço de parcerias
nacionais e internacionais e financiamento direto de pesquisa acadêmica em assuntos afins à missão do IQC.
Ainda somos um instituto jovem e há muitos pontos em que podemos melhorar, mas estamos
surpresos com o que foi possível realizar em tão pouco tempo, partindo do zero. Somos hoje uma referência
na defesa da ciência no Brasil e não teríamos obtido essa posição sem o apoio, de valor inestimável, de nossos
conselheiros.
Agradecemos a todos e seguimos na linha de frente,
Um abraço,
Natalia Pasternak
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Institucional
Missão
Apontar e corrigir distorções da Ciência no discurso público por meio de esclarecimentos baseados em
evidências. Promover o pensamento crítico.
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Introdução
Este relatório objetiva descrever as principais atividades realizadas e os resultados alcançados pelo Instituto
Questão de Ciência entre abril de 2019 e abril de 2020. O documento inclui informações sobre publicações
e alcance da Revista Questão de Ciência, eventos organizados e apoiados pelo IQC, palestras realizadas em
eventos nacionais e internacionais, ações de advocacy, projetos executados, conteúdos produzidos e a
visibilidade do instituto na mídia por meio de entrevistas e autoria de artigos de análise e opinião.

Revista Questão de Ciência: Nossa fonte é a evidência científica
Publicações
A Revista Questão de Ciência publicou mais de 350 textos desde seu lançamento, sendo 260 desde abril/19.
Os textos mais acessados são: Constelação Familiar: machismo às custas do SUS (30,7 mil acessos); Colar de
âmbar para bebês: perigoso e inútil (26,1 mil acessos) e; Cloroquina vira espetáculo de oportunismo (21,2
mil acessos). Pseudociência, saúde e método científico são os temas mais discutidos.

Alcance
Ao total, a Revista recebeu 664 mil visitas, das quais 533 mil ocorreram a partir de abril/19. O número de
visualizações de página passa de 893 mil. O pico de acessos ocorreu em 5 de abril de 2020, com 46 mil visitas
em um único dia. Em novembro/19, a Revista alcançou o número de 18 mil leitores mensais e 37 mil
visualizações de páginas por mês.

Eventos
Em 2019, o IQC trouxe palestrantes internacionais ao Brasil e promoveu eventos ao longo do segundo
semestre. Entre eles, destacam-se as palestras ministradas pelo Dr. Stuart Vyse, o Ciclo de seminários 'O que
a Ignorância tem a nos ensinar?', organizado com o IEA-USP, e o Seminário Internacional 1023. Além disso,
o IQC apoiou e realizou palestras em eventos nacionais e internacionais, além de se tornar um dos
organizadores do “Aspen Global Congress on Scientific Thinking and Action ”, evento internacional
programado para setembro de 2020.

Eventos Organizados
Palestra “As Raízes da Superstição” (ago/19)
Palestrante: Dr. Stuart A. Vyse
Teatro Eva Herz - Livraria Cultura
Workshop "Science and Clinical Psychology: How to Make Them Allies." (ago/19)
Palestrante: Dr. Stuart A. Vyse
Instituto de Psicologia da USP
Ciclo “O que a Ignorância tem a nos ensinar?” (ago/19)
Série de oito encontros realizados com o Instituto de Estudos Avançados da USP
Why People Believe What They Believe | Dr. Stuart A. Vyse
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Ignorância e Sociedade: Reflexões Filosóficas e Sociológicas sobre a Ignorância | Lenin Bicudo Bárbara
(FFLCH-USP)
Ciclo “O que a Ignorância tem a nos ensinar?” (set/19)
As Ignorâncias Humanas na Perspectiva Evolucionista| Marco Antonio Correa Varella (IP-USP)
A Máquina de Crenças e a Ignorância do que É a Ciência | Ronaldo Pilati (IP-UNB)
Ciclo “O que a Ignorância tem a nos ensinar?” (out/19)
O que São Fake News? | Gilmar Lopes (e-farsas)
Ignorância, Autoengano e Crenças Paranormais: Uma Análise pela Psicologia do Ilusionismo |
Wellington Zangari (IP-USP)
Ciclo “O que a Ignorância tem a nos ensinar?” (nov/19)
O Brasil e a Ignorância Institucional | Paulo Almeida (IQC)
Circular Reasoning: The Rise of Flat Earth Belief | Michael Marshall (Good Thinking Society)
Palestra “Por Que Acreditar na Ciência” | Casa do Saber (nov/19)
Palestrante: Carlos Orsi
Painel “Como os museus de ciência podem contribuir para a luta contra a pseudociência e a
desinformação” | Parceria com a Scientific American Brasil (nov/19)
Palestrantes: Sir Ian Blatchford (Science Museum, Reino Unido), Michael Marshall (Good Thinking
Society, Reino Unido) e Loretta Marron (Friends of Science in Medicine, Austrália).
Teatro Eva Herz - Livraria Cultura
Seminário Internacional do Instituto Questão de Ciência 10²³ (nov/19)
Palestrantes: Michael Marshall (Good Thinking Society, Reino Unido) e Loretta Marron (Friends of
Science in Medicine, Austrália).
Rooftop 5 & Centro de Convenções - Prédio do Instituto Tomie Ohtake
O evento celebrou o aniversário de um ano do Instituto e lançou a campanha 10²³, uma iniciativa para
sensibilizar a opinião pública sobre a ineficácia da homeopatia. O termo 10²³ é uma referência ao número
de Avogadro, que representa o grau de diluição a partir do qual não se encontra mais nenhuma molécula
do princípio ativo no produto final. Homeopatia trabalha com diluições muito maiores.

Eventos Programados
“Aspen Global Congress on Scientific Thinking and Action”
30 de setembro a 3 de outubro de 2020 | Roma, Itália
Organizado em parceria com o The Aspen Institute Science & Society Program (Nova York) e o
The Aspen Institute Italia (Roma), o encontro reunirá líderes de todo o mundo que trabalham
ativamente na implementação de abordagens científicas e racionais para a formulação de políticas e
educação, local e globalmente.
Por meio de apresentações de especialistas renomados, sessões de grupos pequenos e discussões em
grupos grandes, a reunião visa ajudar no desenho e na implementação de estratégias de comunicação
científica sobre temas que transcendem as fronteiras geográficas.
Ao conectar a comunicação científica e os líderes políticos de todo o mundo, o congresso promoverá
oportunidades para os participantes aprenderem como apoiar uns aos outros; delinear mecanismos para
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construção e assinatura de documentos internacionais; desenvolver um plano de trabalho para a
realização de eventos e campanhas; e elaborar um roteiro para futuros trabalhos globais.
Atualmente, muitas organizações científicas regionais não mantêm fortes relações ou mesmo
conhecem suas coirmãs em outras partes do mundo. Esta reunião tem como objetivo construir pontes
entre esses grupos. Antecipamos a participação de mais de 40 países.
O evento, previsto inicialmente para março de 2020, foi adiado devido à pandemia de covid-19.

Eventos com Apoio do IQC
XXXIV Reunião Anual da FeSBE (set/19)
O IQC foi um dos patrocinadores da primeira edição do prêmio "Professor de Ciências do Ano 2019".

Palestras em Eventos
Debate sobre Fake News na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)
Palestrante: Natalia Pasternak
A presidente do IQC participou de debate sobre fake news em ciência na Alesp, promovido pelo Instituto
Legislativo Paulista (ILP) e pela Fapesp.
TED Vancouver 2019
Workshop “Science-based public policies: why evidence matters
Palestrantes: Natalia Pasternak e Paulo Almeida
Aula Magna na Universidade de Brasília (UnB)
Palestrante: Natalia Pasternak
A presidente do IQC, Natalia Pasternak, fez a Aula Magna para os calouros de 2019 da UnB e falou
sobre ciência, cidadania e as escolhas que esperam os jovens na vida.
Escola Paulista de Medicina/UNIFESP
Palestra: “Como Não Utilizar a Estatística ou Como Não Realizar um Experimento”
Palestrante: Marcelo T. Yamashita
15º Congresso Nacional da SBAN Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (ago/19)
Palestra: "Pela bandeira da ciência: transgênicos, e outras polêmicas sem fundamento"
Palestrante: Natalia Pasternak
A palestra fez parte do Simpósio “Fake News na Cadeia Produtiva de Alimentos: Como Fazer
Comunicação Responsável?”.
XXXIV Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental - FeSBE (set/19)
Palestra: "Diálogo Educacional: mídia, ciências e divulgação científica”
Palestrantes: Natalia Pasternak e Carlos Orsi
Mesa “Transgenics and Biosafety”
Mesa “Why scientists should share their discoveries through different media not only by publishing
papers?”
Participação no Simpósio “Inspire Science” (set/19)
A convite de um dos diretores do Aspen Institute, o IQC apresentou uma palestra na New York
University sobre divulgação científica. A palestra aconteceu dentro da programação do simpósio
"InspireScience", que teve como objetivo principal inspirar cientistas a criar uma comunidade mais
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abrangente, pensando em outras pessoas ou lugares por meio da comunicação, engajamento pessoal e
inovação.
Palestrante: Natalia Pasternak
XI Simpósio de Graduação em Química da Universidade Estadual de Ponta Grossa e I Encontro de PósGraduação em Química do Paraná (set/19)
Palestra: “O Papel do Cientista na Sociedade”
Palestrante: Marcelo T. Yamashita
CSICon 2019 - Skeptical Inquirer Conference (out/19)
Palestra "Brazilians Love and Support Science! Or is it Pseudoscience?”
Palestrante: Natalia Pasternak
II Encontro de Cultura da Unesp (out/19)
Palestra: “Iniciativas de divulgação e letramento científico”
Palestrante: Marcelo T. Yamashita
5ª Semana de Física da Universidade Federal de Alfenas (2019)
Palestra: “Ciência vs. Pseudociência”
Palestrante: Marcelo T. Yamashita

IQC na Imprensa: entrevistas e autoria de artigos de análise e opinião
Ao longo de 2019 e início de 2020, os diretores do IQC publicaram artigos de análise e opinião e realizaram
entrevistas em jornais, revistas, programas de TV e programas de rádio. Em relação às produções, a presidente
do IQC se tornou colunista em “A hora da Ciência”, uma coluna diária do Jornal O Globo. Natalia escreveu
o artigo de estreia da coluna e seus artigos são publicados toda segunda-feira. Além disso, Natalia Pasternak
e Carlos Orsi foram convidados para escrever uma coluna mensal na revista The Skeptic do Reino Unido.
Destacamos ainda que foram concedidas entrevistas e foram publicados artigos autorais nos seguintes
veículos: Revista Superinteressante, Nexo Jornal, Revista Galileu, Jornal Folha de São Paulo, Jornal Poder
360, Correio Braziliense, Portal UOL Notícias, Jornal Gazeta do Povo, Site Direto da Ciência, Observatório
da Imprensa, Jornal O Estado de São Paulo, Revista Scientific American, Revista Saúde, Jornal da USP, Jornal
da Cultura, Opinião Nacional (TV Cultura), Jornal Nacional (TV Globo), Rádio CBN, Jornal O Globo,
CBC Canada, Globo News, TV Vitória, e Fantástico (TV Globo).

Projetos
Advocacy e Comunicações Oficiais
A atuação do IQC na área de advocacy ocorreu por meio da realização de reuniões com parlamentares, do
envio de ofícios a órgãos oficiais e por meio da elaboração de pareceres jurídicos, pesquisas e relatórios.
Destacam-se as seguintes reuniões:
 Apresentação do IQC na Câmera Federal: Em março/2019, a diretoria do IQC esteve em Brasília,
apresentando propostas a parlamentares e defendendo a importância do respeito às evidências científicas
na formulação de políticas públicas.
 Debatendo Fake News na ALESP: Em abril de 2019, a presidente do IQC, Natalia Pasternak, participou de
debate sobre fake news em ciência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), promovido
pelo Instituto Legislativo Paulista (ILP) e pela Fapesp.
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Em relação aos ofícios enviados, em outubro de 2019, o IQC enviou uma carta sobre a ausência de validade
científica da homeopatia à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao Ministério da Saúde, ao
Conselho Federal de Farmácia (CFF) e ao Conselho Federal de Medicina (CFM). Neste mesmo mês, foi
enviada à Fundação Oswaldo Cruz e ao Instituto Butantan uma solicitação oficial com pedido de informações
de um estudo sobre toxicidade de defensivos agrícolas e foi enviado um levantamento de pontos importantes
para a análise do PL 2821/19 à Deputada Federal Paula Belmonte. Em 2020, foi encaminhada uma carta com
pedido de esclarecimento quanto ao cadastro de uma pesquisa com humanos no sistema CEP/CONEP à
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e uma carta com solicitações relacionadas a ensaios
clínicos para tratamento de pacientes com manifestação COVID-19 à Anvisa e à CONEP. O IQC enviou
ainda uma carta ao Ministério da Saúde sobre o protocolo de uso de Hidroxicoloroquina e Azitromicina em
pacientes acometidos de COVID-19. Além disso, o IQC emitiu parecer técnico que instruiu um processo e
auxiliou a tornar uma acusação indevida juridicamente improcedente.

Pesquisa IQC/DataFolha: As Práticas Não Reconhecidas pela Ciência
No primeiro semestre de 2019, o IQC encomendou uma pesquisa ao Datafolha para entender o que os
brasileiros pensam sobre evolução, aquecimento global, curas mágicas e conspirações com ETs. A pesquisa
também verificou as preferências e os hábitos dos brasileiros quando o assunto é tratamento de saúde. Os
resultados foram abordados em artigos da Revista Questão de Ciência e da revista Skeptical Inquirer:
Vacinas, evolução, transgênicos: pesquisa revela crenças dos brasileiros
Brasileiros preferem médico convencional e tratamento com base científica
Believing In Science Is Not Understanding The Science: Brazilian Surveys

Dossiê sobre Homeopatia
Ao final de 2019, o IQC iniciou a realização de metanálises com avaliação crítica das evidências da
homeopatia apresentadas em um dossiê. O projeto contou com a participação de pesquisadores da USP,
UNESP e UNICAMP.
Lista de Colaboradores: Ana Campa (IQ-USP), Beny Spira (ICB-USP), Carlos Orsi (IQC), Eder Quintão
(FM-USP), Edzard Ernst (professor emérito na Universidade de Exeter, Reino Unido), George Matsas (IFTUNESP), Leandro Tessler (IF-UNICAMP), Luiz Gustavo Almeida (ICB-USP, IQC), Marcelo Yamashita
(IFT-UNESP, IQC) e Natalia Pasternak (ICB-USP, IQC).

Coleta de Informações sobre Práticas Integrativas Complementares (PICs)
Por meio da Lei de Acesso à Informação, o IQC enviou pedidos às capitais estaduais sobre o Programa
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde (PNPIC-SUS). Foram
solicitadas informações sobre as práticas integrativas e complementares oferecidas e o dinheiro público gasto
com as práticas considerando que a destinação das verbas provenientes do PNPIC é definida pelo município.

Parceria com a Cornell Alliance for Science
Em 2019, foi estabelecida uma parceria com a Cornell Alliance for Science visando a elaboração e aplicação
de algumas de suas ferramentas para a contexto brasileiro. O projeto inclui a adaptação do curso online sobre
comunicação científica para a realidade do Brasil e a elaboração e execução de workshops sobre inovações
para a agricultura brasileira, destinados a jornalistas, reguladores, fazendeiros e cientistas.
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Novas Contratações
Em decorrência do surgimento de novos projetos e visando a expansão estratégica das atividades, a diretoria
do IQC decidiu ampliar a estrutura do instituto com a contratação da agência de marketing Chleba
Advertising & Technology e da assessoria de imprensa Ricardo Viveiros & Associados - Oficina de
Comunicação. Além disso, foram contratados dois membros novos para a equipe: Cesar Baima (edição de
conteúdo) e André Hermann (apoio a parcerias e gestão de dados).

Outros Conteúdos
Lançamento de Livro
Em 2020, a presidente do IQC, Natalia Pasternak, e o diretor Carlos Orsi publicaram o livro Ciência no
cotidiano: Viva a razão. Abaixo a ignorância! pela Editora Contexto.
Sinopse: O simples fato de vivermos no século XXI já nos faz beneficiários da ciência e dos seus frutos,
mesmo que a gente não se dê conta dessa verdade. Os objetos que nos dão conforto, que nos dão prazer, que
nos transportam, que nos emocionam, que nos informam (até este livro) só existem da forma como existem
por conta dos conhecimentos científicos. O cidadão que ignora fatos científicos básicos pode se tornar presa
fácil de curandeiros e charlatões, gente que mente para os outros e, não raro, para si mesma.

Curso de Extensão em Comunicação da Ciência
O curso é coordenado pelo diretor científico do IQC, Marcelo Takeshi Yamashita, e será oferecido pelo
Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais (IPPRI) da UNESP, com o apoio do IQC. O
programa conta com a participação dos seguintes professores: Hector Luis Saint-Pierre (IPPRI-UNESP),
Ronaldo Pilati (UnB), Marcelo Yamashita (IFT-UNESP), Natalia Pasternak (IQC), Carlos Orsi (IQC),
Francisco Rolfsen Belda (FAAC-UNESP), Roberto Kraenkel (IFT-UNESP), Beny Spira (ICB-USP) e
Alexandre Reily Rocha (IFT-UNESP). O início do curso estava previsto para março de 2020 e foi suspenso
temporariamente devido à pandemia de COVID-19.

Vídeos e Podcasts
Além de artigos publicados na Revista Questão de Ciência e em outros veículos, o IQC produziu conteúdos
próprios e em parceria por meio de vídeos online. Os diretores também participaram de podcasts.
Vídeos
COVID-19
 Fatos e Dúvidas: a ciência e o coronavírus #02 | 30/04/20 (link)
 Não se Vence a Pandemia Atropelando a Ciência | 10/04/20 (link)
 Fatos e Dúvidas: a ciência e o coronavírus #01| 09/04/20 (link)
 O uso indevido dos antimaláricos | 25/03/20 (link)
 Cloroquina: funciona ou não? (Revista Superinteressante) | 13/04/20 (link)
Casa do Saber
 Sustentabilidade e Biotecnologia | 07/11/19 (link)
 O Mito e o Perigo do Movimento Antivacina | 21/11/19 (link)
 Ciência Brasileira: Desconhecida pelos Brasileiros | 28/11/19 (link)
 O que é Ciência e por que confiar nela? | 09/12/19 (link)
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Campanha 1023
 Você sabe como é produzido um remédio homeopático? | 31/10/19 (link)
 Como sabemos que a homeopatia NÃO funciona? | 01/11/19 (link)
Outros Vídeos:
 O que é homeopatia e como é feito um remédio homeopático? | 31/10/19 (link)
 O que é a ciência e como ela funciona? | 06/11/19 (link)
 Por que a ciência está sempre mudando? | 09/11/19 (link)
 Por que parece que homeopatia funciona? | 12/11/19 (link)
Podcasts
 Bem Estar #35 (G1) | 22/04/20 (link)
 Café da Manhã (Folha de São Paulo) | 14/04/20 (link Spotfy)
 Dossiê #10: Cloroquina (Revista Superinteressante) | 14/04/20 (link)
 O Assunto #164 (G1) | 14/04/20 (link)
 Instituto Millenium (link)
 Fronteiras da Ciência | 02/12/19 (link)
O diretor científico, Marcelo Takeshi Yamashita, participou do podcast Fronteiras da Ciência com
Jeferson Arenzon e Marco Idiart e falou sobre a atuação do IQC, pseudociência e antecipou algumas
informações da análise do Dossiê sobre homeopatia.
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Mídias Sociais
As mídias sociais são ferramentas importantes para a ampliação do alcance das produções e ações do instituto.
Em fevereiro de 2019, a página do IQC no Facebook já contava com 10 mil seguidores. O mês de abril de
2020 fechou com mais de 24 mil seguidores no Facebook, 2.900 no Twitter e 15 mil no Instagram.
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