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Campo (Field) Tipo 

Index texto 

primary_channel texto 

título texto 

data_ref data 

data da publicação data 

name texto 

grupo texto 

palavras_grupo.keywords texto 

palavras_contexto.keywords texto 

post_url texto 

gender texto 

text texto 

texto texto 

themes texto 

channel texto 

interests texto 

location texto 

sentiment numérico 

username texto 

Descrição Exemplo 

nome do banco de dados Stilingue_painel_tabaco_20201112_00 

tipo de canal de publicação 
News, Blogs, Tumblr, Comentários em Artigos, Reclame 
Aqui 

título da publicação 
Desmatamento na Amazônia cresce e piora imagem do 
Brasil no mercado internacional 

data de coleta da publicação 2020-07-10T00:00:00.000Z 

data da publicação 2020-07-10T00:00:00.000Z 

nome do veículo onde foi publicado jaraguadosul.sc.gov.br, clovisvilela, aneel.gov.br 

título dos grupos disponíveis na pesquisa Cigarro tradicional, Vaper, Outros 

lista de palavras contidas nos grupos 
disponíveis  

Philip Morris, Souza Cruz, tabagismo, narguile, vaper 

Palavras que delimitam o contexto da 
pesquisa 

fumar, fumo, tabagismo, cigarro 

link da publicação 
https://noticias.cancaonova.com/brasil/prevenir-ainda-e-
a-melhor-estrategia-contra-o-cancer-de-mama/ 

Informação sobre o gênero de quem 
publicou a postagem, ou se é uma 
organização 

Homem, mulher ou organização 

texto original da publicação 

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou, em reunião 
nesta segunda-feira (19), as indicações de Antonio Barra 
Torres e Cristiane Rose Jourdan Gomes para a diretoria da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os 
diretores das agências reguladoras têm mandatos de cinco 
anos, sendo vedada a recondução. 
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texto enriquecido para o painel 

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou, em reunião 
nesta segunda-feira (19), as indicações de Antonio Barra 
Torres e Cristiane Rose Jourdan Gomes para a diretoria da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os 
diretores das agências reguladoras têm mandatos de cinco 
anos, sendo vedada a recondução. 

temas relacionados ao coronavirus  Fumantes 

Tipo de canal de publicação 
News, Blogs, Tumblr, Comentários em Artigos, Reclame 
Aqui 

lista de Interesses 
Notícias, Tecnologia & Computação, Agricultura, Animais 
de Estimação, Economia, Viagens, Esportes / Futebol 

lista de localizações do Brasil 
Brasil, São Paulo,São Paulo, Angra dos Reis,Rio de Janeiro, 
Taubaté,São Paulo, Cuiabá,Mato Grosso 

tipo de sentimento  -1 Negativo, 0 Neutro, 1 Positivo 

username do influenciador g1.globo.com, msn.com 

 

 

Quadro contendo as palavras-chave utilizadas para a disponibilização das publicações na 
base de dados sobre tabaco e a pandemia do novo coronavírus: 

 

Etapa1 - Filtro de contexto   

fumante cigarro cigarrilha fumar fumo  

nicotina Souza Cruz Philip Morris 
British American 

Tobacco 
tabagismo  

China Brasil Tabacos BAT Altria Lorillard tabaco  

Marlboro Dunhill Lucky Strike Vogue Camel  

bituca guimba fumageira fumicultor vaping  

vaper vapers 
vaporizador de 

ervas 
cigarro eletrônico 

dispositivo 
eletrônico para 

fumar 

 

e-liquid smoking pod puff bar vapeon  

narguiles nargs narg narguile narguilê  

naguilé shisha hookah Cachimbo charuto  

rapé cigarrilha 
cigarro 

aquecido 
heat not burn atomizador  

cigarros não 
comburentes 

vape vaporesso narguilé fumo de rolo  

Etapa2 - Filtros para a formação de grupos  

Cigarro tradicional  

fumante cigarro cigarrilha fumar fumo  

tabagismo tabaco fator de risco grupo de risco fumaça  

nicotina Souza Cruz Philip Morris 
British American 

Tobacco 
   

China Brasil Tabacos BAT Altria Lorillard    

Marlboro Dunhill Lucky Strike Vogue Camel  

bituca guimba maço fumageira fumicultor  

VAPER  

vaping vape vaper vapers 
vaporizador de 

ervas 
 

JUUL 
cigarro 

eletrônico 

dispositivo 
eletrônico para 

fumar 
vapor tanque  

https://bigdata.icict.fiocruz.br/


 

Av. Brasil, 4.036 - Pavilhão da Expansão da Fiocruz, sala 713 - Manguinhos, Rio de Janeiro CEP: 21040-361 

Tel.: (+55 21) 3882-9229 | (+55 21) 3865-3131 / 2270-2668 

https://bigdata.icict.fiocruz.br/ 

3 

 

aspirar líquido e-liquid juice smoking  

device puff bar vapeon vaporesso atomizador  

pod       

Outros  

narguiles nargs narg narguile narguilê  

naguilé shisha hookah Cachimbo narguilé  

rapé cigarrilha 
cigarro 

aquecido 
heat not burn    

cigarros não 
comburentes  

charuto fumo de rolo      
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