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Oi, Nylton G. Batista, 
Nossa equipe analisou seu conteúdo e acreditamos que ele viola 
a política sobre informações médicas incorretas. Removemos o 
seguinte conteúdo do YouTube: 
Vídeo: Dr José Augusto Nasser covid 19 

Sabemos que isso pode ser frustrante, mas queremos garantir que o 
YouTube seja uma plataforma segura para todos. Se um conteúdo 
violar nossas regras, ele será removido. Caso você acredite que 
cometemos um erro, conteste a decisão e faremos outra análise. 
Continue lendo para saber mais. 

De que maneira seu conteúdo violou a política 
Afirmações sobre a vacina para a COVID-19 que sejam contrárias ao 
consenso de especialistas de autoridades locais de saúde ou à 
Organização Mundial da Saúde (OMS) não são permitidas no 
YouTube. Saiba mais. 

SAIBA MAIS 
 

Como isso afeta seu canal 
Como essa foi sua primeira violação das diretrizes, enviamos apenas 
uma advertência. Se isso acontecer novamente, seu canal receberá um 
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aviso e você não poderá usar recursos como o envio de vídeos, 
postagens da Comunidade ou transmissões ao vivo por duas semanas. 

  

O que fazer agora 
  

Queremos ajudar você a continuar no YouTube. Para isso, você precisa 
compreender: 

• as diretrizes da comunidade e como funcionam os avisos. 

• Verifique se o seu conteúdo está em conformidade com 
nossas políticas. Se, depois da análise, você concluir que 
cometemos um erro, entre em contato. É possível contestar a 
decisão neste link. 

  

Atenciosamente, 
Equipe do YouTube 

   
  
  

Central de Ajuda • Opções de e-mail 
  

Enviamos este e-mail para informar sobre ações relacionadas à sua conta do YouTube. 
  

Este e-mail foi útil?  Sim    |   Não   
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