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Resumo — A presente revisão sistemática mapeou estudos sobre o 
uso do Instagram no campo da saúde pública, com ênfase na 
atuação das entidades governamentais. Foram selecionados 26 
artigos nas bases de dados SCOPUS e PUBMed, provenientes de 
13 países. Os critérios de elegibilidade foram: textos em inglês ou 
português, publicados entre 2015 e 2019, em revistas com acesso 
aberto. Os trabalhos apontam o Instagram como uma ferramenta 
de promoção da saúde com capacidade de envolver utilizadores, 
sobretudo pelo seu apelo imagético. Os estudos classificaram a 
atuação das entidades de saúde pública nesta rede como 
ineficiente. O diálogo com os cidadãos e o planeamento das ações 
são boas práticas sugeridas para alterar este cenário. Não foram 
localizados estudos sobre a mediação de saúde no Instagram por 
perfis com baixo índice de conectividade, como idosos e 
população de países em vias de desenvolvimento. Discute-se o 
controlo de visibilidade de atores da saúde pública na rede por 
atores privados, proprietários dos social media. Conclui-se como 
necessária a presença de atores governamentais do âmbito da 
saúde no Instagram, pelo crescimento em escala global deste 
social media e do seu uso para diversas abordagens em saúde. 

Palavras Chave - comunicação e saúde; social media; Instagram; 
saúde pública; promoção da saúde; comunicação institucional.  

 

Abstract — This systematic review mapped studies on the use of 
Instagram in the field of public health, with an emphasis on the 
performance of government entities. Twenty-six papers were 
selected from SCOPUS and PUBMed databases, from 13 
countries. The eligibility requirements were texts in English or 
Portuguese, published between 2015 and 2019, in open access 
journals. The works pointed out Instagram as a health promotion 
tool with the ability to involve users, mainly for its imagery 
appeal. The studies classified the performance of public health 

entities in this network as inefficient. Establishing dialogue with 
citizens and action planning are good practices suggested to 
change this scenario. Studies on health mediation on Instagram 
have not been located for profiles with low connectivity level, 
such as the elderly and the population of developing countries. In 
focus is discussed visibility control of public health actors in the 
network by private stakeholders, using social media owners. It is 
concluded that the presence of governmental health actors on 
Instagram is necessary, due to the global growth of this social 
media and its use for different approaches in health. 

Keywords - health communication; social media; Instagram; 
public health; health promotion; institutional communication 

I.  INTRODUÇÃO  
Em junho de 2018 o Instagram anunciou ter 1 bilhão de 

utilizadores ativos no mundo [1]. Esta rede usa imagens para 
mediar conteúdos, sendo uma importante plataforma de 
comunicação para diversos segmentos populacionais, 
sobretudo os jovens urbanos conectados por telemóveis [2]. Os 
jovens são efetivamente a sua principal audiência: 41,0% dos 
utilizadores do Instagram têm até 24 anos. As mulheres, entre 
18 e 24 anos, somam 14,0% da atividade global da aplicação 
[3]. Na última década esta rede deixou de ser uma simples 
aplicação de partilha de fotografias para mediar experiências, 
com a presença de diferentes perfis, nomeadamente de marcas - 
sobretudo após a venda da empresa ao Facebook, em 2012 [2]. 

É neste contexto que se enquadra o estudo aqui apresentado, 
que procurou, através de uma revisão sistemática, compreender 
de que forma os estudos de Comunicação e Saúde avaliam o 
uso do Instagram, enquanto uma ferramenta de comunicação 
institucional na saúde pública.  
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Este levantamento subsidiou uma investigação comparativa 
entre Portugal e o Brasil acerca desta temática, que analisou 
estratégias de diálogo das autoridades de saúde, o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) português e o Ministério da Saúde 
(MS) brasileiro, com os cidadãos na Internet. Este estudo parte 
da hipótese de que as plataformas on-line podem potencializar 
ações de saúde dirigidas à população conectada – em 2019 
cerca de 79,0% dos portugueses [4] e 70,0% dos brasileiros [5] 
estiveram conectados. Em 2019, o Brasil foi o terceiro país em 
número de utilizadores do Instagram, somando 72 milhões 
utilizadores (34,40% da população). Portugal registou 3,8 
milhões  de utilizadores (37,20% da população) nesta aplicação 
no mesmo ano, dos quais 29,50% têm entre 25 e 34 anos e 
54,40% são mulheres [6]. 

Este trabalho foi desenvolvido a partir do modelo PRISMA 
[7] para revisões, abordando aspectos qualitativos e 
quantitativos de um conjunto de 26 artigos identificados nas 
bases de dados SCOPUS e PUBMed. São objetivos dessa 
revisão: identificar os desenhos de investigação usados no 
contexto dos estudos de Comunicação e Saúde; mapear 
pesquisas sobre boas práticas de comunicação institucional nas 
redes, dirigidas ao campo da saúde; e mapear estudos sobre 
estratégias de envolvimento do público com social media em 
contextos de saúde. 

O artigo está dividido em três partes. Na primeira são 
detalhados os procedimentos metodológicos. Na segunda são 
apresentados os resultados da análise dos textos pertinentes à 
compreensão desta plataforma imagética. Na terceira seção é 
feita uma discussão sobre os temas expostos e as lacunas 
presentes, nomeadamente no que respeita à inexistência de 
pesquisa sobre uso deste social media por idosos. As 
considerações finais sintetizam os principais aspectos da 
revisão, além de apontarem as contribuições do estudo 
centradas nas reflexões sobre a pertinência de perfis oficiais de 
entidades de saúde no Instagram. Este perfis institucionais 
atuam como referência relativamente aos temas de saúde e 
bem-estar aos cidadãos nesta aplicação. 

A amostra identificou investigações provenientes de 13 
países e o crescimento dos estudos recentes sobre o Instagram, 
isoladamente de outras aplicações de social media, destacando 
a sua capacidade de envolvimento dos utilizadores para a 
promoção da saúde. Questionou-se o controle de visibilidade 
dos temas públicos em redes sociais, com ênfase comercial, 
como o Instagram.  

II. METODOLOGIA  
Optou-se pela metodologia de revisão sistemática do 

modelo PRISMA [7] para este mapeamento bibliográfico. 
Definiu-se um protocolo de revisão para o trabalho, baseado 
num protocolo de pesquisa com dois grupos de palavras-chave 
nas plataformas SCOPUS e PUBMed. A primeira pesquisa foi 
feita utilizando o termo “Instagram AND Health”, entre os dias 
16 a 18 de outubro de 2019. A segunda foi “eHealth AND 
Institucional Communication”, feita a 22 de outubro de 2019.  

Foram considerados os seguintes critérios de seleção: a) 
artigos científicos publicados nos últimos cinco anos (entre 
2015 e outubro de 2019); b) textos completos em Open Access; 
c) textos publicados em inglês ou português. O recorte 

temporal contemplou o período em que o Instagram somava 
400 milhões de utilizadores, em 2015[8]. Este intervalo permite 
uma atualização capaz de acompanhar estudos sobre a 
mediação de conteúdos de saúde nesta rede. 

Foram identificados 2.624 artigos nas duas bases. Após a 
aplicação dos critérios de seleção descritos acima e da 
eliminação de seis textos duplicados permaneceram 636 
artigos. A triagem feita com base nos títulos identificou 72 
artigos pertinentes; em seguida foram lidos também os 
abstracts e identificou-se que 27 artigos não contemplavam o 
escopo da pesquisa.  Foram selecionados 45 artigos para a 
leitura completa. Destes, 19 foram descartados com 
justificativa: idioma (1), não estudou social media (1), 
conhecimento médico (2), contexto hospitalar (1) e fora do 
escopo da pesquisa (14). Um total de  26 textos, 10 PUBMed e 
16 SCOPUS, foram avaliados qualitativa e quantitativamente. 
O registo das informações sobre os estudos selecionados foi 
feito numa folha de extração de dados, por recurso a uma 
tabela com as seguintes informações: Base de Dados; Ano; 
Journal; Título; País; Instituição; Autores; Palavras-chave; 
Social Media Analisados; Metodologia; Link do texto; Idioma; 
Contribuições. 

O termo “Instagram AND Health” obteve maior número de 
artigos identificados: 528 na SCOPUS e 89 na PUBMed, dos 
quais 48 e 21 foram rastreados respetivamente nas referidas 
bases. O termo “eHealth AND Institutional Communication” 
obteve seis textos localizados na SCOPUS e 19 na PUBMed, 
dos quais houve três pesquisas rastreadas na SCOPUS e 
nenhum trabalho mapeado na PUBMed. A Fig. 1 detalha a 
pesquisa nas bases de dados SCOPUS e PUBMed. 

Fluxo de Pesquisa nas bases SCOPUS e PUBMed 

 
Figura 1.   Fluxo de busca da pesquisa sobre Instagram, Saúde Pública e 
Comunicação Institucional   
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III.         RESULTADO  
Foram analisados aspectos qualitativos e quantitativos dos 

26 artigos mapeados. O estudo dos desenhos metodológicos e 
das estratégias de boas práticas sugeridas para o envolvimento 
de instituições de saúde nos social media são exemplos de 
indicadores da análise qualitativa. Dados que remontem o 
contexto da temática nos estudos de Comunicação e Saúde 
(áreas dos conhecimento, social media analisados, etc.) são 
exemplos dos aspectos quantitativos considerados. 

Todos os textos da amostra apontaram o Instagram como 
uma ferramenta de promoção da saúde com capacidade de 
envolver utilizadores, com impacto em aspectos da saúde na 
sociedade contemporânea. Na amostra PUBMed 90,0% dos 
trabalhos são da área da Saúde - Medicina (6), Enfermagem 
(1), Nutrição (2), Cinética Humana (1), Saúde Pública (2) - e 
um trabalho sobre Ciências da Computação. Na SCOPUS, 
56,20% dos artigos são das Ciências Sociais - Comunicação 
(6),  História (1), WHO (1) e Pan American Health 
Organization (PAHO) (1); 25,0% no âmbito das tecnologias - 
Engenharia (1) e estudos de Tecnologias e Computação (3) - e 
18,75% sobre Saúde - Saúde Pública (1), Nutrição (1) e 
Medicina (1).  

As investigações foram provenientes de 13 países, 
destacando-se, entre os artigos analisados, centros de estudos 
provenientes dos Estados Unidos da América. Na amostra 
PUBMed 60,0% dos textos eram oriundos deste país, dois 
(20,0%) do Canadá, um (10,0%) da Austrália e um (10,0%) da 
Finlândia. Entre os artigos provenientes da SCOPUS foram 
encontradas pesquisas feitas na China, Singapura, República da 
Korea, Filipinas, Suécia, Israel, Austrália, Reino Unido, 
Portugal e Espanha. Cinco artigos foram produzidos em 
instituições norte americanas (ver Tabela I). Todos os textos 
selecionados estavam no idioma Inglês.   

Em cinco anos houve o crescimento de estudos sobre o 
Instagram, sendo o ano de 2018 responsável por 50,0% da 
amostra, com 13 trabalhos. Na SCOPUS o primeiro texto 
tratando desta aplicação é de 2015 e na PUBMed de 2017. Os 
estudos passaram de um perfil no qual esta rede acompanhava 
outros social media já estabelecidos (Twitter e Facebook) para 
a etapa na qual a aplicação passou a ser estudada isoladamente. 
Foram mapeados 10 artigos (38,40% - cinco em cada base) 
investigando apenas esta aplicação, com enfoques que variaram 
desde o estudo das imagens aos usos institucionais desta 
plataforma por atores públicos. Constatou-se o uso de 
metodologias já testadas em outros social media com ênfase 
para a análise de conteúdo (53,80% da amostra). Também 
foram feitas análises de imagens por softwares, netnografia, 
revisão sistemática, survey e grupos focais. Predominaram 
análises de casos únicos, observados a curto prazo.  

TABELA I.            SÍNTESE DO CONTEXTO DA AMOSTRA (N=26) 

Item Ocorrência  
Ano de 
Publicação  

2015 (3,84%), 2016 (3,84%), 2017 
(19,20%), 2018 (50,00%) 2019 até 

outubro (23,07%) 
 

País da 
Instituição do 
Primeiro autor 

EUA (42,30%), Austrália (11,50%) 
Canadá (7,69%) e outros (38,40%) 

Áreas de 
conhecimento 

Saúde (46,10%), Ciências Sociais 
(34,60%) e Tecnologias (19,20%)  

 
Social Media 
avaliados  

Instagram (69,20%), Facebook (46,10%), 
Twitter (42,30%), YouTube (7,69%) 
WhatsApp (3,80%) Outros (3,80%) 

 
Abordagem 
Metodológica  

Métodos qualitativos (30,70%), 
quantitativos (30,70%) e Quali-quanti 

(38,40%) 
 

Todos os textos da amostra abordaram os social media 
como base de observação aos eixos da promoção da saúde e da 
saúde pública. A ênfase em temas de saúde identificada na 
PUBMed e o predomínio de textos das Ciências Sociais 
verificado na SCOPUS motivaram uma análise da amostra a 
partir das bases de dados. Com isso pretendemos identificar as 
contribuições destas áreas de conhecimento.   

Os 10 trabalhos localizados na PUBMed enfatizaram duas 
áreas: Medicina [9], [10] [11] e promoção da saúde [12] [13]–
[15]. Não houve análise de instituições de saúde, mas os social 
media foram apontados ferramentas para prevenção de crise no 
âmbito da comunicação institucional [16], [17]. Na amostra 
predominam estudos avaliando o uso do Instagram por 
jovens/crianças [10], [11], [17] e mulheres - destacadas em 
pesquisas sobre alimentação saudável, vacinação e vírus Zika 
[16]. Não foi localizada nenhuma pesquisa abordando o uso do 
Instagram por idosos.  

A possibilidade de envolvimento do Instagram na saúde foi 
destacada positivamente em todos os textos da PUBMed 
(n=10). A Tabela II aponta cinco estratégias complementares 
direcionadas à promoção da saúde pública:  

TABELA II.           ESTRATÉGIAS DE ENVOLVIMENTO COM A SAÚDE PÚBLICA 

n. 

Estratégias para o envolvimento em saúde nos social media 
(SM) 

Estratégias Objetivo Público 
Metodolog

ia/SM 
analisados 

[11] 

Posts com imagens 
(infográfico e humor)  
Mensagens positivas 
(sem imagens de 
jovens com cancro) 

 
 

Estimular a 
vacinação 
contra o vírus 
do papiloma 
humano   

Jovens 
(18 – 

26 
anos)  

Survey/ 
Instagram 

[12] 

Uso de Influenciadores  
 
Seleção do tipo de SM 
a partir do público da 
ação  

Potencializar 
ações de saúde  Geral  

Análise 
Conteúdo/ 
Instagram  

Twitter  

[13] 

Busca por políticas 
públicas para cancro 
junto às organizações 
de saúde 

Envolver a 
sociedade na 

busca de 
políticas para 

o cancro  

Grupos 
de 

interess
e em 

cancro  

Advocacy
/ 

Instagram 
Facebook  

Twitter  

[14] 

Mensagens 
inspiradoras, diretas e 
que impactem a 
realidade dos públicos  
 
Ênfase no diálogo  

Ampliar 
envolvimento 
em ações de 
promoção da 

saúde  

Jovens  

Análise 
Conteúdo/ 
Instagram 
Facebook  
Twitter 

[16] Uso de SM durante 
surtos de doenças 

Educar e 
informar 

Mulher
es em 

Análise 
Conteúdo/ 
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n. 

Estratégias para o envolvimento em saúde nos social media 
(SM) 

Estratégias Objetivo Público 
Metodolog

ia/SM 
analisados 

mulheres 
sobre 

prevenção 
durante surto 

Zika Vírus 

idade 
reprodu
tiva e 

grávida
s 

Instagram 
Facebook  
Twitter 

You Tube 

 
A análise de conteúdo foi usada em 70,0% dos artigos. O 

texto [18] trouxe a contribuição de técnicas de computação 
com o uso de modelagem de tópicos. Este estudo mapeou 96 
mil posts para ter uma amostra definindo as principais 
categorias de selfies na saúde: doenças agudas, medicina 
alternativa, dor crónica, dieta, exercícios, cuidados de saúde, 
saúde mental, Dermatologia, sono e uso de substâncias. O 
estudo foi feito por meio das legendas, hashtags e tags das 
imagens. 

Nos textos foram identificados como pontos fracos do uso 
do Instagram: a tensão por legitimidade entre atores nas 
informações de saúde e a dificuldade de extração de dados. 
Destacaram-se [10] a disseminação de informações sem base 
em evidências científicas feita por profissionais e os posts de 
caráter testemunhal de utilizadores. A intensa participação de 
relatos de experiência de pacientes foi usada para falar de 
Dermatologia [9]. A falta de dados resulta do fim do acesso de 
pesquisadores às informações provenientes de posts de 
utilizadores do Instagram - encerrado em dezembro de 2018. A 
empresa proibiu a recolha de dados por meio de API’s 
(Application Programming Interface), por questões de 
privacidade e segurança de dados. Esta restrição impede a 
realização de pesquisas por meio de ferramentas de extração de 
dados já utilizadas. 

Os 16 textos localizados na SCOPUS apontam os social 
media, com ênfase no Instagram, como ferramentas 
estratégicas para disseminação de informações na rede, capazes 
de alcançar os cidadãos. Oito textos (50,0% da amostra) 
analisaram o envolvimento de instituições de saúde nos social 
media. A Tabela III apresenta uma síntese destes estudos: 

TABELA III.           ENVOLVIMENTO COM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

n. 

Entidades de saúde e envolvimento com os social media (SM) 

Constatação Problema Sugestão 
Metodologia/

SM 
analisados 

[19] 

Uso limitado dos 
SM pelas entidades 
para esclarer e 
corrigir informações 
de saúde  
 
 

Uso de 
estratégias 
massivas  

Ampliar 
diálogo com 
população  

Focus 
Group/ 

Facebook 

[20] Uso limitados de 
SM por ONG’s 

Melhorar o 
planeamento 
de ações nos 
SM  

Priorizar o 
diálogo para 

convenciment
o, mais que 
informações  

Análise de 
conteúdo 
/Facebook 

[21] 
Uso equivocado de 
informações durante 
surto do Vírus  Zika  

Mensagem 
com 
ameaças, 
sem 

Postar 
conteúdo 

informativo 
para estimular 

Health 
Belief 

Model/Insta
gram  

n. 

Entidades de saúde e envolvimento com os social media (SM) 

Constatação Problema Sugestão 
Metodologia/

SM 
analisados 

envolviment
o  
 
Falta de 
informações 
sobre 
prevenção  

prevenção  
 

Valorizar o 
apelo visual p/ 
atrair atenção 

mulheres  

[22] 

Necessidade de 
existência de SM de 

instituições para 
combater crises 

 

Uso irregular 
de SM, sem 
monitorizaçã
o e diálogo   

Presença 
permanente 
nos SM p/ 

gerir imagem 

Revisão 
Sistemática/ 
Facebook e 

Twitter  

[23] 

World Health 
Organization 
(WHO) 
Representative 
Office nas Filipinas 
não tinha SM  

Falta de 
informações 
em tempo 
real para 
população, 
sobretudo 
em caso de 
desastres 
naturais  

Criar uma 
estratégia de 
uso das SM, 

antes das 
crises  

 
Valorizar 

infográficos 

Estudo de 
caso / 

Facebook e 
Twitter  

[24] 

Há variação no uso 
de SM por 
autoridades 
nacionais de saúde 
da América Latina  

Baixa 
conexão 

 
Uso sem 

planeamento 
dos SM 

 88,80% dos 
países têm 
contas no 
Twitter 

/Facebook, 
mas precisam 

melhorar o 
diálogo  

Estudo de 
caso/  

Facebook, 
Twitter, 

YouTube e 
Instagram 

[25] 

Detectou fatores 
que ampliavam o 
envolvimento de 
utentes com 
publicações de 
autoridades 
chinesas de saúde 
no WeChat  

Poucos 
estudos 

detalhando 
envolviment
o em saúde 
no WeChat 

Envolvimento 
depende do 
conteúdo 

produzido e 
divulgado  

Análise de 
conteúdo/ 
WeChat  

[26] 

Usar SM 
estrategicamente em 
crises de saúde 
(surto de Vírus Zika 
em Singapura)   

Facebook foi 
usado pelas 
autoridades 

de saúde sem 
planeamento 
estratégico 

durante crise  

Planeamento 
de 

comunicação 
antes da crise 

e uso 
estratégico 
dos SM em 
estágios do 

surto  
 

Análise 
Conteúdo/ 
Facebook 

 

O conjunto de argumentos expostos nos estudos da Tabela 
III apontou que as estratégias das entidades de saúde no 
ambiente dos social media precisam ser melhoradas, com 
objetivo de alcançar o cidadão para promover informação sobre 
saúde. 

Assim como na base PUBMed, foram usados softwares 
para seleção e análise de conteúdo: Cho et al. (2018) [27] 
investigaram os efeitos da abordagem do câncer no Instagram, 
a partir da perspectiva de pacientes que expuseram as emoções 
sobre o tema e da interação com amigos para suporte social. 
Song et al. (2018) [28] propuseram uma estratégia de 
automação para estudo de imagens a partir de softwares. Pruss 
et al. (2019) [29] desenvolveram um estudo para identificar 
temas discutidos no Twitter durante a crise de Zika nas 
Américas, em 2015.  
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Em 2016, a revisão de Boulos e colegas [30] já reforçava as 
possibilidades quanto ao uso informativo e motivacional do 
Instagram, potencializado pela sua capacidade visual. O estudo 
também destacou o uso da rede para temas negativos ao bem-
estar (uso de álcool, cigarro e propagação de mensagens pró-
anorexia e de alimentos não saudáveis). O caráter motivacional 
foi reiterado por Chung et al. [31] e Saboia et al. [32], ao 
apontarem que esta aplicação ajuda pessoas a encontrarem 
comunidades de suporte, a partir de temas de interesse (nos 
casos analisados sobre alimentação). Autores como Vassalo et 
al. [33] e Laestadius e Wahl [15] reforçam a necessidade de 
criação de estratégias de vigilância em saúde para temas 
relevantes como a alimentação saudável na rede, sobretudo no 
âmbito da propaganda de marcas privadas de alimentos ultra 
processados.  

IV         DISCUSSÃO  
 

Os estudos analisados apontaram uma tensão entre o 
interesse público e o privado quando se aborda a saúde pública 
na internet. Esta tensão foi discutida indiretamente quando se 
apontou a ineficiência da atuação de instituições de interesse 
público na rede, em comparação às ações de envolvimento de 
empresas privadas; e diretamente, quando se abordou a 
dificuldade de obtenção de informações no Instagram, após o 
fim do acesso aos dados para pesquisa nesta aplicação.  

As empresas privadas oferecem plataformas globais de 
comunicação gratuitas, usadas por cidadãos, empresas, atores 
governamentais e ONG’s (entre outros), mas operam com 
interesse comercial, sobretudo no uso das informações geradas 
nesses espaços (expressas em suas políticas de uso). O 
Instagram sintetiza esse cenário por ser uma empresa privada - 
regida pela lógica opaca dos algoritmos que filtram 
preferências e direcionam conteúdos - usada em escala global 
para abordar diversos enfoques sobre saúde. Nessa rede, os 
posts sobre este tema disputam a atenção de cidadãos com 
conteúdos de entretenimento e ações de marketing digital de 
marcas globais (muitas diretamente relacionados com a  saúde, 
como o setor de alimentos).  

O crescimento de pesquisas acerca desta aplicação 
demonstra a importância de se acompanhar o seu uso no 
âmbito da saúde. Questionamentos sobre a vigilância em 
saúde [15], [33] no ambiente das redes são pertinentes para 
fomentar discussões acerca de políticas públicas que discutam 
esse controle privado, baseado em publicidade paga e em 
campanhas de marcas nos seus perfis, da visibilidade de temas 
estratégicos para a saúde pública. 

Diferentes autores [14], [33], [34] sugerem uma apropriação 
das estratégias de empresas privadas para potencializar ações 
de promoção da saúde de entidades de interesse público. Para 
além do aprimoramento do conteúdo produzido, devem-se 
observar as limitações impostas pela distribuição dos posts 
feitos na rede, controladas por critérios definidos pelas 
empresas, a exemplo dos algoritmos do Instagram, vigentes 
desde 2016 [2]. Este controle da visibilidade do conteúdo 
restringe as estratégias de comunicação institucional de 
entidades de interesse público e exige mais planeamento das 
ações digitais na busca de diálogo com os cidadãos.  

O uso do Instagram em contextos de baixa conexão ainda é 
uma lacuna a ser discutida. Identificou-se a necessidade 
ampliar os grupos sociais investigados nos estudos, incluindo 
os idosos e a sua relação com o Instagram. As análises 
comparativas [24] fortalecem as observações acerca dos usos 
institucionais de social media em países com acesso precário à 
internet. Outro ponto não explorado foi o uso de 
funcionalidades do Instagram além do feed, como por exemplo 
o uso das direct messages, stories, o IGTV (vídeos de 15 a 60 
minutos e ao vivo) e do compartilhamento de conteúdo com 
outros social media como Facebook, Twitter e Tumblr. 

V.         CONCLUSÕES 
Esta revisão demonstrou o crescimento do número dos 

estudos publicados acerca do uso do Instagram enquanto 
ferramenta de comunicação em saúde pública, particularmente 
o seu papel para informar, motivar e envolver utilizadores, a 
partir de conteúdos produzidos por diversos perfis. Nos estudos 
da PUBMed predominou a perspectiva dos profissionais de 
saúde enquanto especialistas em promoção de saúde bbg e 
vigilância online; na amostra SCOPUS as discussões foram 
centradas na performance (considerada como insuficiente) das 
instituições de saúde no ambiente digital e nas possibilidades 
de suporte aos pacientes trazidas pelos social media.  

O levantamento feito nos 26 artigos identificou desenhos 
metodológicos relevantes para discutir o uso institucional do 
Instagram por diferentes atores no campo da saúde pública, 
com análises que sugeriram boas práticas e destacaram a 
importância de estimular o envolvimento do público na 
promoção da saúde. Estudos comparativos e investigações com 
análise a médio e longo prazo podem contribuir para o 
amadurecimento deste tema de pesquisa.  

No cenário de utilização crescente desta aplicação, 
observou-se a pertinência da criação, atualização e 
monitorização de perfis oficiais por entidades de saúde como 
referência aos cidadãos na oferta de informações confiáveis e 
na promoção da saúde. Esta presença configura um desafio no 
atual contexto de uma população conectada e com baixo 
envolvimento com temas de saúde [26]. Vários estudos [19], 
[20], [23], [24], [26] apontaram sugestões de boas práticas, a 
exemplo do diálogo com os cidadãos, como estratégia capaz de 
potencializar os canais dos atores públicos nesta aplicação. Este 
trabalho de comunicação institucional requer planeamento e 
atuação constante, para além dos períodos de crise.  

As reflexões sobre a presença das entidades de saúde 
pública nesta plataforma centrada no uso das imagens e sobre 
o controle da visibilidade destes perfis por atores privados 
(conglomerados internacionais donos dos social media) são 
também contribuições desta revisão. A sua principal limitação 
relaciona-se com a natureza da amostra, delimitada por 
critérios pré-estabelecidos e que, por este motivo, deixou de 
incluir diversos estudos pertinentes ao debate aqui realizado. 
Optou-se por reduzir as discussões sobre os aspectos 
metodológicos para ampliar exposições sobre os resultados 
dos estudos.  
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