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Resumo

Este artigo apresenta um mapeamento dos temas 
de promoção da saúde abordados nos perfis de 
Instagram do Serviço Nacional de Saúde de Por-
tugal (SNS) e do Ministério da Saúde (MS) do Bra-
sil, em 2019. Portugal e o Brasil têm semelhanças 
relevantes para um olhar comparado: a oferta de 
serviços de saúde universal, como um direito do 
cidadão, aliados a um cenário de esaúde. Ambos 
oferecem serviços e informações em saúde, por 
meio de aplicações, websites e presença institu-
cional nos social media. O crescimento da presen-
ça neste último contexto, em particular no Insta-
gram, no qual prevalecem imagens publicadas por 
dispositivos móveis, revela uma grande capacida-
de de mobilização entre pares e um crescimento 
expressivo de utilizadores (Lewallen, 2016; Chung 
et al., 2017; Manovich, 2017). O Instagram tem sido 
usado pelos dois órgãos, com crescente adesão 
dos cidadãos. Para este estudo foi realizada uma 
pesquisa exploratória, com base numa recolha 
de dados sobre postagens nos meses de março, 
abril, setembro e novembro de 2019. Elegeram-se 
como instrumentos de recolha de dados: a) levan-
tamento bibliográfico; b) monitoramento das pu-
blicações com auxílio da ferramenta Instabro e c) 
monitoramento das interações com utilizadores 
(Vassalo et al., 2018; Saboia et al., 2018). O estu-
do foi estruturado em três fases. Na primeira foi 

explorada uma abordagem conceitual de promo-
ção da saúde, com ênfase nas ações na Internet; 
na segunda foram discutidas as estratégias de co-
municação institucional dos órgãos na Internet, 
enquanto que na terceira fase foram reunidos os 
dados da pesquisa e a análise dos perfis. O texto 
enfatiza esta terceira etapa.

Os resultados alcançados permitem observar que 
o SNS e o MS atuam nas redes socais para promo-
ção da saúde, seguindo uma agenda de temas pro-
movidos pela World Health Organization (WHO), 
contudo, destacam ações institucionais em detri-
mento das informações aos cidadãos. No Brasil o 
MS realiza promoção na Internet desde 2008, no 
Facebook, e tem perfis no Twitter, no Youtube, no 
Instagram e o Blog da Saúde. O SNS atua nos so-
cial media desde 2016 com Youtube, Twitter, Face-
book e Instagram.

O perfil @minsaude no Instagram tem 689 mil se-
guidores e explora todos os canais disponíveis na 
aplicação, usando cards (textos e imagens), vídeos, 
fotos, stories (conteúdo audiovisual disponível por 
24 horas), IGTV e os destaques (stories fixos). Na 
amostra identificamos 424 posts, dos quais 128 
foram vídeos. Juntos somam 1.003.665 gostos e 
2.951.005 visualizações. Este conteúdo estimulou 
24.819 comentários, com 208 respostas do MS. O 
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conteúdo dos posts foi dividido em institucional e promoção da 
saúde, este com 63 temáticas. Registaram-se 137 posts (32,3% 
da amostra) destacando ações do MS e do governo federal. Na 
promoção da saúde destacam-se: Vacina (14,8%); Aedes aegyp-
ti (8%); Infecções Sexualmente Trasmissíveis (ISTs) (5,8%); Ali-
mentação saudável (2,8%); Atividade física (2,3%); Tuberculose 
(2,1%) e depressão (2,1%); Obesidade (1,8%); Saúde da mulher 
(1,6%); Malária (1,4%); Tabagismo (1,4%).

Campanhas de saúde da WHO sobre sensibilização para causas 
foram usadas em posts únicos. Aleitamento materno, saúde do 
idoso e dos indígenas foram citados uma vez, cada. As imagens 
dos posts são de leitura fácil e boa resolução; A maior parte dos 
textos é longa e oferece um link para aprofundamento; as hash-
tags delimitam bem o conteúdo explorado. As marcações feitas 
nos posts citam membros do governo e entidades públicas; foi 
apenas registado um repost no perfil, feita pelo Ministro. Duas 
figuras públicas participaram de campanhas para alavancar te-
mas. A imagem com mais alcance foi sobre a vacina da Dengue, 
com 30.780 gostos. Os comentários de seguidores são sobre 
dúvidas acerca do tema, marcações de amigos e queixas sobre 
atendimento. O MS respondeu a poucas mensagens, com textos 
automáticos.

O perfil @sns_pt agrega 50,7 mil seguidores e valoriza posts com 
cards. Não usa a IGTV e tem apenas um destaque. A sua amostra 
trouxe 208 posts (19 são vídeos), que registraram 73.791 gostos, 
29.216 visualizações e 561 comentários. Não se observa qual-
quer resposta a comentários feitos no sentido de dialogar com 
o SNS. Dos temas abordados, verifica-se um predomínio do 
conteúdo institucional, com 19,2% de posts sobre ações do SNS 
e orientando sobre o uso de serviços digitais.

Foram identificados 53 temas de promoção da saúde, com os 
seguintes temas principais: alimentação saudável (16.8%); 
doação de sangue (9,6%); incêndio florestal (6,7%); violência 
contra a mulher (4,3%); atividade física (3,3%); clima (2,8%); 
saúde infantil (2,4%); saúde oral (1,9%); saúde do idoso 1,9%) 
e medicamentos (1,9%). Temas como o Cancro, Acidente Vascu-
lar Cerebral e suicídio foram citados uma única vez (cada). No-
tou-se uma falta de planeamento na comunicação pelo canal: 
em março e abril os posts eram publicados com a diferença de 
segundos; a falta de diálogo do perfil com os seguidores dei-
xou questões importantes sem respostas; imagens com excesso 
de texto no card, que geram uma dificuldade de leitura; o tex-
to das legendas era resumido e não direcionava para espaços 
com mais informações; as hashtags não geram uma marcação 
do conteúdo para procura facilitada na rede. As parcerias para 
promover temas foram internas - apenas atores institucionais 
ganharam visibilidade. O post com maior visibilidade foi sobre 
violência contra os idosos, com 1.477 gostos. Os comentários 
dos seguidores também apresentavam críticas ao cenário da 
saúde e aos conteúdos.

Comparando as temáticas, identificamos o predomínio do uso 
institucional dos dois perfis. Houve convergência nos temas ali-
mentação saudável e atividade física. A alimentação foi o tema 
de promoção da saúde mais abordado em Portugal e o quar-
to no Brasil. O estímulo à atividade foi o quinto assunto mais 
usado pelo MS e o sexto pelo SNS. Os conteúdos partilhados no 
contexto do Brasil priorizaram a vacinação e o combate ao Ae-
des aegypti. Em Portugal destacaram-se a doação de sangue e 
os incêndios florestais.

Em síntese, observou-se a necessidade de ampliar o diálogo 
com a população nesses canais, a fim de potencializar ações de 
promoção da saúde. Há necessidade de refinar as estratégias 
de comunicação para ampliar o alcance dos perfis. Este moni-
toramento é piloto para um estudo comparativo sobre os dois 
países, em desenvolvimento.
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