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RESUMO

RESULTADOS

A Liga de Pediatria utiliza as redes sociais
para exercer seu papel de extensão e ensino.
A partir disso, decidiu-se fazer um
levantamento para averiguar qual a o perfil
encontrado nos seguidores das páginas da
Liga e se isso retratava o perfil da maioria dos
profissionais na área pediátrica.

Foram encontrados 4.414 seguidores no
Facebook e 1.524 seguidores no Instagram,
tendo maioria de público feminino em ambas
redes sociais, sendo 84% nesta e 77%
naquela. A faixa etária predominante no
Facebook foi de 25 a 34 anos (49%),
enquanto no Instagram foi de 18 a 24 anos
(46%). A localização dos seguidores se
concentrou na região de Porto Alegre, RS
(58% e 60%, respectivamente).

INTRODUÇÃO
As redes sociais são consideradas bons meios
para promoção e educação em saúde, pois
são capazes de influenciar políticas de saúde,
facilitar o acesso às informações seguras de
saúde e promover apoio social e emocional
dos pares. Faz-se necessário identificar o
público alcançado, almejando perceber a real
efetividade de impacto das ações
promovidas.

OBJETIVOS
Analisar o perfil dos seguidores das redes
sociais da Liga de Pediatria e evidenciar os
dados de predominância de interesse na área
de pediatria.

METODOLOGIA
Estudo observacional descritivo. Realizou-se
a coleta de dados do perfil da Liga de
Pediatria nas rede sociais Instagram e
Facebook no dia 18 de maio de 2020. Foram
utilizadas as ferramentas Insights do
Instagram e Informações do Facebook para
montagem de um banco de dados contendo
número, gênero, faixa etária e localização
dos seguidores.

CONCLUSÕES
Foi percebido um público ligeiramente mais
jovem na rede social Instagram, conforme já
observado por estudos anteriores com jovens
universitários.
Identificou-se,
também,
prevalência de seguidores na região de Porto
Alegre, RS, possivelmente pela área de
alcance promovida pela universidade e sua
comunidade interna. A análise dos dados
encontrados mostrou prevalência de público
feminino
em
ambas
plataformas,
corroborando com estudos que evidenciam
maior presença de mulheres na área da
saúde, tanto profissionais quanto usuárias,
principalmente na pediatria.
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