
 

Gestão de mídias sociais 

 

Introdução 

O projeto Pet-Saúde Interprofissionalidade (PetInter), resultante da parceria da 

Universidade Federal de Goiás e Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, foi aprovado e 

iniciou suas atividades em 01 de abril de 2019. O projeto está organizado em cinco grupos 

tutorias que envolve oito unidades acadêmicas, tendo como participantes diretos professores 

(tutores), profissionais da saúde (preceptores), alunos (monitores) totalizando cerca de 100 

pessoas.  Com objetivo primário de reorientar a formação dos profissionais da área da saúde 

com vistas as diretrizes do SUS e a interprofissionalidade, o projeto PetInter se propõe 

envolver em suas ações os demais professores, alunos, profissionais da saúde, inclusive a 

comunidades, ampliando a discussão sobre o tema da educação interprofissional e as práticas 

colaborativas em saúde. 

Um dos grandes desafios dessa proposta é alcançar as pessoas alvos das ações, 

disseminar as ideias, propiciar visibilidade e participação das pessoas nas discussões e 

iniciativas. A comunicação é sempre um problema, e para superá-lo surgiu a ideia de utilizar 

os recursos tecnológicos disponíveis integrar e os grupos de trabalho e relacionamentos com 

diferentes atores. 

Assim, em julho de 2019 foi criado o Grupo Transversal de Comunicação dentro do 

PetInter. O grupo é composto diversamente pelos integrantes dos cinco Grupos Tutoriais 

(monitores e tutores). Seu objetivo - que perdurou pelo tempo - é dar evidência aos trabalhos 

desenvolvidos pelo PET-Saúde Goiânia no que diz respeito às práticas colaborativas e à 

educação interprofissional em saúde. 

O grupo elencou o Instagram, Facebook, e uma página na Web como canais de 

comunicação para atingir o público alvo. Porém, a relação com essas pessoas caracterizadas 

por diferentes interesses, obedecendo a uma escala de critérios de veiculação, como: a 

participação institucional, responsabilidade, continuidade, coesa, ação, julgamento, 

informação, localização espacial não é muito simples. Quando esse público encontra-se no 

ciberespaço, esses critérios apresentam-se de maneira misturada, por isso se faz necessário 

definir público e saber como lidar com eles, mesmo sem contato direto. É preciso criar uma 

interação por meio vídeos, textos, etc nessas mídias a fim de se manter o vinculo com o 

público, e se bem mantido, cria credibilidade e confiança no projeto e nos produtos que 

oferece. 



 

 

Deste modo, foi desenvolvida uma oficina para capacitação dos membros do grupo de 

comunicação com especialista em gestão de mídias sociais. 

 

Metodologia 

A oficina foi realizada no dia 27 de julho de 2019, no Laboratório NAF-Saúde da 

Faculdade de Farmácia - UFG, com duração de quatro horas. Foi necessário contatar alguém 

com experiência em gestão de mídias sociais. Assim, a oficina foi orientada pela graduanda 

em Publicidade pela UFG. No período da atividade, a referida aluna cursava o sexto semestre 

do curso e atuava como social media em uma empresa de gerência de perfis na internet. Lá 

ela era responsável por fazer as postagens das páginas, interagir com clientes, conseguir 

seguidores e verificar a repercussão dos posts.  

A convidada levou o grupo a pensar no que postar, como postar e qual seria o objetivo 

das páginas. O foco da oficina foi voltado para o Instagram, pois seria a rede social mais 

relevante e utilizada pelo público em contato com o PET-Saúde Goiânia. O público-alvo foi 

pensado a partir das pessoas que o grupo necessitaria atingir, como os profissionais de saúde 

já formados além dos estudantes de graduação.  

Dentro das orientações, foi colocado que seria interessante que as primeiras postagens 

fossem informativas sobre o próprio projeto: o que é o PET-Saúde, de onde surgiu, quem está 

envolvido, quem o financia e assim por diante. Além disso, foi importante pensar na 

necessidade da página ter uma identidade visual, talvez com uso de molduras nas fotos 

postadas ou pelo menos com as logos vinculadas ao projeto para que, ao ser utilizada por 

alguém, fosse identificada como uma atividade do PET.  

Quanto ao planejamento das postagens, alguém deveria ficar responsável por 

fotografar as atividades comuns do PET e outra pessoa por solicitar os registros feitos pelos 

grupos de trabalho. As postagens têm a necessidade de seguir uma sequência e frequência de 

publicação para que haja uma rotina na página e para que os seguidores saibam que existem 

atividades em fluxo contínuo.  

Quem ficasse responsável diretamente pela págino no Instagram, deveria ter a 

disponibilidade de verificar as interações pelo menos uma vez ao dia, pois os seguidores 

poderiam fazer perguntas ou comentários e é importante respondê-los seguindo um padrão de 

resposta. No início da página, para conseguir seguidores, o grupo deveria traçar estratégias de 

prospecção como seguir pessoas que tenham o perfil do nosso público-alvo ou até pagar pela 

divulgação de alguma postagem. 



 

 

Discussão 

A convidada levou o grupo a pensar sobre o que eles queriam comunicar, a que 

público e de que maneira. Todo o trabalho da oficina foi relevante para o trabalho de 

divulgação do PET. A importância da difusão do projeto está em levar às pessoas os 

resultados de um projeto financiado por verba pública, cujos benefícios de produto final são 

do interesse de todos. Ademais, sabe-se que o conhecimento científico deve ser propagado 

para o fomento de novos avanços.  

 

 


