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RESUMO
Apesar das inúmeras ações governamentais e civis para levar informação à população sobre as doenças causadas pelo
Aedes aegypti, os casos de dengue aumentaram e novas patologias ganharam a atenção da saúde pública, como a
chikungunya e a Zika. Assim, tornou-se importante analisar a estratégia da campanha nacional de combate ao mosquito
transmissor desses males, utilizada no Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, 19 de fevereiro de 2016.
Foram feitas reflexões sobre os aspectos comunicativos da campanha de publicidade social veiculada pelo Governo
Federal no Twitter, como ação de comunicação em saúde. Foram identificados os aspectos que compõem os post mais
e menos acessados e os comentários feitos pelos usuários. Por meio da metodologia de análise de conteúdo, a ideia foi
identificar os elementos que tornam as peças veiculadas nessa campanha atrativas, elencando esses parâmetros para
que fosse possível  estabelecer  elementos para o desenvolvimento de campanhas mais efetivas de comunicação e
promoção em saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação pública; Promoção da Saúde; Publicidade social; Redes Sociais Digitais. 

1 INTRODUÇÃO

A  comunicação  digital  pode  ser  compreendida  como  aquela  que  utiliza  as  “Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TIC’s), e de todas as ferramentas decorrentes, para facilitar
e  dinamizar  a  construção de qualquer  processo de Comunicação Integrada nas Organizações”,
explica  Corrêa  (2005,  p.9).  Nesse  sentido,  o  autor  ressalta  a  importância  da  sinergia  entre
plataformas  digitais  a  fim  de  ter  uma  Comunicação  Integrada  mais  coesa,  eficiente  e  eficaz.
Portanto, a comunicação digital utiliza a rede mundial de computadores para gerar interatividade e
estreitar  as  relações  entre  emissores  de conteúdos e  receptores  formando  assim comunidades
virtuais.

O governo federal no dia 19 de fevereiro de 2016 promoveu a Campanha do Dia Nacional de
Mobilização da Educação contra o Zika. Nesse dia o perfil oficial do Ministério da Saúde assumiu a
posição de agente mobilizador da saúde, em que disseminou diversos conteúdos relacionados à
campanha, tais como: fotos, vídeos, links e publicação com somente textos. Essa ação objetivou
conscientizar a população de que a eliminação do mosquito  Aedes aegypti não é uma solução, é
preciso impedir  o  nascimento do mesmo.  Portanto,  neste artigo será explanado como as redes
sociais digitais podem ser utilizadas com mais eficiência, contribuindo assim para o esclarecimento
de dúvidas, quebra de paradigmas e servindo como fonte de informação para sociedade.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A presente  pesquisa  consiste  em uma análise  de conteúdo quanti-qualitativa  em que foi
sistematizado o conceito e os parâmetros de investigação que envolvem a área de comunicação
digital. Foi desenvolvida uma revisão sistemática bibliográfica sobre a comunicação digital nos dias
atuais, em nível internacional. O acadêmico realizou um levantamento de dados por intermédio de
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uma pesquisa avançada das publicações feitas pelo perfil do Ministério da Saúde presente na rede
social Twitter no dia 19 de fevereiro de 2017.

Em seguida, todos os tweets, retweets, reply  e mentions apontados nesse levantamento de
informações foram verificados a partir do método da análise de conteúdo, no sentido que destacar
os aspectos que mobilizaram os cidadãos em torno das mensagens. Estes aspectos, então, foram
foco  dessa  discussão  que,  por  fim,  elencou  um  pequeno  rol  de  indicações  de  aspectos
mobilizadores retirados dos posts. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 COMUNICAÇÃO DIGITAL: CONTEÚDO E INTERATIVIDADE

A comunicação é um processo de tornar comum o conhecimento, a informação e dados das
mais diferentes ciências. Essa ciência deve ser pensada de maneira sinérgica a fim de contemplar
todos os interlocutores de modo que os mesmos sintam-se atraídos pela mensagem emitida. Ou
seja, o emissor de conteúdo deve se atentar ao fato da mensagem ser clara, sem ruídos e relevante
o bastante para despertar o interesse do o receptor.

Com o advento da internet a comunicação deixou de ter limites geográficos, hoje em dia tudo
é instantâneo e global. Novas tecnologias, aplicativos e ferramentas surgem a todo o momento,
conquistando os internautas que, por sua vez,  se mantêm conectados ao mundo virtual.  Nesse
sentido,  a  comunicação  que  previamente  desempenhava  apenas  a  função  básica  de  troca  de
mensagens, abre espaço para  a comunicação digital que se destaca por ter grande alcance, ser
instantânea, veloz etc. 

No que infere as interações nas redes sociais, Recuero (2009, p.30) diz que:

A  ação  de  um  depende  da  reação  do  outro,  e  há  orientação  com  relação  às
expectativas.  Essas  ações  podem  ser  coordenadas  através,  por  exemplo,  da
conversação, onde a ação de um ator social depende da percepção daquilo que o outro
está dizendo.

Nesse sentido, é compreendido que nas redes sociais o bom relacionamento se baseia na
interação entre emissor e interlocutor visto que o engajamento das partes depende do feedback que
ambos  emitem.  Na  internet  não  há  tempo  de  espera,  as  relações  são  concebidas  no  mesmo
momento em que é exposto o conteúdo, assim como acontece numa conversa em que os indivíduos
estão presentes. 

3.2 AS REDES SOCIAIS NA ATUALIDADE

As redes sociais nunca estiveram tão presentes na vida das pessoas quanto hoje, tudo que
acontece no mundo pode ser visto com apenas um click e em tempo real. Recuero (2009, p. 25-26)
define as redes sociais como “espaços de interação, lugares de fala, construídos pelos atores de
forma a expressar elementos de sua personalidade ou individualidade”, ou seja, as redes sociais são
o  resultado  da  comunicação  interativa  que  possui  como  base  o  relacionamento  interpessoal
(indivíduo para indivíduo) em que há troca de conteúdo relevante, dados e informações a fim de
torná-las comuns. 

Segundo Marteleto (2001, p. 71):
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Nas redes sociais, há valorização dos elos informais e das relações, em detrimento das
estruturas hierárquicas. Hoje o trabalho informal em rede é uma forma de organização
humana presente em nossa vida cotidiana e nos mais diferentes níveis de estrutura das
instituições modernas.

A autora referenciada acima ressalta o fato das conexões nas redes sociais serem baseadas
nas relações informais,  em que há perda da hierarquização.  Ou seja,  as pessoas priorizam um
relacionamento que seja plural e menos.

Garcia e Ferreira (2011, p.5) afirmam que as redes sociais contribuíram com o rompimento de
duas barreiras, a geográfica, uma vez que o espaço deixa de ser um obstáculo para a interação
entre  os  envolvidos,  e  a  hierárquica,  visto  que  os  indivíduos  encontram-se  no  mesmo patamar
hierárquico  (o  de  emissor  e  receptor).  Nesse  sentido  é  compreendido  que  as  redes  sociais
modificaram a maneira que as pessoas se comunicam, visto que possibilitam uma comunicação
interativa e sem barreiras geográficas e hierárquicas. 

3.3 O TWITTER COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

O Twitter surgiu em março de 2006, pela Obvius Corp., de São Francisco, e possui como
criadores Evan Willians, Jack Dorsey e Biz Stone.  Ele é entendido como uma rede social de poucas
palavras, que possibilita a comunicação da massa entre si ou a intercomunicação com apenas 140
caracteres.  Comm e Burge (2009, p. 21) explicam que o Twitter surgiu como meio de aliar a SMS à
Web para ver de maneira resumida o que as pessoas estariam fazendo.  

É uma rede social para comunicação instantânea, em que o usuário tem a possibilidade de
compartilhar  links de vídeos,  páginas da web e publicar fotografias.  É utilizado por  milhares de
usuários,  entre  eles  empresas  de  renome,  personalidades  públicas  e  pode  ser  uma  excelente
ferramenta  de  formação  de  opinião  em  que  usuário  possui  a  possibilidade  de  gerar  conteúdo
relevante para seus seguidores. 

Pereira, Cardins e Costa (2010, p.7) falam a respeito dos recursos que o Twitter proporciona
aos seus usuários:

Se um tweet lhe chamar a atenção, trouxer identificação ou somente concordância, ele pode
encaminhar (retwittar  ou “dar  RT”)  para os seus seguidores,  fazendo assim uma divulgação
maior  daquele  fato,  garantindo  os  créditos  ao  autor  do  post.  Além disso,  pode-se  também
responder postagens (reply),  mencionar nomes de pessoas (mention) ou mandar uma direct
message (mensagem direta ou DM) para se comunicar com alguém, ressaltando-se que apenas
a última destas funções é dotada de privacidade e não é vista pelos outros seguidores.

Hoje em dia o Twitter  é mais do que uma rede de 140 caracteres,  ele  possui  o  “papel”
disseminador de conteúdo visto que permite a utilização de  links,  publicações com fotografias e
vídeos que contribuem na divulgação de notícias a uma velocidade jamais vista. Vale destacar que
essa rede social não se limita somente ao uso de pessoas comuns, muito pelo contrário, no Twitter
há presença de diversos usuários, tais como: artistas, personalidades das mídias, políticos, líderes
religiosos, organizações com ou sem fins lucrativos etc.

3.4 RESULTADOS
Por meio da análise dos  tweets  publicados pelo perfil  Ministério da Saúde na rede social

Twitter no Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, 19 de fevereiro de 2016, foi
constatado que: dos 44 (100%)  tweets publicados, 41 (93,2%) eram específicos da campanha e
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apenas 3 (6,8%) abordavam outras temáticas. Nesse sentido a campanha manteve-se contínua, fato
considerado por Telles (2010, p. 61) de extrema importância para o sucesso de uma campanha. 

Foi possível observar que de todos os 41 (93,2%) tweets publicados pelo Ministério da Saúde
no Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika: 29 (74,4%) continham somente texto; 8
(20,5%) fotografias e 2 (5,1%) vídeos. Os tweets em que o texto era predominante eram publicados
com  uma  maior  frequência,  o  que  para  Telles  (2010,  p.  61)  é  um  fator  crucial  para  obter
envolvimento com o público-alvo.

Das hashtags utilizadas, a mais utilizada nas publicações foi a #ZikaZero, ela se fez presente
em 41 (42,3%) das publicações. A segunda hashtag mais citada nas publicações foi a #MS que fez
alusão  ao  próprio  Ministério  da  Saúde,  ela  foi  mencionada  em  40  (41,2%)  tweets e  a  menos
publicada foi  a  hashtag #CombateAedes,  sendo referida em 16 (16,5%) publicações.  Os autores
Pereira, Cardins e Costa (2010, p. 8) destacaram a importância da utilização das hashtags visto que
quanto mais elas são utilizadas, maior a chance de viralizar o assunto a qual ela está vinculada. 

Os tweets em que havia somente texto, 29 (74,4%), gerou um envolvimento mais positivo com
o público-alvo. Os resultados obtidos se configuraram da seguinte maneira: 17 (2,6%) deles geraram
mentions;  276  (41,7%)  retweets  e  369  (55,7%)  likes.  Esse  resultado  se  deu  pelo  fato  da  alta
frequência de publicações com textos, destacado por Telles (2010, p. 61). 

O  Gráfico  1  expressa  o  envolvimento  das  pessoas  com  as  publicações  que  continham
somente texto:

Gráfico 1. Tweets com texto
Fonte: Elaborado Igor Leonardo Alves da Silva

As publicações que ficaram em segundo lugar no que diz respeito ao  buzz, foram as que
continham fotos 8 (20,5%), em que o envolvimento consiste da seguinte forma: 6 (4,2%) mentions,
90 (63,4) likes e 46 (32,4%) retweets. 

Os tweets com vídeos foram os que menos obtiveram resultados satisfatórios: 0 mentions; 28
(65,1%)  likes e 15 (34,9%)  retweets.  Isso ocorreu visto que diferentemente dos demais tipos de
publicações, as que continham vídeo eram menos frequentes. O público não se envolveu com esse
tipo de publicação porque o seu conteúdo foi disseminado de maneira isolada, ou seja, não havia
assiduidade. 

O Gráfico 2 expressa o envolvimento dos internautas com as publicações que continham
vídeos:
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Gráfico 2: Tweets com vídeos
Fonte: Elaborado Igor Leonardo Alves da Silva

4 CONCLUSÃO
Por meio desta pesquisa foi constatado que o Twitter é uma excelente rede social para a

propagação de ideias, disseminação de conteúdo e promoção da saúde.  O mesmo se mostrou
extremamente eficaz quando no corpo do seu post continha somente caracteres ao invés de fotos ou
vídeos. Além disso, vale frisar que nessa rede social é imprescindível que o conteúdo seja veiculado
com frequência, visto que isso faz o receptor se sentir motivado a acompanhar o perfil que está
emitindo  o  conteúdo.  Por  fim,  destaco  que  ações  como  a  do  Dia  Nacional  de  Mobilização  da
Educação contra o Zika são totalmente válidas pelo fato de quebrar paradigmas e desmistificar
assuntos por meio do esclarecimento de dúvidas sobre os mais diversos assuntos que muitas vezes
podem ser um tabu. 
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