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RESUMO  

As redes sociais na internet são utilizadas por pessoas e instituições e, mais 

recentemente, por periódicos científicos para a divulgação de seus artigos. Tais 

iniciativas são fundamentais para a democratização do conhecimento e para o 

desenvolvimento da ciência. No Brasil, na área da saúde pública, alguns periódicos 

criaram suas páginas em redes sociais online e seus editores temem não contar com 

infraestrutura para a administração dessas páginas. Objetivo. Caracterizar a divulgação 

das revistas científicas brasileiras de saúde pública no âmbito do Facebook. Método. 

Etnografia virtual e análise de redes sociais virtuais de quatro revistas da área de saúde 

pública, abordando a interação entre a página e seus seguidores, tipo de postagens, 

recursos utilizados, frequência das postagens e temas divulgados. Além da observação 

das páginas, foram feitas entrevistas com os editores científicos das revistas, para 

investigar as motivações da decisão de divulgar o conhecimento científico via Facebook 

e a rotina de trabalho para esse fim. Resultados. As páginas são diferentes quanto ao 

número de seguidores e de postagens. As postagens que utilizam mais recursos, como 

texto, foto e link, geram mais interação com os seguidores. No entanto, a reação mais 

frequente é a mais simples – Curtir. Os temas em saúde pública mais frequentes nas 

postagens são Sociedade e Saúde e Atenção à Saúde. Conclusão. Os achados mostram 

que há interesse dos editores em disseminar o conhecimento científico via redes sociais 

na internet. Entretanto, a infraestrutura das revistas brasileiras de saúde pública é 

precária no que se refere a recursos financeiros e humanos e isso se reflete na política e 

na prática da divulgação científica em redes sociais, principalmente no Facebook. Há 

certa expectativa de que o número de citações dos artigos possa aumentar com a 

inserção deles nas redes sociais. Poucas revistas têm política editorial instituída para 

redes sociais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação em Saúde; Internet; Rede social; Saúde Pública; 

Publicações de divulgação científica. 
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ABSTRACT  

Social networks on the Internet are used by people and institutions and, more recently, 

by scientific journals for the dissemination of their articles. Such initiatives are 

fundamental for the democratization of knowledge and for the development of science. 

In Brazil, in the area of public health, some journals have created their pages in online 

social networks and its editors fear not having the infrastructure for the administration 

of these pages. Goal. To characterize the dissemination of the Brazilian public health 

scientific journals within the context of Facebook. Method. Virtual ethnography and 

virtual social network analysis of four journals in the area of public health, addressing 

the interaction between the page and its followers, type of posts, resources used, 

frequency of postings and topics covered. In addition to the observation of the pages, 

interviews were conducted with the scientific editors of the journals to investigate the 

motivations of the decision to disseminate scientific knowledge via Facebook and the 

work routine for this purpose. Results. Pages are different in terms of number of 

followers and posts. Posts that use more resources, such as text, photo, and link, 

generate more interaction with followers. However, the most frequent reaction is the 

simplest - Like. The most frequent public health topics in the posts are Society and 

Health and Health Care. Conclusion. The findings show that editors are interested in 

disseminating scientific knowledge via social networks on the Internet. However, the 

infrastructure of Brazilian public health journals is precarious in terms of financial and 

human resources and this is reflected in the policy and practice of scientific 

dissemination in social networks, especially on Facebook. There is some expectation 

that the number of citations of articles may increase with the insertion of them in the 

social networks. Few magazines have published editorial policy for social networks.  

 

KEYWORDS: Health Communication; Internet; Social Networking; Public Health; 

Publications for Science Diffusion. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Atuo como jornalista no campo da saúde pública desde 1999, quando trabalhei 

no Jornal do Grupo de Apoio e Prevenção à Aids de Minas Gerais (Gapa-MG), em Belo 

Horizonte. Mais tarde, já em São Paulo, em 2003, trabalhei no Centro de Estudos, 

Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis, ligado à Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo (FSP USP), sendo responsável pela elaboração de um 

boletim online mensal. Já no Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado 

de São Paulo (Cosems/SP), editei o jornal mensal da entidade. Posteriormente, em 

2010, iniciei meu trabalho na Associação Paulista de Saúde Pública (APSP), onde pude 

desenvolver projetos na área de comunicação em saúde. 

 Com a popularização da internet, a minha função como jornalista foi além da 

responsabilidade pelo boletim mensal da APSP e passei também a atuar na produção de 

conteúdo do site e das páginas em redes sociais da Associação. O trabalho em redes 

sociais consiste em fazer publicações, com a divulgação de textos e fotos de eventos, 

como palestras, cursos, congressos, entrevistas e demais acontecimentos afins.  

Meu interesse pelas revistas científicas aconteceu por meio da aproximação com 

a revista Saúde e Sociedade, editada pela APSP em parceria com a FSP USP.  A 

publicação, criada em 1992, tem como objetivo a divulgação da produção científica de 

diferentes áreas sobre práticas de saúde para o desenvolvimento interdisciplinar do 

campo da saúde pública. As duas instituições sempre se articularam para buscar 

estratégias no intuito de aumentar a divulgação da produção científica da área.  

 Além da revista Saúde e Sociedade, o meu interesse pelas revistas científicas 

também veio pela minha aproximação com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(Abrasco), que também edita revistas científicas da área. Desde 2011, atuo 

eventualmente como jornalista na elaboração de textos e na produção de vídeos 

jornalísticos para o canal da Abrasco no site de rede social YouTube.  

A divulgação da revista Saúde e Sociedade ocupa lugar de destaque entre as 

estratégias de comunicação da APSP. A revista está indexada na SciELO (Scientific 

Electronic Library Online), mas não possui páginas em redes sociais. A divulgação é 



 

 
9 

 

feita nos canais de comunicação da APSP, com uma seção fixa no boletim informativo, 

no site e nas redes sociais (Facebook e Twitter).  

Em 2014, foram feitas algumas experiências para a divulgação da revista em 

redes sociais, usando as páginas da APSP. Foram realizadas ações com artigos 

específicos, com um breve texto explicativo e link direto para a publicação na SciELO. 

 Analisando os gráficos disponíveis nesta plataforma online e as informações 

disponibilizadas pela rede social, percebi que houve considerável aumento no acesso ao 

artigo divulgado, o que poderia indicar uma relação entre os fatos.   

Trabalhando ativamente na divulgação em redes sociais, fascinada com a 

repercussão e o alcance de determinadas publicações, disposta a trabalhar pela 

democratização da informação e interessada em estudar a atuação das revistas 

científicas em redes sociais, decidi me debruçar sobre o tema. 

Então, vinda de formação na área de comunicação e já há muitos anos 

trabalhando com saúde pública, a entrada no mestrado na FSP USP me proporcionou, 

não só a volta às salas de aula, mas também à formação pós-graduanda no campo da 

saúde. O aprendizado na FSP USP foi fundamental para a realização da pesquisa. Os 

desafios são muitos. Como “conversar” com a literatura existente sobre o tema, como 

obter dados, como lidar com a rotina desgastante de aulas, trabalhos, pesquisa, prazos e 

vida pessoal, como escrever na linguagem científica e não na linguagem jornalística. E, 

com todo esse conhecimento adquirido e muito ainda a aprender, percebi o quanto é 

difícil fazer pesquisa, principalmente no Brasil. Porém, são os desafios que nos movem 

e não nos deixam arrefecer, mesmo diante do cenário desfavorável. E assim foi feito 

este trabalho, acreditando na democratização da informação e do conhecimento.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As redes sociais na internet têm papel importante na vida das pessoas. Há alguns 

anos, já com os telefones celulares, web rádios, web tvs, internet e outros recursos 

midiáticos disponíveis, não se imaginava o que seria a comunicação dos dias atuais. A 

diversidade da audiência e os novos métodos de comunicação são desafios para os 

comunicadores científicos, que têm papel fundamental nas novas formas de comunicar a 

ciência (BARATA et al., 2018). Assim, hoje se pode contar com as facilidades da 

internet e das redes sociais para que a informação científica alcance a população, de 

forma mais ágil.  

E a ciência produzida na área da saúde pode ter benefícios imediatos e sua 

aplicação refletida na prática dos serviços, na saúde da população, sendo sua divulgação 

de fundamental importância (CUENCA e GALLO 2013).  O Brasil vem investindo em 

políticas para a inclusão digital e acesso livre à informação científica para a população. 

São os inúmeros portais de teses e dissertações, de periódicos, de publicações técnico-

científicas e bibliotecas virtuais que facilitam ao cidadão o acesso à informação. Além 

disso, de acordo com os dados recém divulgados pelo IBGE, referentes ao ano de 2016, 

no Brasil 116 milhões de pessoas estão conectadas à internet, melhor dizendo, 64,7% da 

população com idade acima de 10 anos.  

Nesse contexto, as redes sociais podem ser um eficiente canal de comunicação 

para a divulgação da ciência produzida na área da saúde. Vários editores de revistas 

científicas, principalmente nos países desenvolvidos, viram essa possibilidade e 

instituíram as redes sociais para a divulgação dos achados da ciência à população. O 

desafio continua sendo a linguagem científica ser convertida para uma mais acessível à 

população (CUENCA e GALLO, 2013). Não há dúvida de que a ciência pertence à 

população, como afirma BARATA (2008), sendo parte da cultura de nosso tempo. Não 

é exclusividade do cientista. 

No Brasil, os editores de revistas da área da saúde pública estão inserindo na sua 

rotina de publicação de artigos científicos o uso das redes sociais como o Facebook, 

Twitter, Instagram e YouTube, além de outros recursos, para divulgação mais ampla e 

democrática dos resultados de pesquisa.  
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Na recente epidemia do vírus Zika, por exemplo, alguns periódicos tradicionais, 

como The Lancet, adotaram o recurso do fast track, que acelera o ciclo de avaliação por 

pares, para tornar a publicação mais rápida do manuscrito, “quando é de urgente 

importância para a saúde pública” (MOMEN e BRANDÃO, 2016). Na ocasião, a 

Organização Mundial da Saúde declarou a situação do Zika como Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional. Nessas circunstâncias, a importância de a revista 

adotar as redes sociais como divulgação rápida e eficaz é fundamental. 

Para decisões importantes sobre o rumo de suas revistas, articulação política e 

científica, a área de saúde pública no Brasil congrega seus editores científicos em um 

colegiado, o Fórum de Editores de Saúde Coletiva, da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (Abrasco). As iniciativas do fórum de editores têm promovido avanços nas 

questões de financiamento, de infraestrutura, de diretrizes para divulgação, de 

indexação nos grandes sistemas de informação bibliográfica, entre outras ações 

viabilizadas pelo trabalho coletivo. O portal SciELO, por exemplo, que indexa e publica 

em acesso aberto os principais periódicos da área de saúde pública, vem incentivando a 

adoção de redes sociais como ampliação do alcance de suas revistas.  

Acesso aberto à informação científica, para BARATA (2010), compreende 

“acesso gratuito, com permissão para impressão, cópia, distribuição, busca, utilização 

em softwares, entre outros, sem que haja qualquer barreira legal, financeira ou técnica 

aos seus usuários” (p.73). 

De acordo com COSTA e LEITE (2016), o movimento de acesso aberto à 

informação científica teve início nos anos 1990, sendo consolidado em 2002. No Brasil, 

onde o financiamento público das pesquisas é predominante, destaca-se a criação do 

portal SciELO, mas há dificuldades para fortalecer uma política nacional de acesso 

aberto. 

Redes sociais, de acordo com DIAS e COUTO (2011), são “ambientes virtuais 

nos quais sujeitos se relacionam instituindo uma forma de sociabilidade que está ligada 

à própria formulação e circulação do conhecimento” (p.636). Os autores alertam para o 

fato de que a compreensão do conhecimento circulado nas redes sociais se dá de forma 

diferente daquele circulado entre as pessoas fora da rede. E essa comunicação, 

circulação do conhecimento, vida social online, vem sendo objeto de inúmeras 

pesquisas científicas em todo o mundo (BOYD e ELLISON, 2008; CHIU et al., 2016; 

COLLINS et al., 2016).  
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MARTELETO (2010) apresenta uma revisão de conceitos de redes sociais, 

originado nas Ciências Sociais e empregado pela Antropologia, Sociologia, Economia, 

Ciências Políticas e Ciências da Informação e apropriado, com o advento da internet e 

da web, pelos estudos das redes sociais online. Tenta-se entender como se dá a interação 

do usuário com a informação veiculada nas redes sociais, a veracidade de seu conteúdo, 

tipos de redes e respectivos públicos e conexões (RECUERO, 2009; CLÉBICAR e 

LERNER, 2015; DANTAS e PEREIRA NETO, 2015). 

De acordo com RECUERO (2009), pesquisar os padrões de conexões nas redes 

sociais, “é explorar uma metáfora estrutural para compreender elementos dinâmicos e 

de composição dos grupos sociais” (p.22).  

FIALHO (2014) observa que a análise de redes sociais é ferramenta potente para 

a interpretação de dados. De acordo com o estudo, os elementos básicos para 

compreender uma estrutura de rede são: os nós ou atores (entendidos como os usuários 

das redes sociais), os vínculos ou reações (a interação entre os usuários das redes 

sociais) e os fluxos (os caminhos). Os usuários estão ligados por um objetivo comum, 

sendo que a soma de todos os usuários reproduz o tamanho da rede social. Os vínculos 

são as interações existentes entre dois ou mais usuários e o fluxo representa a direção 

para onde vão as informações e de onde vieram.  

 Estudo de RECUERO (2014b) sobre práticas e sentidos em redes sociais, 

explorando o uso das ferramentas “curtir”, “comentar” e “compartilhar” da rede social 

Facebook, considera que os sites de redes sociais proporcionam a criação de novas 

convenções e sentidos e que sua assimilação “é essencial para compreender também os 

efeitos desses sites na sociedade” (p.114-115). 

 Ao longo do século XX, o Brasil com pouca tradição em produção e divulgação 

científica, conviveu com o advento do rádio e da televisão (entre 1920 a 1950), depois 

se adaptou à era do papel, com as copiadoras utilizadas em larga escala para a 

divulgação científica, e mais recentemente, com a Internet, em meados da década de 

1990, que modificou a forma de produzir e divulgar a ciência. O surgimento da Internet, 

caracterizado pelo seu alcance global, integração de muitos meios de comunicação e 

interatividade potencial está mudando e mudará para sempre nossa cultura 

(CASTELLS, 2000). 

  A questão das interações na internet vem sendo tratada há anos, como 

FRAGOSO et al. (2011) que, com o estudo de ações e interações entre os indivíduos, 
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procuram entender como funcionam os grupos. LÉVY (1996) define as interações como 

formas novas de apresentação do texto que nos mostra outras formas de ter acesso, de 

ler e de compreender. Para o autor, “um mundo virtual no sentido amplo, é um universo 

de possíveis, calculáveis a partir de um modelo digital”. (p. 75). A interação em rede faz 

com que haja uma atualização constante, pois os usuários exploram o mundo virtual e 

ao mesmo tempo atualizam esse ambiente, tornando-se um “vetor de inteligência e 

criação coletivas”. (p.75). 

De acordo com CORRÊA (2015), a comunicação assume papel central nas 

relações quando as plataformas digitais se configuram no chamado modo 2.0, que 

possibilita “a participação ativa, dialogia e expressividade dos usuários em rede, 

quebrando a lógica linear clássica do processo comunicativo (emissor-mensagem-

receptor)” (p.4).   

Com a tecnologia da informação, atualmente qualquer indivíduo pode ser um 

produtor e, ao mesmo tempo, um consumidor de informação, “produtor de conteúdo e 

formador de opinião, sem intermediários, por meio de um suporte que é, em tese, 

democrático”, como esclarece TERRA, 2008 (p.28). 

As redes sociais, como Twitter e Facebook, por exemplo, são uma nova forma 

de comunicação. De acordo com FERNÁNDEZ (2008), esse não é um fenômeno 

passageiro, porque o que se vê nessas redes é uma resposta a essa nova necessidade de 

comunicação do usuário de hoje. Nas redes, é possível pertencer a uma comunidade, 

buscar pessoas afins e informação. 

As redes sociais são diferentes entre si e algumas podem ajudar pessoas que não 

se conhecem a se conectar tendo como base o compartilhamento de interesses em 

comum, como visões políticas ou atividades (BOYD e ELLISON, 2008). As redes 

também são diferentes na incorporação de novas ferramentas de informação e de 

comunicação, como o compartilhamento de fotos e vídeos e a conectividade por 

aparelhos móveis. 

Para RECUERO (2009, p.143), a “rede centra-se em atores sociais, ou seja, 

indivíduos com interesses, desejos e aspirações, que têm papel ativo na formação de 

suas conexões sociais”. E como comunidades virtuais, conectadas em redes sociais, são 

excelentes meios para socialização sejam quais forem seus objetivos de interação 

(LEVY, 1999). E estas representam potentes ferramentas de aprendizagem e divulgação 

da informação, conforme afirma FIALHO (2014, p.19):  
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No quadro da sociedade contemporânea, as redes sociais 

solidificaram-se como ferramentas de aprendizagem e divulgação da 

informação em contexto organizacional, constituindo novas formas e 

ferramentas de facilitação da gestão colaborativa e cooperativa, 

rompendo com as lógicas de interação ditas tradicionais. Estas novas 

formas de relacionamento potenciadas pela dinâmica das redes 

permitem um intercâmbio de interações célere e que amplifica as 

ideias a disseminar.  

 

 BOYD e ELLISON (2008) definem sites de redes sociais como serviços 

baseados na web que permitem às pessoas a criação de um perfil público de um sistema 

delimitado, a articulação com uma lista de outros usuários e à visualização de outras 

pessoas dentro deste sistema. As autoras também mencionam que o primeiro site de 

rede social reconhecível como tal surgiu em 1997, o SixDegrees.com, que foi criado 

com a possibilidade de os usuários criarem perfis, terem lista de amigos e poderem 

navegar nestas listas. Antes do SixDegrees.com, outras iniciativas continham alguns 

destes recursos, como o Classmates, por exemplo, de 1995, surgido para que egressos 

pudessem encontrar seus antigos colegas de classe, e considerado por alguns 

especialistas como o primeiro site de rede social.  

Outros exemplos de redes sociais populares na internet são: o Myspace

, por 

funcionar como portal de música independente; o Orkut


, popular no Brasil, mas que 

perdeu espaço para o Facebook e já não existe mais; o Twitter


, ainda bastante usada, 

funciona como um microblog que usa postagens curtas; o YouTube


, que permite o 

carregamento e o compartilhamento de vídeos, sendo o mais popular nesse segmento; o 

LinkedIn, rede social profissional, de negócios, que tem o objetivo de conectar os 

profissionais; e o Instagram


, rede social de compartilhamento de fotos e vídeos. Há, 

inclusive, um site de rede social voltado para cientistas e pesquisadores, o 

ResearchGate


, rede que possibilita o compartilhamento de estudos, dados 

                                                           

 MySpace (criado em 2003) [Internet]  Disponível em: https://myspace.com/ Acessado em: 26/08/2018 


 Orkut (criado em 2004, extinto em 2014). 


 Twitter (criado em 2006) [Internet]  Disponível em: https://twitter.com/ Acessado em: 26/08/2018. 


 Youtube (criado em 2005) [Internet]  Disponível em: https://www.youtube.com/ Acessado em: 

26/08/2018. 


 Instagram (criado em 2010) [Internet]  Disponível em: https://www.instagram.com/ Acessado em: 

26/08/2018. 
 ResearchGate (criado em 2008) [Internet] Disponível em: https://www.researchgate.net/ Acessado 

em: 26/08/2018 
 

https://myspace.com/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/
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estatísticos e a troca de ideias entre cientistas, inclusive com espaço exclusivo para 

pesquisadores da área da saúde. 

O Facebook é o maior site de rede social da internet. Fundada em 2004 na 

Universidade de Harvard, a empresa do americano Mark Zuckerberg tem como missão 

“dar às pessoas o poder de compartilhar e fazer do mundo um lugar mais aberto e 

conectado”.
 

Ao final do primeiro ano, o Facebook já tinha um milhão de usuários e em 

2006 já eram doze milhões. No Brasil, são 111 milhões de usuários ativos mensalmente 

em 2016. Dados de 2018 indicam 2,2 bilhões de usuários ativos mensais no mundo.


 

De acordo com informações da própria empresa, “as pessoas usam o Facebook para 

manter contato com amigos e parentes, descobrir o que está acontecendo no mundo e 

compartilhar e expressar o que é importante para elas”. 

Não só as pessoas estão no Facebook, empresas, escolas, universidades, 

instituições de pesquisa têm ampliado sua visibilidade com o recurso das redes sociais. 

O Facebook está em constante aperfeiçoamento, o que inclui a aquisição de outras 

empresas, como o Instagram e o aplicativo de mensagens Whatsapp. O Facebook 

funciona como um site pessoal, com uma comunidade definida de usuários, que permite 

a interação de uns com os outros (YANG e BROWN, 2013). 

RECUERO (2004) acrescenta, sobre as redes sociais, que as conexões entre as 

pessoas não podem ser consideradas aleatórias, já que os indivíduos levam em conta 

várias razões para estabelecerem relações. 

No Brasil, dados do IBGE (2016), conforme mencionado, divulgam que 54% 

dos domicílios estão conectados à internet, com 107,9 milhões de usuários, sendo que 

59% em domicílios de áreas urbanas. A pesquisa mostra ainda a tendência de que o 

telefone celular é o principal meio de acesso à rede e que 78% das pessoas utilizam 

redes sociais na internet. A Fundação Mozilla, estimou em 2017 que 55% dos 

brasileiros consideram o Facebook como a própria internet e não percebem vida online 

fora dessa rede social, de acordo com MIRANI (2015). Dados do próprio Facebook, de 

2016, indicam que o mundo está mais intimamente ligado do que supúnhamos. A teoria 

dos “6 graus de separação” preconizada por Frigyes Karinthy e John Guare, há cerca de 

                                                           
 Informação obtida na apresentação do Facebook sobre sua missão. [Internet] Disponível em: 

https://br.newsroom.fb.com/company-info/ Acessado em: 26/08/2018 
 Dados divulgados no jornal O Estado de São Paulo, em 26/07/2018. [Internet] Disponível em: 

https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,pelo-menos-2-5-bilhoes-de-pessoas-usam- 

um-dos-apps-do-facebook,70002416758 Acessado em: 26/08/2018 

https://br.newsroom.fb.com/company-info/
file:///C:/Users/alunos1.HCV/Downloads/| https:/link.estadao.com.br/noticias/empresas,pelo-menos-2-5-bilhoes-de-pessoas-usam-
file:///C:/Users/alunos1.HCV/Downloads/| https:/link.estadao.com.br/noticias/empresas,pelo-menos-2-5-bilhoes-de-pessoas-usam-
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um século, onde as pessoas estão separadas umas das outras por apenas seis ligações ou 

laços de amizade, não é mais a realidade na rede social e já está ultrapassada (SHU e 

CHUANG, 2011). Essas informações, coletadas em parceria com a Cornell University, 

dos Estados Unidos, e com a italiana Universitá degli Studi di Milano revelam que, no 

Facebook, as pessoas estão ligadas por 3,57 graus de separação, em média, de acordo 

com BHAGAT et al. (2016). 

Nos dias de hoje, o Facebook vem enfrentando desafios robustos quanto à sua 

credibilidade. Em março de 2018, investigação jornalística dos jornais The Guardian e 

The New York Times tornou público vazamento não autorizado de dados de 87 milhões 

de usuários do Facebook que foram indevidamente e ilicitamente usados para fins 

eleitorais, segundo SIMÕES (2018). A empresa de dados britânica Cambridge 

Analytica, que comprou os dados obtidos irregularmente por meio de um aplicativo na 

rede social, e os usou na campanha do presidente norte-americano Donald Trump, em 

2016, anunciou seu fechamento um mês e meio após a divulgação do escândalo, de 

acordo com GUIMÓN (2018). O Facebook se viu obrigado a rever políticas de 

privacidade e de gestão de dados pessoais de seus usuários e Mark Zuckerberg admitiu 

os erros de sua rede social em depoimento ao senado americano, de acordo com 

SIMÕES (2018). Contudo, pesquisa da Reuters/Ipsos

 realizada em abril de 2018 

mostra que o Facebook continua popular mesmo depois do escândalo, já que metade 

dos norte-americanos não mudou a frequência com que usam o site e que um quarto 

deles está usando mais.  

Por outro lado, pesquisa de abril de 2018 da empresa Pew Research Center 

mostra que os adolescentes americanos já não usam mais o Facebook como antes, 

segundo ANDERSON e JIANG (2018). Hoje, 51% usa essa plataforma, uma queda de 

vinte pontos percentuais se considerados os resultados da última pesquisa, de 2015. A 

liderança entre essa faixa etária é do YouTube (85%). 

Os resultados divulgados pelo Facebook mostram que a empresa faturou 49% a 

mais no primeiro trimestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2017, de acordo 

com GOMES (2018).  

                                                           
 Matéria jornalística da BBC News Facebook privacy: Survey suggests continuing 

US loyalty, divulgada em 6 de maio de 2018. Disponível em: https://www.bbc.co.uk/news/world-us-

canada-44023381 Acessada em: 26/08/2018 
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A mudança na forma de comunicação proporcionada pelas redes sociais 

revolucionou as relações interpessoais e entre consumidores e não poderia ser diferente 

no campo da ciência. Por exemplo, de acordo com estudo de COLLINS et al. (2016), 

88% dos cientistas usam regularmente o Facebook como forma de comunicação 

pessoal, trocando conhecimento e compartilhando ciência com amigos e familiares. As 

redes sociais podem aumentar as conexões e redes acadêmicas, desenvolver ideias 

inovadoras e ampliar a divulgação e a discussão do conhecimento científico, dentro e 

fora da academia.  

 Pensando no aumento das conexões e das redes acadêmicas e na possibilidade 

de ampliação da divulgação do conhecimento científico por meio do Facebook, este 

estudo caracteriza a divulgação das revistas científicas brasileiras do campo da saúde 

pública no âmbito desta rede social.  

1.1 AS REDES SOCIAIS NA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

No mundo acadêmico, as implicações referentes à informação, pesquisa e 

conhecimento se desenvolvem crescentemente e se inter-relacionam com os estoques de 

informação institucional ou sistemas de informação que se integram às bibliotecas para 

processar e divulgar informações especializadas e validadas para públicos específicos 

(ALVAREZ, 2015). 

Pesquisadores publicam seus achados em artigos de revistas, consideradas como 

o melhor veículo para a comunicação científica, por serem produzidos e chegarem ao 

leitor mais rapidamente (MEADOWS, 1999). E estas ganharam maior visibilidade e 

acesso com o advento da internet, como foi o caso da Science e da Nature, pioneiras no 

processo de aproximação com o jornalismo, elaborando estratégias eficientes para 

conseguir uma divulgação mais ampla e atraente conseguindo, assim, mais visibilidade 

(BARATA, 2010). Ainda de acordo com a autora, artigos científicos são fontes 

primárias de matérias jornalísticas para pautar notícias voltadas ao público leigo e as 

publicações científicas pouco aparecem na grande imprensa, mesmo com a melhoria das 

publicações e a indexação nas bases de dados nacionais e internacionais. 

 E com as facilidades de acesso, possíveis com o advento da internet no final da 

década de 1990 e, recentemente, após os anos 2000 com as redes sociais, a velocidade 

com que se toma conhecimento do que é produzido na ciência aumentou 
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vertiginosamente. Esse fato foi previsto por MEADOWS ainda em 1999, quando 

destacou a flexibilidade dos meios eletrônicos, em relação aos meios impressos. Para o 

autor, a comunicação eletrônica é mais colaborativa, interdisciplinar e democrática.  

No entanto, a sociedade em geral praticamente não tem acesso a essas 

informações. O público leigo, não alfabetizado cientificamente, tem dificuldade em 

compreender assuntos especializados, fazendo com que a difusão dessa informação 

requeira uma recodificação BUENO (2010). E a preocupação com esse tipo de 

divulgação científica tem atingido pesquisadores, editores científicos e mídias em geral 

(GALLO, 2001). 

Quando surgiu o movimento do acesso aberto OAI (Open Archives Initiative), 

iniciativa para que as pesquisas científicas fossem acessadas, sem custos, na internet e 

assim popularizadas, pensou-se que toda a sociedade se beneficiaria lendo, conhecendo 

os avanços da ciência (KURAMOTO, 2006). 

As ações de divulgação científica voltadas a um público não especializado 

tomam corpo a partir dos anos 1980 com o surgimento de revistas e seções 

especializadas em jornais diários (BARATA, 2010), além de iniciativas de informação 

para a população via rádios e web rádios (CUENCA e GALLO, 2013). Isto porque, 

concordando com ARAÚJO e CARDOSO (2007), a comunicação é mais efetiva a partir 

do momento em que vem de uma voz autorizada por legitimidade. Para PACKER 

(2011), as revistas brasileiras têm grandes desafios para tentarem se equiparar aos 

periódicos internacionais, no que diz respeito à visibilidade e ao impacto, calculado de 

acordo com o número de citações recebidas.  

BIK e GOLDSTEIN (2013) alertam que as ferramentas de mídias sociais online 

podem ser um dos recursos mais gratificantes e informativos para cientistas, mas é 

preciso saber usá-las, pois são poderosas e podem dar voz pública à ciência. As autoras 

afirmam que os cientistas usam cada vez mais essas mídias para compartilhamento de 

artigos científicos, assim como pareceres, e também para a divulgação de eventos e de 

oportunidades profissionais, por exemplo. 

 No Brasil, a indexação em plataformas eletrônicas, como a SciELO, tem 

possibilitado às revistas científicas maior visibilidade nacional e internacional, de 

acordo com PACKER (2011) e isso também acontece com a produção na área da saúde. 

O uso das redes sociais vem sendo incentivado pela SciELO, como parte das linhas de 
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ação de profissionalização e de internacionalização e com a perspectiva de aumentar a 

interação entre o mundo acadêmico-científico e a sociedade (PACKER et al., 2016). 

Das revistas científicas brasileiras, a Revista Brasileira de Educação Física e 

Esporte, da USP, foi uma das pioneiras no uso do Facebook. Em 2012, com o objetivo 

de alinhar-se às tendências e às demandas de democratização da ciência, a revista 

apostou nas redes sociais, de acordo com SANTANA et al. (2013). 

No Brasil, o estudo de MODOLO (2017), abordando a expansão da divulgação 

científica na internet, analisou os enunciados postados pelas revistas Scientific 

American Brasil, Pesquisa Fapesp e Superinteressante. Ao comparar as revistas 

impressas e digitais, o autor ressalta a maior velocidade com que os leitores podem 

interagir no Facebook. A velocidade da informação e o potencial maior alcance de 

leitores fez com que essas revistas brasileiras aderissem ao Facebook para divulgação.  

O Twitter parece ser uma rede social bastante popular entre os cientistas. Em 

estudo sobre o papel do Twitter no ciclo de vida de um artigo, DARLING et al (2013) 

afirmam que a plataforma pode ter um impacto de longo prazo na maneira como os 

cientistas criam e divulgam suas ideias. 

 Em alguns estudos, é possível verificar a democratização da informação 

científica em saúde por meio das redes sociais. Em pesquisa realizada sobre o Facebook 

da FDA (Food and Drug Administration), órgão governamental norte-americano, foi 

identificado um aumento de 450% nas curtidas e de 271% nos compartilhamentos das 

postagens, após um estudo piloto de monitoramento e de interação dos administradores 

das páginas com seus seguidores (CHIU et al., 2016).  

 Por esse potencial para a disseminação do conhecimento científico, fazer parte 

das redes sociais tem sido a estratégia de órgãos governamentais, associações científicas 

e acadêmicas ligados à saúde no Brasil, como Ministério da Saúde, Abrasco, Cebes 

(Centro Brasileiro de Estudos de Saúde), Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e a APSP 

(Associação Paulista de Saúde Pública). Após consulta nas redes sociais, é possível 

dizer que, a maioria dessas instituições estão presentes em redes populares, como 

Facebook, Twitter e YouTube.  

Quanto às revistas, a página da Science no Facebook, por exemplo, conta com 

quase quatro milhões de curtidas.

 É possível afirmar que, após rápida análise em redes 

                                                           

  Informação obtida na página do Facebook. [Internet] Disponível em: 

https://www.facebook.com/ScienceMagazine/ Acessado em: 28/08/2018 

https://www.facebook.com/ScienceMagazine/
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sociais e com esses dados obtidos diretamente do Facebook, algumas revistas científicas 

brasileiras da área da saúde possuem páginas em redes sociais, apostando no alcance de 

um público diversificado para a popularização do conhecimento.  

Como há grande adesão dos internautas ao Facebook, essa rede social coloca-se 

como ferramenta estratégica para a comunicação em massa, fazendo com que o público 

não acadêmico tenha acesso às informações contidas nas publicações científicas, de 

acordo com MEDEIROS et al. (2015). 

Ainda que sejam ferramentas relativamente novas, as redes sociais são fontes 

primárias de notícias para muitas pessoas (BARATA, 2010) e os artigos científicos 

podem ser fontes primárias de informação, como dito anteriormente, para os jornalistas. 

A divulgação científica não tem apenas de levar a informação, mas também atuar de 

modo a produzir as condições de formação crítica do cidadão em relação à ciência, de 

acordo com VOGT et al. (2008). 

  

1.2 AS REDES SOCIAIS E AS MÉTRICAS ALTERNATIVAS 

 

 

A divulgação científica ao longo do tempo vem se especializando e se 

expandindo. Hoje, os artigos científicos podem ser vistos transformados em matérias 

jornalísticas, em sites na internet e em redes sociais. A informação em maior volume 

pode chegar a mais pessoas com apenas um clique.  

Uma das questões no meio científico é se as redes sociais podem aumentar o 

número de citações de um artigo. Há na literatura estudos sobre o aumento no fator de 

impacto dos trabalhos científicos medidos por métricas alternativas que, segundo 

PRIEM et al (2010) são as citações de informações das redes sociais, do Google 

Acadêmico, dos repositórios institucionais e de outras plataformas não cobertas pelos 

tradicionais sistemas bibliográficos de informação. São conhecidas como altmetrics 

(contração em inglês de alternative metrics).  

Ainda de acordo com PRIEM et al. (2010), que cunharam o termo altmetrics, a 

altmetria é essencial porque precisamos de filtros para dar sentido à literatura acadêmica 

e essa nova forma é expansiva em relação aos métodos tradicionais. Além disso, 

conferem mais velocidade, pois permitem a criação de sistemas de filtragem em 

colaboração e recomendação em tempo real.  
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A altmetria, de acordo com RIBEIRO DS (2018), usa plataformas que 

combinam os indicadores tradicionais e os alternativos e é facilitada com o uso de 

identificadores únicos, como o Digital Object Identifier (DOI). Empresas como a 

precursora Altmetric

 desenvolvem ferramentas “cujas soluções foram desenhadas para 

atender bibliotecários, pesquisadores, instituições acadêmicas e editoras” (p. 134).  

As redes sociais podem atuar como filtros de informações, mas tais recursos não 

têm sido amplamente usados e aceitos como medidas de impacto de trabalhos 

científicos, de acordo com RINGELHAN et al. (2015). 

As métricas alternativas ainda são novas e pouco utilizadas e estudadas. Há 

controvérsias entre os estudiosos sobre a possibilidade de manipulação dos dados nas 

redes sociais para que os números sejam inflados, ou também sobre o alto impacto que 

geram os assuntos “da moda”. Além disso, os trabalhos mais antigos, que não aparecem 

em redes sociais, seriam mencionados com menos frequência que os mais recentes 

(MINGERS e LEYDESDORFF, 2015). 

De acordo com RINGELHAN et al. (2015), apesar de as redes sociais não serem 

parte das tradicionais formas de se medir o impacto de um trabalho científico, elas de 

maneira nenhuma podem ser desprezadas, pois as interações são relevantes, diferentes e 

valiosas, considerando a multidimensionalidade do desempenho da ciência. Atualmente, 

tenta-se a soma dessas medidas, da altmetria e dos índices de impacto dos grandes 

sistemas de informação. Essas métricas de mídia social podem ser vistas como 

complementos de outros tipos de indicadores (HAUSTEIN et al., 2015). 

FOX et al (2015), em pesquisa nas páginas no Facebook e no Twitter da revista 

americana Circulation, concluíram que as estratégias para divulgação em redes sociais 

não aumentaram a visualização dos artigos. Entretanto, os autores acrescentam que 

pesquisas mais aprofundadas devem ser realizadas para entender e quantificar as 

maneiras pelas quais as redes sociais podem aumentar o impacto da pesquisa na área. 

Em estudo das interações do Facebook enquanto elementos de atenção online


 e 

fonte de dados altmétricos em artigos de periódicos brasileiros de ciência da 

informação, ARAÚJO et al. (2018) consideram as interações fontes importantes de 

                                                           
 Altmetric.  [Internet] Disponível em: https://www.altmetric.com/ Acessado em: 21/05/2018 

 
 Atenção online tem sido termo utilizado na área de ciência da informação para caracterizar aspectos 

de audiência e de interações em redes sociais. 
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dados altmétricos, pouco estudadas, e que podem ser usadas como métrica agregada 

para avaliação do desempenho dos artigos, como já dito por HAUSTEIN et al. (2015) e 

RINGELHAN et al. (2015). 

Em estudo com mais de 24 mil artigos publicados pela Public Library of 

Science, PRIEM et al. (2012) viram que os artigos de revistas nas redes sociais 

apresentam diferenças em termos de disseminação e de consumo entre a comunidade 

científica, e relataram que alguns artigos lidos e salvos pelos estudiosos são raramente 

citados em suas pesquisas, apontando para a necessidade de maior aprofundamento 

sobre tornar a altmetria como complemento às métricas tradicionais. 

Este estudo propõe a investigação da comunicação de revistas científicas 

brasileiras de saúde pública no âmbito do Facebook, considerando a importância do uso 

da rede social no cotidiano das pessoas. As redes sociais se comportam como veículos 

que potencialmente possam fazer com que a informação científica chegue à população. 

Este estudo propõe a caracterização da divulgação científica das revistas no contexto do 

Facebook, de como as páginas se estruturam para a divulgação, das decisões dos 

editores e de como acontece a dinâmica de interação das páginas e dos seus seguidores. 

 

 

2 OBJETIVO  

 

Este estudo tem como objetivo caracterizar a divulgação das revistas científicas 

brasileiras de saúde pública no âmbito do Facebook, rede social de ampla presença no 

dia-a-dia das pessoas, sendo a mais popular no Brasil.  

 

3 MÉTODO 

O estudo trata da caracterização da divulgação das revistas científicas do campo 

da saúde pública no âmbito do Facebook, alicerçado em etnografia virtual e na análise 

de redes sociais. Foram produzidos dados de fontes de acesso público e de entrevistas 

semiestruturadas com os editores e/ou responsáveis pela manutenção dessas páginas. 

A produção dos dados, tratada mais detidamente nas páginas seguintes, foi 

realizada por meio de observação direta das páginas do Facebook no computador. A 
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coleta dos dados de cada página foi feita manualmente e os dados inseridos em planilhas 

Excel. As imagens que ilustram a pesquisa também foram copiadas neste momento. 

A etnografia virtual é um método de investigação baseado na etnografia 

tradicional (ANGROSINO, 2009) que descreve as pessoas em um sentido coletivo, 

como um grupo humano, comunidade ou sociedade, e é feita em qualquer variedade de 

condição social. Aplica as técnicas da etnografia tradicional em estudos de interações na 

internet e vem sendo utilizada em estudos de culturas e comunidades online (HINE, 

2008).  

Alguns autores vêm utilizando a etnografia virtual para avaliação de redes 

sociais. DANTAS e PEREIRA NETO (2015) analisaram em um grupo público do 

Facebook o discurso homofóbico e a violência contra pessoas LGBTQ. A conclusão foi 

que há elevado grau de violência simbólica nas postagens realizadas no grupo e que a 

homofobia na internet pode aumentar o estigma em relação às pessoas LGBTQ, não 

havendo diferença entre o real e o virtual. 

Em outro estudo baseado em etnografia virtual, para a identificação da 

usabilidade do Facebook, FERREIRA e ARRUDA FILHO (2015) creditam à rede 

social a capacidade de ter alta sociabilidade e interação virtual. Já CLÉBICAR e 

LERNER (2015) analisaram as páginas no Facebook de dois jornais cariocas, 

comparando padrões de curtidas, compartilhamentos e comentários nas postagens na 

lógica jornalística.  As autoras concluíram que ambos, apesar de apresentarem 

comportamentos distintos de quantidade e frequência de postagens, priorizaram temas 

de saúde em suas postagens. As autoras acreditam que a constatação da saúde ser tema 

frequente “parece estar em consonância com trabalhos interdisciplinares que apontam 

para um processo de medicalização da sociedade, com todos os desdobramentos que 

esse fenômeno tem, incluindo a emergência da centralidade na saúde e da noção de 

risco” (p. 76). 

A análise de redes sociais, baseando-se no conceito de RECUERO (2014a), é o 

estudo das redes sociais online que se concentra nas estruturas das relações percebidas 

entre as pessoas envolvidas, por meio da coleta e análise dos dados empíricos 

produzidos por essas redes.   

De acordo com AMARAL et al. 2008, a metodologia em pesquisas sobre 

comunicação mediada por computador tem que sempre se manter atual, “de acordo com 

as dinâmicas de sociabilidade da rede” (p. 39). O pesquisador deve ter ciência de que 
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observa um “recorte comunicacional das atividades de uma comunidade online, e não a 

comunidade em si, composta por outros desdobramentos” (p. 39).  

Em pesquisa sobre a entrada da revista História Ciências Saúde - Manguinhos 

nas redes sociais, BENCHIMOL et al. (2014) analisaram os resultados alcançados após 

o ingresso nas redes sociais e destacam o protagonismo do Facebook na interação com 

os leitores. 

Além de ser a principal via de acesso aos conteúdos postados, o 

Facebook tem grande efeito multiplicador quando a revista ou suas 

personas digitais passam a ser "curtidas" pelos navegantes, 

propagando-se assim pelas redes de amigos de cada um. É também 

nesse ambiente que temos a maior interação com os leitores, uma vez 

que aí podem comentar e compartilhar as postagens, ampliando o 

envolvimento com seus conteúdos e o potencial de propagação 

(p.356). 

 

 

 

3.1 SELEÇÃO DAS REVISTAS 

 

Para este estudo, as revistas foram selecionadas a partir de quatro critérios. O 

primeiro foi pertencer ao Fórum de Editores de Saúde Coletiva, como mencionado 

anteriormente. Este Fórum foi criado em 18 de novembro de 2014 com o objetivo de 

buscar uma articulação política e científica entre os editores de revistas brasileiras de 

saúde pública. A instituição desse Fórum foi uma forma de ação dos editores frente à 

perspectiva de mudanças anunciadas no cenário da editoração científica nacional. A 

criação do Fórum visou ao aprimoramento da qualidade e ao aumento da visibilidade 

das revistas do campo da saúde coletiva (ANTUNES et al., 2017). 

As primeiras reuniões do Fórum, em 2016, contaram com a participação de 15 

revistas científicas, conforme apresentado na Quadro 1. Atualmente são 26 revistas 

nesse Fórum. 
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Quadro 1 – Revistas integrantes do Fórum de Editores de Saúde Coletiva (2016) suas 

respectivas instituições, indexação na SciELO no JCR
* 

de acordo com as redes sociais que 

mantêm. Situação em 27/02/2017. 

REVISTA INÍCIO INSTI- 

TUIÇÃO SCIELO FI
**

 

2016 

REDES SOCIAIS 

FACEBOOK TWITTER YOU 

TUBE 

INSTA 

GRAM No. 

seguidores 
Boletim do Instituto de Saúde 

de São Paulo 1994 IS SES-

SP Não Não Não - Não Não Não 

Cadernos de Saúde Coletiva 1987 UFRJ Sim Não Sim 3.120 Não Não Não 

Cadernos de Saúde Pública 1985 ENSP 

Fiocruz Sim 1,133 Sim 1.593 Sim Não Não 

Ciência & Saúde Coletiva 1996 Abrasco Sim 0,780 Sim 2.030 Não Não Não 

Epidemiologia e Serviços de 

Saúde 1992 
Ministéri

o da 

Saúde 
Sim Não Sim 4.537 Não Não Não 

Interface - Comunicação, 

Saúde, Educação 1997 Unesp 

Botucatu Sim Não Sim 6.066 Sim Não Sim 
Physis: Revista de Saúde 

Coletiva 1991 IMS 

UERJ Sim Não Sim 1.662 Não Não Não 

Reciis 2007 Icict 
Fiocruz Não Não Sim - Não Não Não 

Revista Baiana de Saúde 

Pública 1974 SESAB Não Não Sim - Não Não Não 
Revista Brasileira de 

Epidemiologia 1998 Abrasco Sim Não Não - Não Não Não 
Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional 1973 Fundacen

tro Sim Não Não - Não Não Não 

Revista de Saúde Pública 1967 FSP USP Sim 1,353 Sim 1.813 Sim Não Não 

Saúde e Sociedade 1992 
FSP 

USP/APS

P 
Sim 0,312 Não - Não Não Não 

Saúde em Debate 1976 Cebes Sim Não Não - Não Não Não 

Trabalho, Educação e Saúde 2003 EPSJV 

Fiocruz Sim Não Não - Não Não Não 

 
* Journal Citation Reports da Web of Science.        

** Fator de Impacto 

 

O segundo critério para seleção das revistas foi estar na SciELO e ter página no 

Facebook. A SciELO é uma biblioteca eletrônica que indexa e publica em acesso aberto 

os principais periódicos científicos e a iniciativa brasileira vem sendo elogiada no 

mundo por tornar acessível conteúdos científicos. A SciELO foi criada em 1998, de um 

projeto de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(Fapesp) em parceria com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde, da Organização Panamericana da Saúde, braço da Organização 

Mundial da Saúde (Bireme/OPS/OMS), com o apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e teve como objetivo desenvolver 

uma metodologia comum para preparar, armazenar, disseminar e avaliar a produção 

científica em formato eletrônico.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1414-462X
https://www.facebook.com/cadernosaudecoletiva/?fref=ts
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso
https://www.facebook.com/cadsaudepublica/?fref=ts
https://twitter.com/CadernosSP
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso
https://www.facebook.com/Revista-Ci%C3%AAncia-Sa%C3%BAde-Coletiva-1460755754197415/?fref=ts
http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1679-4974&lng=pt&nrm=is
https://www.facebook.com/Revista-Epidemiologia-e-Servi%C3%A7os-de-Sa%C3%BAde-872992166051568/?fref=ts
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-3283&lng=pt&nrm=iso
https://www.facebook.com/interface.comunicacaosaudeeducacao/
https://twitter.com/interface_rev
https://www.instagram.com/revista.interface/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7331&lng=pt&nrm=iso
https://www.facebook.com/revistaphysis/?fref=ts
https://www.facebook.com/ReciisIcictFiocruz/
https://www.facebook.com/revistabaianadesaudepublica
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-790X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0303-7657&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=pt&nrm=iso
https://www.facebook.com/RevistaSaudePublicaUSP/
https://twitter.com/rsp_usp
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1290&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-1104&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1981-7746&lng=pt&nrm=iso
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Considerando as revistas que contavam com páginas ativas no Facebook à época 

da coleta de dados, sete revistas apresentavam essa condição - Cadernos Saúde 

Coletiva; Cadernos de Saúde Pública; Ciência e Saúde Coletiva; Epidemiologia e 

Serviços de Saúde; Interface - Comunicação Saúde Educação; Physis: Revista de Saúde 

Coletiva e Revista de Saúde Pública. 

Como terceiro critério, optou-se por selecionar as revistas com maior fator de 

impacto (FI). O FI foi criado por Eugene Garfield, na década de 1960, com o objetivo 

de avaliar revistas científicas (STREHL, 2005), calculado pelo Institute for Scientific 

Information (ISI), atualmente denominado Web of Science (WoS) e pertencente à 

Thomson Reuters e Clarivate Analytics. 

Apesar das controvérsias, os indicadores bibliométricos e cientométricos, como 

o fator de impacto, vêm sendo utilizados para avaliar a literatura científica, porém deve-

se sempre levar em conta a área do conhecimento analisada. Cada área tem 

características próprias de velocidade de produção, de uso da literatura, de tipos de 

documentos produzidos, entre outras. OLIVEIRA e GRACIO (2011), analisando a 

relação entre produtividade e impacto de pesquisadores, afirmam que “nem sempre um 

alto volume de produção acadêmica significa visibilidade e reconhecimento pelos 

pares” (p.20).  Argumentam que questões como a natureza das áreas, a motivação, as 

formas das citações e as barreiras linguísticas fazem com que indicadores bibliométricos 

sejam passíveis de críticas. De acordo com este critério de FI, foram selecionadas para o 

presente estudo as revistas: Cadernos de Saúde Pública, Ciência & Saúde Coletiva e 

Revista de Saúde Pública.  

A esse grupo de revistas foi acrescentado, como quarto critério, outro título, por 

apresentar, à época, alto número de seguidores no Facebook: a revista Interface - 

Comunicação, Saúde e Educação. Dados de 17 de junho de 2017 mostravam que a 

página possuía 6073 seguidores. Com a inserção, a mostra foi ampliada, totalizando 

quatro revistas selecionadas: Cadernos de Saúde Pública, Ciência & Saúde Coletiva, 

Interface - Comunicação Saúde Educação e Revista de Saúde Pública.  

A revista Cadernos de Saúde Pública, neste estudo denominada Cad Saúde 

Públ (CSP), publicação mensal da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da 

Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz), tem como objetivo fomentar a reflexão crítica 

e o debate sobre temas da atualidade relacionados às políticas públicas e aos fatores que 

repercutem nas condições de vida e no cuidado de saúde das populações. A CSP é 
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publicada desde 1985 e, desde 2016, somente online. Adota o sistema de publicação 

continuada de artigos, quando não é necessário esperar a composição completa dos 

fascículos, agilizando o processo. CSP eventualmente publica suplementos temáticos. A 

revista está disponível para acesso em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso 

Ciência & Saúde Coletiva, neste estudo denominada Ciênc Saúde Col (CSC), 

tem “como missão ser um espaço para publicar debates, análises e resultados de 

investigações sobre temas considerados relevantes para a Saúde Coletiva”. Criada em 

1996, é editada pela Abrasco. Desde 2011 tem periodicidade mensal, sendo publicada 

na forma impressa e online.  São impressos 300 exemplares da revista para o uso de 

autores, do corpo editorial e de bibliotecas A revista está disponível para acesso em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso 

A revista Interface - Comunicação Saúde Educação, neste estudo denominada 

Interface, é uma publicação online interdisciplinar publicada pela UNESP – Botucatu 

(Universidade Estadual Paulista – Campus Botucatu), “dirigida para a Educação e a 

Comunicação nas práticas de saúde, a formação de profissionais de saúde (universitária 

e continuada) e a Saúde Coletiva em sua articulação com a filosofia e as ciências sociais 

e humanas”. Interface foi lançada em 1997, e desde 2008, é publicada trimestralmente, 

no formato online, em fluxo contínuo, ou seja, na medida em que um artigo está pronto, 

ele já é publicado, na versão pré-publicação (ahead of print). A revista está disponível 

para acesso em: 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso 

A Revista de Saúde Pública, neste estudo denominada Rev Saúde Púb (RSP), 

é publicada pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e se propõe 

a ser “uma revista inter e multidisciplinar, arbitrada e aberta a contribuições da 

comunidade científica nacional e internacional e que tem como missão publicar e 

disseminar produtos do trabalho científico relevantes para a saúde pública”. Foi criada 

em 1967, em substituição aos Arquivos da Faculdade de Saúde Pública, e publica seus 

artigos em fluxo contínuo. Eventualmente publica suplementos temáticos
.
 A revista está 

disponível para acesso em: 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=pt&nrm=iso 

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=pt&nrm=iso
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3.2 PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados para este estudo foram os seguintes, produzidos pelo Facebook e 

disponíveis para acesso público: número de seguidores, número de postagens, tipo e 

frequência de postagens, reações às postagens e temas abordados nas postagens. 

Os dados foram obtidos em um período retroativo de seis meses, durante os 

meses de fevereiro a julho de 2017.  

Além da obtenção de dados via Facebook, foram feitas entrevistas presenciais 

com os editores das revistas selecionadas. A informação completa para este estudo foi 

obtida no mês de agosto de 2017. 

O estudo foi inscrito na Plataforma Brasil e submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP USP) com 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), disponível no ANEXO 1, 

recebendo parecer no comitê de ética número 2.236.354 e aprovado em agosto de 2017, 

conforme ANEXO 2. 

 

  3.2.1 DADOS PRODUZIDOS PELO FACEBOOK 

 

As informações sobre o Facebook das revistas foram produzidas diretamente da 

rede social Facebook, de acesso público, sem qualquer tipo de acesso a dados internos, 

incluindo números, relatórios e comparativos. Os dados foram obtidos manualmente e 

inseridos em planilhas Excel para posterior análise. 

Uma limitação do uso das redes sociais como método de pesquisa é que no 

Facebook, como é o nosso caso, os números mudam constantemente, não só o de 

seguidores da página, como os de curtidas, comentários e compartilhamentos. A 

interação se dá, na maior parte das vezes, no próprio dia da postagem, ou nos dias 

subsequentes. Porém, alguma postagem antiga pode ser “resgatada” por um usuário, 

fazendo com que aconteçam alterações nos números. 

Na própria página do Facebook da revista foram levantados os dados de 

quantidade de seguidores e de postagens que ocorreram durante o período analisado.  

Com esses dados foi possível identificar os tipos de postagens, tipos de reações dos 

seguidores e temáticas abordadas.  
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A página do Facebook apresenta uma estrutura básica que abrange uma foto do 

perfil, usada para identificar o proprietário da página, e uma foto de capa, também usada 

como identificador, mas que aparece menos que o perfil, e informações sobre a revista. 

Na postagem, pode-se utilizar outros recursos como: textos, imagens, links, ilustrações e 

vídeos, entre outros. Pode-se postar, por exemplo, links externos ao Facebook, como o 

artigo de uma outra revista, ou anuncio de cursos e eventos, por exemplo. Algumas 

postagens podem contar com um texto introdutório, que funciona como o lead de texto 

jornalístico, cujo primeiro parágrafo responde às perguntas básicas: O que? Quem? 

Como? Quando? Onde? Por quê? O parágrafo fornece na primeira parte do texto as 

informações necessárias para o leitor sobre o conteúdo da notícia. 

As postagens também podem vir acompanhadas de ilustrações e vídeos, utilizar 

compartilhamentos de outras páginas, além da possibilidade de interação entre a página 

e seus seguidores, como a criação de enquetes e eventos. 

As reações dos usuários qualificam a postagem como positiva ou negativa. As 

reações foram analisadas em duas vertentes. A primeira se refere às reações chamadas 

simples, aquelas que demandam apenas um clique, sendo a forma mais rápida e fácil de 

interação no Facebook. Outra vertente se refere às reações chamadas complexas, o 

compartilhar ou comentar, que demandam mais trabalho do usuário, como ler e entender 

o conteúdo.   

As reações simples são realizadas com somente um clique nos seis botões 

disponíveis no Facebook: Curtir, Amei, Haha, Uau, Triste e Grr. Essas opções de reação 

são acompanhadas de símbolos gráficos, os emojis, como aparece no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Padrão de reações simples e respectivas descrições das manifestações de seus 

seguidores conforme botões do Facebook. 

BOTÕES DESCRIÇÃO DAS REAÇÕES SIMPLES* 

Curtir (Like) 

 

O botão “Curtir” é uma forma rápida de tomar parte, sem muito 

comprometimento, não expressa nenhuma forte reação ou mudança de 

humor em relação a alguma publicação. É tomar parte sem ter que ter uma 

resposta elaborada, demonstrando, também, apoio e visibilidade. 

 

Amei (Love) 

 

O botão “Amei” também demonstra comprometimento, porém em um 

grau maior que o botão “Curtir”, pois demonstra forte aprovação. 

Haha (Haha) 

 

O botão “Haha” é usado para situações engraçadas e para demostrar um 

pouco mais de simpatia do que o simples “curtir”. É o botão oficial da 

“zoeira”, e pode ser usado também para expressar ironia ou sarcasmo. 

Uau (Wow) 

 

O botão “Uau” demonstra surpresa com a informação disseminada. O 

símbolo, um emoji boquiaberto, pode ser usado para situações 

surpreendentes, sejam boas ou ruins. 

Triste (Sad) 

 
 

O botão “Triste”, é usado para situações de tristeza, desaprovação ou 

mágoa e se encaixa em situações em que o “Curtir” pode não cair bem ou 

soar ofensivo, como por exemplo a publicação da morte de uma pessoa. 

Grr (Angry) 

 

O botão “Grr” é para demonstrar raiva ou total desaprovação com o 

conteúdo publicado na rede social. A carinha irritada é o emoji mais 

próximo ao “Não curtir”, opção que não existe no Facebook e já 

descartada por seu fundador Zuckerberg. 

 

Fontes: Barros (2016) e Recuero (2014b). 

 

Esses botões de reações foram introduzidos na plataforma Facebook em 

fevereiro de 2016. Antes, havia somente o botão “Curtir”, maneira simples de mostrar 

apoio ao que foi publicado e que em análises de marketing é uma potente ferramenta 

para medir a eficácia do conteúdo publicado. Com a introdução dos novos botões, a 

medição se tornou mais complexa.  

O botão “Curtir” aparece logo abaixo da publicação, ao lado dos botões para 

comentários e compartilhamentos. É mais fácil acionar o “Curtir”, pois os demais cinco 

botões só aparecem quando neles passamos o mouse ou o dedo. Nesse processo, 

novamente o “Curtir” aparece como primeira opção. RECUERO (2014b) considera o 
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“Curtir” como sendo um recurso de “investimento mínimo”, pois é possível participar 

da conversa sinalizando o recebimento da mensagem, mas sem a necessidade de leitura 

de todo o conteúdo. 

As reações simples são mais subjetivas e é preciso analisar sua intencionalidade. 

Se o conteúdo de uma publicação mostra um artigo que trata da alta taxa de mortalidade 

infantil, por exemplo, podem aparecer diversas reações “Triste” e “Grr”. Tais reações 

são antagônicas, já que não são negativas em relação à postagem, mas se referem ao 

conteúdo do artigo, que lhes confere sentimentos de raiva, tristeza, amor, espanto, etc. 

Em 2016, uma empresa de análise de dados de mídias sociais fez um estudo

 do 

uso dos botões de reações. O estudo indicou baixa, mas crescente, adesão aos novos 

botões. Em maio daquele ano, o botão “Curtir” tinha 94,2% das reações, com 5,8% dos 

demais botões. Em junho, o “Curtir” tinha 92,9% e os novos botões 7,1%, sendo o mais 

popular o botão “Amei”, com 3,1%. 

Dados divulgados pelo próprio Facebook em fevereiro de 2017 afirmam que o 

Brasil estava em décimo lugar entre os 140 países que tinham disponíveis os botões de 

reações na época, de acordo com COSSETTI (2017). Em dados que excluíam a medição 

do botão “Curtir”, o botão “Amei” era o mais popular, respondendo por quase metade 

do uso das reações.  

O Facebook não tem uma política clara do uso e do manejo de seus algoritmos, 

sendo que outros botões já foram disponibilizados e retirados depois de algum tempo de 

uso, como os botões Orgulho, em apoio à comunidade LGBTQ e Gratidão, em 

homenagem às mães. No Brasil, em junho de 2018, o Facebook disponibilizou para 

alguns usuários, para testes, botão para “Descurtir” comentários. A ferramenta funciona, 

a princípio, somente em páginas institucionais, e não em perfis individuais, e como 

forma de dar ou não aprovação a um comentário, como se fosse um voto. Não há 

garantias de que o botão ficará disponível para todos ou mesmo se continuará em uso, 

de acordo com RIBEIRO GF (2018).  

As reações complexas, apresentadas no Quadro 3, manifestam maior interesse 

nas publicações, sendo possível comentar. Nesse caso, a mensagem é escrita em uma 

caixa de texto logo abaixo postagem. O comentário pode ser uma menção escrita ou 

                                                           
 Facebook Reaction Study, Quintly, Junho de 2016. [Internet] Disponível em: 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3330298/Marketing%20/blog-en/2016/09-08-

Facebook%20Reactions%20Study%20%E2%80%93%20New%20Reactions/092016%20-

%20Facebook%20Reactions%20Study%20Follow-Up.pdf  Acessado em: 21/05/2018. 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3330298/Marketing%20/blog-en/2016/09-08-Facebook%20Reactions%20Study%20%E2%80%93%20New%20Reactions/092016%20-%20Facebook%20Reactions%20Study%20Follow-Up.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3330298/Marketing%20/blog-en/2016/09-08-Facebook%20Reactions%20Study%20%E2%80%93%20New%20Reactions/092016%20-%20Facebook%20Reactions%20Study%20Follow-Up.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3330298/Marketing%20/blog-en/2016/09-08-Facebook%20Reactions%20Study%20%E2%80%93%20New%20Reactions/092016%20-%20Facebook%20Reactions%20Study%20Follow-Up.pdf
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gráfica sobre a informação publicada. Para RECUERO (2014b), os comentários são 

“práticas mais evidentemente conversacionais”, que trazem “uma efetiva contribuição 

para a conversação”. No comentário, é possível “marcar” um amigo, escrevendo o nome 

dele na caixa. Assim, o alcance da publicação também se torna maior.  

Para que mais pessoas vejam a publicação, há a opção de compartilhá-la, o que 

aumenta consideravelmente a visibilidade do conteúdo. De acordo com RECUERO 

(2014b), a função do compartilhamento dá mais “visibilidade para a conversação ou da 

mensagem, ampliando o alcance dela”. Compartilhar significa não somente a aprovação 

da informação, mas sua legitimação, uma vez que há sua divulgação na própria página 

do usuário. 

 

Quadro 3 – Padrão de reações complexas e respectivas descrições das manifestações de 

seus seguidores, conforme botões do Facebook 

BOTÕES DESCRIÇÃO DAS REAÇÕES 

COMPLEXAS
* 

Comentar (Comment) 

 

Comentar é ter uma participação mais efetiva 

na interação. “É uma ação que não apenas 

sinaliza a participação, mas traz uma efetiva 

contribuição para a conversação”. 

Compartilhar (Share) 

 

O botão compartilhar dá mais visibilidade 

para a publicação, já que o alcance dela 

aumenta. “O compartilhamento pode 

legitimar e reforçar, contribuindo e 

valorizando a informação publicada 

originalmente”.   

 Fontes: Barros (2016) e Recuero (2014b). 

 

Pesquisa de 2016, de SABBAR e HYUN, analisou o comportamento nas redes 

sociais contabilizando o número de vezes em que as postagens foram curtidas e 

compartilhadas e os tipos de comentários feitos pelos usuários. Analisando postagens no 

Facebook, os autores concluíram que postagens com sátiras, materiais artísticos, 

emocionais e familiares têm mais chance de receber curtidas. Por outro lado, anúncios, 

perguntas, pedidos e solicitações, causam impactos negativos e, consequentemente, 

ganham menos curtidas. Para análise dos comentários, é necessário um processo mais 

complexo de codificação e categorização. Os autores categorizaram os comentários 
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como positivos, negativos e neutros. Neste estudo, também foram utilizadas estas 

categorizações.  

 

 TEMÁTICA DAS POSTAGENS 

 

 Para identificar a temática das postagens e as temáticas de maior apelo 

midiático, este estudo classificou os assuntos nelas abordados de acordo com as 

categorias temáticas da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)

, que abrange assuntos da 

área da saúde pública para América Latina e Caribe.  

 As 170 postagens foram analisadas uma a uma, organizadas, inseridas em 

planilhas e classificadas com base em seis grandes temas: Ambiente e Saúde; Atenção à 

Saúde; Epidemiologia; Políticas, Planejamento e Administração de Saúde; Sociedade e 

Saúde; e Vigilâncias e Regulação em Saúde.  

 

3.2.2 DADOS PRODUZIDOS NAS ENTREVISTAS 

 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os editores das revistas para 

identificar o modus operandi e a política de postagens de cada revista. As entrevistas 

foram realizadas pessoalmente de acordo com um roteiro preparado para esse fim e que 

está disponível no ANEXO 3. Este, aborda aspectos sobre a criação, a manutenção e a 

divulgação das páginas Facebook da revista. 

Estudo de RECUERO (2014b) analisa numericamente as reações dos botões 

“Curtir”, “Comentar” e “Compartilhar” do Facebook em uma apuração diária durante 

três meses, com entrevistas com os seguidores como complemento. Esse estudo nos 

levou a optar por também fazer entrevistas com os editores das revistas. 

Foram quatro entrevistas, realizadas pessoalmente pela pesquisadora, com a 

duração de cerca de uma hora cada, gravadas com a devida autorização dos 

participantes, conforme informado anteriormente.  

                                                           
 Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) [Internet] Disponível em: http://saudepublica.bvs.br/?lang=pt   

Acessado em: 21/05/2018. 
 

http://saudepublica.bvs.br/?lang=pt
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As entrevistas foram transcritas e seu conteúdo comentado ao longo dos 

resultados com a finalidade de compreender porque esses editores apostaram em redes 

sociais para a divulgação de suas revistas. 

Uma limitação a este estudo foi a impossibilidade de inferir se os perfis criados 

no Facebook são, de fato, correspondentes a “pessoas reais” ou robôs. Em alguns casos, 

os perfis falsos são controlados por robôs que curtem, comentam e compartilham, 

controlados por computador. Este tipo de análise demanda estudo de maior 

complexidade e profundidade, não cabendo nesta pesquisa. 

 

4 RESULTADOS      

 

Observou-se que, assim como as próprias revistas analisadas, suas páginas no 

Facebook apresentam diferentes características quanto ao uso da rede social para a 

divulgação de seus conteúdos e nas interações com seus seguidores. 

Neste estudo, os resultados serão apresentados separadamente por revista e 

também de acordo com as informações sobre seus seguidores, postagens, reações dos 

usuários, temas abordados e as opiniões dos editores.  

A revista Cadernos de Saúde Pública atua nas redes sociais com Facebook e 

Twitter. Para o Facebok, a revista não tem uma política instituída para a disseminação 

de seus artigos. Em 2017 a revista publicou 308 artigos, cujos conteúdos poderiam ser 

divulgados nas páginas do Facebook, porém no período estudado foram feitas 20 

postagens. Os artigos individualmente são pouco divulgados no Facebook. Os posts 

foram principalmente para anunciar o lançamento de um número ou seções específicas 

como Entrevistas, Perspectivas e Editoriais.  

A revista Ciência & Saúde Coletiva atua somente com o Facebook desde 2014, 

sem ter uma política instituída. A revista publicou 402 artigos em 2017, porém no 

Facebook somente foram divulgados 12 posts no período estudado, anunciando a 

publicação de novos números da revista e eventos, sem destaque para a divulgação dos 

artigos individualmente. 

A revista Interface - Comunicação Saúde Educação atua com as redes sociais 

Twitter e Facebook. Das revistas estudadas é a que usa o Facebook há mais tempo, 

desde 2011. Tem como política para redes sociais fazer posts de todos os artigos 

publicados. Em 2017 publicou 123 artigos e fez 94 postagens, no período estudado.  
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A Revista de Saúde Pública atua com o Facebook, Twiter e Linkedin. No 

Facebook, desde julho de 2015, tem como política fazer posts sobre os artigos 

individualmente. Em 2017 publicou cerca de 164 artigos e postou 44 vezes, no período 

estudado, no Facebook. 

Todas as revistas publicam em português e em inglês, seja na forma “cover to 

cover”, de forma seletiva, ou por demanda. Porém, as postagens no Facebook são feitas 

somente em português. Apenas a Interface possui dois perfis no Twitter, um em 

português e o outro em inglês. 

4.1. SEGUIDORES E POSTAGENS 

 

Na Tabela 1, verifica-se que das quatro revistas analisadas, três apresentaram 

número parecido de seguidores, sendo que a revista Interface apresentou mais que o 

dobro de seguidores que as demais. Em entrevista verificou-se que a página no 

Facebook foi criada como perfil individual e não como página institucional, como as 

demais. Os perfis no Facebook podem ser individuais ou institucionais. O perfil 

individual permite solicitar “amizades” na rede social o que pode aumentar a 

abrangência de seguidores. Ao contrário, a página institucional não permite essa 

solicitação, o usuário precisa ser ativo para curtir ou seguir a página. Os perfis 

individuais têm limite de “amigos” e os perfis institucionais não, e podem fazer 

anúncios pagos. Além disso, as páginas institucionais podem ser administradas por 

várias pessoas (perfis individuais) que têm acesso às estatísticas de interações 

fornecidas pelo próprio Facebook. 
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Tabela 1 – Número de seguidores e de postagens das páginas do Facebook das revistas 

de saúde pública, referente ao período de fevereiro a julho de 2017* 

Revistas 

Seguidores Postagens 

N % N % 

Cad Saúde Públ 1978 15,2 20 11,8 

Ciênc Saúde Col  2419 18,7 12 7,0 

Interface 6125 47,3 94 55,3 

Rev Saúde Públ  2432 18,8 44 25,9 

Total 12954 100 170 100 

* Dados obtidos em agosto de 2017 

 

A revista Interface se destaca também no número de postagens. No período 

estudado, postou 94 vezes enquanto a Ciênc Saúde Col, que teve o maior número de 

artigos publicados, foi a que menos postou, 12 vezes. Em média, a Interface publicou 

mais de 15 vezes por mês, enquanto a CSC, duas. De acordo a literatura, um número 

ideal é de quatro a cinco postagens por semana, inclusive os fins de semana também 

devem ser considerados, já que há muitos acessos ao Facebook nestes dias, segundo 

MEDEIROS et al. (2015). Neste caso, um número ideal para o Facebook seriam 240 

postagens por ano. 
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Figura 1: Página da CSC no Facebook. A revista está desde 2014 no Facebook. 

Disponível em: https://www.facebook.com/revistacienciaesaudecoletiva/ 

 

4.2 TIPOS DE POSTAGENS 

 

Neste estudo, observou-se que, nas postagens, o uso de textos, links, fotos, 

vídeos e outros recursos são usados separadamente ou de forma simultânea. Assim, há 

postagens consideradas mais completas, com o uso de três recursos (link, texto e foto) e 

outras consideradas mais simples, com o uso de somente um desses recursos (link ou 

texto).  

A página de Cad Saúde Públ, por exemplo, apresentou a maior parte de suas 20 

postagens com um texto introdutório, uma foto e link para SciELO (50%), Tabela 3. A 

página também publica os links para os editoriais e links externos.  

Ciênc. Saúde Col publicou de várias maneiras, algumas vezes só um texto, sem 

link para o artigo, outras vezes um texto introdutório e o link para o artigo na SciELO. A 



 

página também usou algumas vezes fotos para ilustrar as publicações e também 

compartilhou links externos de temas de interesse comum. 

As postagens da Interface frequentemente contam somente com o link do artigo 

(Figura 2). Em algumas, há um texto que é a repetição do título do artigo publicado. Há 

postagens de assuntos de interesse, com links externos. Não foram publicadas fotos em 

postagens, apenas a foto do perfil foi atualizada. 

 

 

 
Figura 2: Tipo de postagem “Link” de Interface. Sem recursos visuais, é o tipo de 

postagem que gera pouca interação com os usuários. 
 
 

A página da Rev Saúde Públ faz suas postagens com um pequeno texto 

introdutório, o link do artigo, que abre um e-pdf, e uma foto ilustrativa (Figura 3). As 

ilustrações são tiradas de um banco público de imagens disponível na internet ou do 

próprio artigo. O crédito para a foto é dado em uma caixa de comentário do próprio 

Facebook. 
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Figura 3: Tipo de postagem “Texto, link, foto” de RSP. Mais completo, o tipo de postagem 

com recursos visuais gera mais interações com os usuários. 

Ainda sobre os tipos de postagens, observa-se na Tabela 2, que as postagens 

mais completas, neste estudo, as com texto, link e foto simultaneamente, são mais 

frequentes na RSP (77,8%), enquanto Interface não fez postagem deste tipo. Postagens 

simples, só com o link, somente apareceram na Interface (100%).  

Outra observação foi a de que quase todas as revistas têm como política a 

publicação de temas afins, postando links referentes a notícias e eventos, temas 

externos, ao seu conteúdo propriamente dito, compartilhados de outras páginas. 
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Tabela 2 – Distribuição de postagens de acordo com número e tipo de recursos 

utilizados, referente ao período de fevereiro a julho de 2017* 

Recursos utilizados nas postagens do Facebook 

Revista 

Texto, link e 
foto 

Texto e 
link 

Texto e 
foto 

Texto Link Link externo 
Atualização 
** 

N % N % N % N % N % N % N % 

CSP 10 18,5 3 33,3 0 0 0 0 0 0 1 16,7 6 54,5 

CSC 2 3,7 3 33,3 2 100 1 50 0 0 3 50 1 9,1 

Interface 0 0 3 33,3 0 0 0 0 86 100 2 33,3 3 27,3 

RSP 42 77,8 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 1 9,1 

Total 54 100 9 100 2 100 2 100 86 100 6 100 11 100 

* Dados obtidos em agosto de 2017.

** Atualizações de fotos de perfil, de fotos de capa ou de características gerais da página, como endereço 

físico ou web site. 

Na atualização da capa ou do perfil do Facebook, considerada uma ação positiva 

para atrair leitores, a CSP se destacou (54,5%), conforme observado na Tabela 2. Neste 

caso específico, foi constante a troca da foto de capa (Figura 4). 

Figura 4: Tipo de postagem “Atualização” de CSP, com troca da foto de capa. 
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Na Tabela 3, que apresenta dados de cada revista, observa-se que os posts mais 

simples ocorreram praticamente somente na página de Interface (91,5%). Como dito 

anteriormente, somente Interface fez postagens só com links. As demais postagens 

(8,5%) foram textos com links, links externos e atualizações.  

Já CSP parece preocupar-se mais em atrair leitores com recursos visuais, uma 

vez que 30% das postagens da revista são atualizações, principalmente de foto de capa. 

A CSC publicou posts de vários tipos, se destacando no compartilhamento de 

links externos (25%). 

RSP apresenta certo tipo de padrão, já que 95,4% de suas postagens são as 

consideradas completas, utilizando recursos simultaneamente, no caso texto, link e foto. 

Somente duas postagens da RSP não apresentam este padrão, uma foi só com texto e 

outra foi atualização. 

Tabela 3 – Distribuição de postagens de acordo com cada revista, referente ao período 

de fevereiro a julho de 2017* 

Recursos utilizados nas páginas do 

Facebook 

Revista 

Texto, 
link e foto 

Texto e 
link 

Texto e 
foto Texto Link 

Link 

externo 
Atualização 

** Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

CSP 10 50 3 15 0 0 0 0 0 0 1 5 6 30 20 100 

CSC 2 16,7 3 25 2 16,7 1 8,3 0 0 3 25 1 8,3 12 100 

Interface 0 0 3 3,2 0 0 0 0 86 91,5 2 2,1 3 3,2 94 100 

RSP 42 95,4 0 0 0 0 1 2,3 0 0 0 0 1 2,3 44 100 

* Dados obtidos em agosto de 2017

** Atualizações de fotos de perfil, de fotos de capa ou de características gerais da página, como endereço 

físico ou web site. 

4.3 REAÇÕES 

Nesta seção, conforme dito anteriormente, as reações dos seguidores

 às

postagens das revistas foram analisadas manualmente, totalizando 5.418 reações 

 Não só seguidores das páginas das revistas no Facebook podem interagir nas postagens, as reações são 

facultadas a todos os usuários do Facebook. Porém, para facilitar a compreensão, optou-se, neste 

estudo, pela denominação de “seguidor” aos usuários que interagiram nas postagens analisadas. 
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(Tabela 4). A análise das curtidas foi feita sob duas perspectivas: as reações de botões 

(curtidas), denominadas reações simples (72,5%), e as reações de compartilhamentos e 

comentários, denominadas reações complexas (27,5%). Observa-se que as revistas CSP 

e RSP se mostram mais homogêneas nas reações simples e complexas. E as revistas 

CSC e Interface apresentam comportamento similar de mais postagens com reações 

simples.  

Tabela 4 – Distribuição de reações simples (botões) e complexas (compartilhamentos e 

comentários) no Facebook das revistas, referente ao período de fevereiro a julho de 

2017* 

Revista 

Reações 

Reações simples Reações complexas Total 

N % N % N % 

Cad Saúde Públ 318 48,1 343 51,9 661 100 

Ciênc. Saúde Col 2439 88,2 325 11,8 2764 100 

Interface 380 74,3 131 25,7 511 100 

Rev Saúde Públ 794 53,5 688 46,5 1482 100 

Total 3931 72,5 1487 27,5 5418 100 

* Dados obtidos em agosto de 2017

4.3.1 REAÇÕES SIMPLES 

Dos botões de reações simples - Curtir, Amei, Haha, Uau, Triste e Grr – o 

“Curtir” respondeu por quase a totalidade (97,5%) das reações em todas as revistas 

(Tabela 5). Pode-se atribuir esse resultado ao fato de o botão “Curtir” ser o primeiro, 

conforme dito anteriormente. As demais opções (Amei, Haha, Uau, Triste e Grr) 

aparecem quando o cursor é passado em cima do botão. Essas opções são selecionadas 
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de acordo com a reação de sentimento

 em relação à postagem. Como esses botões

foram acionados pouquíssimas vezes, pode-se deduzir que o seguidor dá pouca 

importância a esses botões. É fácil optar pelo curtir, segundo RECUERO (2014b), curtir 

é “tomar parte na conversação sem precisar elaborar uma resposta” (p. 119).  

Tabela 5 – Reações simples no Facebook das revistas, segundo tipo de botão (reação), 

referente ao período de fevereiro a julho de 2017* 

Revista 

Botões de reações simples utilizados nas páginas do Facebook 

Curtir 
N    % 

Amei 
N    % 

Haha 
N     % 

Uau 
N     % 

Triste 
N     % 

Grr 
N     % 

CSP 297 93,4 20 6,3 0 0 1 0,3 0 0 0 0 

CSC 2401 98,5 35 1,3 1 0,04 2 0,1 0 0 0 0 

Interface 372 97,9 7 1,8 0 0 0 0 1 0,3 0 0 

RSP 763 96,1 14 1,8 0 0 11 1,4 4 0,5 2 0,3 

Total 3833 97,5 76 1,9 1 0,03 14 0,4 5 0,1 2 0,05 

* Dados obtidos em agosto de 2017

Duas das postagens no Facebook da revista Ciênc Saúde Col, uma anunciando 

um novo número da revista, com dados completos - texto, foto e link, e outra, também 

anunciando um novo número da revista, com postagem de apenas texto e link, tiveram 

cerca de mil reações cada. Isto significa que, diferentemente de outras postagens dessa 

revista, essas excederam o padrão de cerca 40 curtidas para cada postagem dessa revista 

(Figura 5). 

 Algumas reações podem ter sentimento dúbio. No caso triste, por exemplo, o sentimento pode ser 

devido ao tema da postagem, e não à postagem propriamente dita. Como o processo de clicar em outros 

botões não é simples, exigindo uma ação mais complexa, há possibilidade de erros acidentais. 
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Figura 5: Reações à uma das postagens da CSC que foram altamente curtidas. 

4.3.2 REAÇÕES COMPLEXAS 

Reações complexas, que demandam mais de um clique, responderam por quase 

um terço das reações (27,5%), conforme mostrado na Tabela 4. Destas, os comentários 

somaram 154 e os compartilhamentos 1333 (Tabela 6). 

As revistas Cad Saúde Públ e Rev Saúde Públ apresentaram um padrão 

homogêneo nas reações complexas, podendo caracterizar maior interação com seus 

seguidores, provavelmente devido aos recursos visuais por elas utilizados. A CSP 

utiliza fotografias nas mudanças de capa do Facebook, que ocorre a cada mês, como 

política do Facebook. Além disso, utiliza na maioria das vezes, ilustrações para links e 

textos. Já a RSP tem como política utilizar recursos visuais em todas as suas postagens, 

porém não faz alterações de sua capa.  

Ainda na Tabela 6, observa-se que os compartilhamentos ocorreram em grande 

maioria (89,6%). Esse padrão também se repete quando as revistas são analisadas 

separadamente. Com dito anteriormente, o compartilhamento é positivo, pois significa 

que o seguidor valorizou a informação da postagem e a disseminou. 
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Tabela 6 – Reações complexas às postagens no Facebook, por revista, referente ao 

período de fevereiro a julho de 2017* 

Revista 

Reações complexas 

Comentários Compartilhamentos Total 

N % N % N % 

Cad Saúde Públ 14 4,1 329 95,9 343 100 

Ciênc. Saúde Col 39 12 286 88 325 100 

Interface 8 6,1 123 93,9 131 100 

Rev Saúde Públ 93 13,5 595 86,5 688 100 

Total 154 10,4 1333 89,6 1487 100 

* Dados obtidos em agosto de 2017

Os comentários às postagens foram categorizados segundo seu conteúdo como 

positivos e neutros, uma vez que não foram encontrados comentários de cunho 

negativo. Os comentários considerados positivos elogiam o artigo, a revista ou autores, 

sendo que alguns são representações em emojis (aplausos ou corações, por exemplo). 

Os considerados neutros comentam fatos fora do escopo daquele conteúdo postado pela 

revista.  Algumas vezes, “marcam” outra pessoa, para que ela tenha ciência do conteúdo 

postado. A prática de marcar amigos no Facebook foi recorrente nas páginas analisadas 

(Figura 6).  
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Figura 6: Comentários “marcando” pessoas na Ciênc. Saúde Col 

Outro tipo de comentário neutro é o que comenta a própria postagem, como os 

que aparecem com frequência na RSP que utiliza a caixa de comentário para dar o 

crédito da imagem usada. De acordo com os editores da revista, essa foi a única forma 

de dar o devido crédito ao detentor do direito da imagem. Neste estudo, esse fato 

caracterizou um viés na análise, pois o uso desse recurso aumentou o número de 

reações, uma vez que tais comentários foram incluídos na contagem (Figura 7).  

Figura 7: Comentário à própria postagem de RSP para dar crédito ao detentor dos 

direitos de imagem usada na postagem 
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Na Tabela 7, verifica-se a predominância de comentários neutros (80,5%) em 

todas as revistas. Foram considerados comentários neutros os que “marcam” pessoas, 

como dito anteriormente, comentários fora do contexto da postagem e comentários 

próprios feitos pela página. Em um total de 154 comentários, 124 foram neutros. A RSP 

foi a que mais apresentou comentários (60,4%), a Interface foi a que apresentou menos 

(5,2%). 

Tabela 7– Análise de comentários, segundo conteúdo, por revista, referente ao período 

de fevereiro a julho de 2017* 

Revistas 

Positivos Neutros Total 

N % N % N % 

CSP 1 7,1 13** 92,9 14 100 

CSC 16 41 23*** 59 39 100 

Interface 3 37,5 5**** 62,5 8 100 

RSP 10 10,7 83***** 89,3 93 100 

Total 30 19,5 124 80,5 154 100 

* Dados obtidos em agosto de 2017

**Dos 13 comentários considerados neutros, 12 foram marcações e 1 foi próprio. 

*** Dos 23 comentários considerados neutros, 20 foram marcações e 3 fora do contexto da postagem. 

**** Dos 5 comentários considerados neutros, 5 foram marcações. 

***** Dos 83 comentários considerados neutros, 39 foram marcações, 39 foram comentários próprios e 5 

fora do contexto da postagem. 

Outro aspecto a destacar é que o recurso do Facebook de avaliações de páginas, 

habilitado pelo administrador da página, é uma forma de proporcionar interação com 

seus seguidores. Este recurso foi utilizado somente pela revista Interface (Figura 8). 

Nesse caso, a revista foi bem avaliada. 



48 

Figura 8: Avaliação da página pelos seguidores em Interface 

4.4 TEMÁTICA DAS POSTAGENS 

Os assuntos abordados nas postagens foram classificados com base nas seis 

categorias temáticas da BVS. Além destas categorias, foi criada a categoria “Não se 

aplica”, que contempla postagens como atualizações de foto de perfil e de capa, por 

exemplo.  

As revistas de saúde pública do Brasil divulgam nas suas páginas de Facebook 

temas como Ambiente e Saúde (3,5%); Atenção à Saúde (25,3%); Epidemiologia 

(15,9%); Políticas, Planejamento e Administração de Saúde (17,6%); Sociedade e Saúde 

(27,2%); e Vigilâncias e Regulação em Saúde (2,3%). 

Assim como o campo multidisciplinar da saúde pública, as revistas científicas 

brasileiras têm características distintas quanto à linha editorial. E as postagens no 

Facebook seguem essa tendência, com a predominância temas diversos de interesse para 

a área e linha de atuação de cada revista. Verifica-se na Tabela 8, as postagens 

contabilizadas de acordo com cada categoria da BVS. Os temas Sociedade e Saúde e 

Atenção à Saúde somam mais da metade de todas as postagens (52,5%). Ambiente e 

Saúde e Vigilâncias (3,5%) e Vigilâncias e Regulação em Saúde (2,3%) foram os menos 

postados. 
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Tabela 8 – Distribuição das postagens das páginas do Facebook das revistas, de acordo 

com a temática, referente ao período de fevereiro a julho de 2017 * 

Revista 

Temática de acordo com as categorias da BVS 

Ambiente e 

Saúde 

Atenção à 

Saúde Epidemiologia 

Políticas, 

Planejamento e 

Administração 

em Saúde 

Sociedade e 

Saúde 

Vigilâncias e 

Regulação 

em Saúde 

Não se 

aplica** 

N % N % N % N % N % N % N % 

CSP 0 0 2 4,7 2 7,4 8 26,7 2 4,3 0 0 6 42,8 

CSC 0 0 1 2,3 1 3,7 4 13,3 3 6,5 1 25 2 14,3 

Interface 3 50 28 65,1 7 25,9 15 50 35 76,1 1 25 5 35,7 

RSP 3 50 12 27,9 17 63 3 10 6 13,1 2 50 1 7,2 

Total 6 3,5 43 25,3 27 15,9 30 17,6 46 27,2 4 2,3 14 8,2 

*Dados obtidos em agosto de 2017

** As postagens com atualizações de fotos de perfil e capa são contadas como postagens e ficaram na 

categoria “Não se aplica”. 

Quanto aos assuntos postados por cada revista, é possível observar as tendências 

temáticas de cada revista. No período estudado, (Tabela 9), nota-se que CSP teve a 

maioria de suas postagens em Políticas, Planejamento e Administração em Saúde 

(40%), assim como CSC (33,4%). 

Em Interface, 67% das postagens são de dois temas: Sociedade e Saúde e 

Atenção à Saúde e em RSP as postagens se concentraram principalmente nos temas 

Epidemiologia e Atenção à Saúde (67%). 
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Tabela 9 – Distribuição da temática das postagens de acordo com cada revista, referente 

ao período de fevereiro a julho de 2017 * 

Temática de acordo com as categorias da BVS 

Revista 

Ambiente e 

Saúde 

Atenção à 

Saúde Epidemiologia 

Políticas, 

Planejamento e 

Administração 

em Saúde 

Sociedade e 

Saúde 

Vigilâncias e 

Regulação 

em Saúde 

Não se 

aplica** 
Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

CSP 0 0 2 10 2 10 8 40 2 10 0 0 6 30 20 100 

CSC 0 0 1 8,3 1 8,3 4 33,4 3 25 1 8,3 2 16,7 12 100 

Interface 3 3,2 28 29,8 7 7,4 15 16 35 37,2 1 1,1 5 5,3 94 100 

3 6,8 12 27,3 17 38,7 3 6,8 6 13,6 2 4,5 1 2,3 44 100 

* Dados obtidos em agosto de 2017

** As postagens com atualizações de fotos de perfil e capa são contadas como postagens e ficaram na 

categoria “Não se aplica”. 

4.5 ENTREVISTA COM O EDITOR 

Além dos dados produzidos pelo Facebook, foram realizadas entrevistas com os 

editores das revistas. Quanto à motivação dos editores para a criação dos perfis no 

Facebook, verificou-se que o portal SciELO foi determinante, uma vez que é política da 

SciELO inserir e/ou manter revistas de sua coleção que tenham serviços de divulgação 

via redes sociais. Além disso, o intuito foi seguir revistas internacionais e obter mais 

público não acadêmico, conforme falas seguintes: 

“Criamos a página após um curso de atualização no Scielo, o Abel 

(Packer) falou da importância (da presença em redes sociais)”. 

Entrevistado 2 

“Como revistas internacionais usam mais o Twitter, começamos nessa 

rede social e depois criamos a página no Facebook”. 

Entrevistado 1 
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“Fomos motivados pelo SciELO, percebemos a importância da altmetria 

e tínhamos o objetivo de divulgar para a sociedade como um todo, não 

só no meio científico”. 

Entrevistado 4 

A altmetria no último comentário vem sendo pensada para complementar as 

métricas convencionais, como dito por HAUSTEIN et al. (2015) e RINGELHAN et al. 

(2015), e as revistas vêm essa possibilidade e por isso, estão investindo em redes 

sociais.  

Quanto à manutenção das páginas, observa-se pouca familiaridade na gestão 

profissional dessa atividade. Por exemplo, o fluxo editorial, que demanda vários níveis 

de decisão desde sua seleção, redação, incorporação de imagens até aprovação pelos 

editores, em vários casos não faz parte de uma política editorial para redes sociais. 

Algumas revistas não têm essa política instituída. Essa rotina de atualização das páginas 

é considerada imprescindível pelos editores, mas estes não contam com recursos 

humanos e de infraestrutura que lhes propiciem instituir política editorial.  

“Os artigos saem (no SciELO) e a gente posta (o link) no Facebook”. 

Entrevistado 3 

“A gente estipulou um horário para as atualizações, mas se não deu, 

não deu. Não temos quem faça isso exclusivamente e se houver demanda 

mais importante, isso (a atualização) fica para outra hora”. 

Entrevistado 1 

“Vamos administrando e vamos percebendo, no dia-a-dia, como as 

coisas funcionam. É uma prioridade (atualizar o Facebook), mas não é a 

(principal) prioridade”. 

Entrevistado 1 

“Há uma estratégia para as postagens, fazemos testes de melhores dias 

e horários para postar. Temos bolsista que trabalha justamente para 

esse fim (atualização do Facebook)”. 

Entrevistado 4 
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As revistas têm particularidades em suas equipes, o que faz com que a 

manutenção da página no Facebook seja feita de maneiras diferentes. Constata-se que é 

possível aprender na prática sobre o que se julga mais eficiente para rede social. 

Algumas mencionam assessorias como auxílio na criação, manutenção e identificação 

das políticas editoriais para o uso das redes sociais. Outras, aprenderam com colegas, 

por conta própria. 

“Tivemos uma assessoria”. 

Entrevistado 3 

“Criamos o perfil, mas ele ficou um bom tempo em testes”. 

Entrevistado 4 

“Nossa estrutura mudou. Já tivemos mais pessoas trabalhando aqui. Às 

vezes sai da minha cabeça (estratégia de publicação)”. 

Entrevistado 3 

“Fizemos um intercâmbio em outra revista que usa redes sociais, 

pegamos muitas dicas”. 

Entrevistado 4 

Novamente, vem à tona a questão da infraestrutura das revistas científicas. 

Algumas criam perfis, mas não conseguem manter suas páginas atualizadas. Outras, 

alcançam sucesso em suas postagens. Algumas revistas usam, ou já usaram, estratégias 

de impulsionamento de postagens, recurso do próprio Facebook, mediante pagamento. 

Esse serviço faz com que postagem seja mais vista e aumente o número de reações. Não 

há clareza de como o Facebook realiza o processo e de como funcionam os algoritmos 

da rede social. Porém, nem todas as páginas cogitam usar esse recurso e a revista que 

usa essa estratégia cogita não fazê-lo se conseguir modos mais eficientes de divulgação.  
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“Temos uma equipe integrada, trabalhamos em equipe, antes não 

tínhamos noção (de como administrar a página), agora melhorou”. 

Entrevistado 2 

 

 

“Não temos estratégia, mas evitamos os fins de semana. Divulgamos 

eventos e temas relevantes. Quando a gente acha que deve, 

impulsionamos uma postagem”. 

Entrevistado 2 

 

 “Nunca impulsionamos (postagem) e não está nos nossos planos”. 

Entrevistado 3 

 

“Queremos aumentar os seguidores para não precisar impulsionar 

mais”. 

Entrevistado 2 

 

 Para driblar a falta de recursos financeiros e de especialistas para produzirem os 

textos, algumas revistas apostam nos próprios autores dos artigos para a elaboração de 

releases. 

 

“Fazemos contato com o autor, para que ele escreva um pequeno texto 

sobre seu artigo (para ser postado no Facebook). A taxa de resposta 

(dos autores) é de 40 a 50%”. 

Entrevistado 4 

 

 Quanto ao uso de outras redes, além do Facebook, os editores mencionaram a 

utilização do Twitter, primeira aposta em redes sociais de algumas delas. Para alguns 

editores, é mais fácil administrar o perfil no Twitter. 

 

“Queríamos ter Twitter, mas dá trabalho”. 

Entrevistado 2 
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“Já tivemos Twitter, está parado e precisamos reativar”. 

Entrevistado 2 

 

 

“Brasileiros ficam mais no Facebook, mas revistas internacionais usam 

mais o Twitter. Fizemos o (perfil do) Twitter primeiro”. 

 

Entrevistado 1 

 

 

“Acho o Twitter fácil, são poucos caracteres (para escrever). O Twitter 

me permite abordar temas que não são exatamente nossos, mas que acho 

que pode ter a ver conosco”. 

Entrevistado 1 

 

Mais uma vez, a questão da infraestrutura das revistas vem à tona. Há outros 

recursos que fazem com que o uso das redes sociais seja feito de forma mais rápida, 

como a programação automática para postagens. Algumas revistas também tiveram 

assessoria para aprender a usar. 

 

“As postagens no Twitter são automáticas. Tivemos uma consultoria 

sobre como usar a ferramenta. Hoje, divulgamos os artigos em dois 

perfis, um em português e outro em inglês”. 

Entrevistado 3 

 

 

“Queremos melhorar, temos perfis no Twitter e também no LinkedIn. 

Pegamos dicas (com editores) de outra revista que já usava as redes 

sociais”. 

Entrevistado 4 

 

Quanto à importância das redes sociais para disseminar o conhecimento 

científico e torná-lo mais popular, os editores reconhecem a eficiência das redes sociais. 

 

“A ideia (de ter página no Facebook) é também uma ideia de 

popularização da revista. Temos essa ideia, de uma revista popular, mas 

não temos perna”. 

Entrevistado 2 
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“É uma linguagem mais acessível, o que interessaria para um público 

mais amplo. Poderíamos ampliar (o público) para gestores, 

profissionais de saúde, é a difusão do conhecimento”. 

Entrevistado 3 

 

“É importante sair da academia, transformar um artigo de doze, quinze 

páginas em (um artigo de) uma página, mas precisamos de recursos 

humanos”. 

Entrevistado 3 

 

“As redes sociais podem realmente disseminar a ciência, chegar para 

mais gente, pessoas que não são leitores (da revista)”. 

Entrevistado 2 

 

 Quanto ao futuro da divulgação em redes sociais, os editores reconhecem que é 

uma boa estratégia e têm planos de aprimoramento desses serviços. Alguns, inclusive, 

acompanham o desempenho de suas páginas por meio dos relatórios diários fornecidos 

pelo Facebook. 

 

“Estamos fazendo um pouco de acompanhamento (dos relatórios do 

Facebook) e fazendo um trabalho junto aos autores, para que eles 

curtam a página e ajudem na divulgação das postagens”. 

Entrevistado 2 

 

 

“Queremos melhorar (as postagens), fazer um texto com uma chamada, 

adaptar”. 

Entrevistado 3 

 

“Uma ideia para chamadas é fazer com cara de notícia jornalística 

mesmo, um jeito de postar com tratamento de notícia”. 

Entrevistado 4 

 

Na fala dos editores, verifica-se empenho em criar e manter suas redes sociais, 

porém, por não contarem com recursos financeiros, humanos e de infraestrutura, temem 

a não continuidade dessa ferramenta.  



 

 
56 

 

5 DISCUSSÃO 

 

É de fundamental importância a iniciativa de democratização do conhecimento 

científico nas redes sociais online. No entanto, esse conhecimento deve partir de fontes 

confiáveis de comunicação científica, como periódicos revisados por pares, com 

impacto na área e com reconhecido poder de agregar seguidores. 

Os editores de revistas científicas da área de saúde pública, por não contarem 

com recursos financeiros, humanos e de infraestrutura suficientes, temem não conseguir 

bom aproveitamento dessas redes sociais.    

Em vários países, a população se beneficia das redes sociais para acesso à 

informação. Inclusive o Facebook tem sido utilizado como forma de divulgar o 

conhecimento científico. CHIU et al, em 2016, por exemplo, observaram que o 

engajamento das pessoas no Facebook propiciou maior alcance do conteúdo postado 

pela Food and Drug Administration, como já dito anteriormente. 

O despreparo das revistas no uso das redes sociais é visível em nosso estudo. No 

Brasil, usar redes sociais como canal de divulgação científica vem sendo recurso pouco 

explorado.  

O presente estudo identificou que as revistas brasileiras, principalmente devido à 

política da SciELO, apostam em redes sociais para a disseminação do conhecimento. As 

revistas são pressionadas constantemente por visibilidade e internacionalização (KISHI 

2017). Nas redes sociais, as revistas podem alcançar um público não acadêmico e, 

ainda, gerar mais acessos e downloads de artigos, podendo até receber mais citações.  

O estudo aponta para a diversidade entre as páginas do Facebook das revistas 

brasileiras, atribuída à característica do campo multidisciplinar da saúde pública. Além 

disso, os recursos de infraestrutura e de organização institucional, influenciam nessa 

diversidade. Quando o Facebook era rudimentar no Brasil, talvez por desconhecimento 

técnico, alguns usuários criaram páginas institucionais como perfis individuais. 

Atualmente, nota-se que o próprio Facebook identifica essa prática, e notifica os 

usuários para que os transformem, passando a ser perfis “mesclados” (FREIRE, 2014). 

Esse fato sugere que a diferença na quantidade de seguidores das revistas estudadas 

aconteça devido à forma de criação da página. Há diferenças básicas entre perfis e 

páginas e, quanto aos seguidores, os perfis individuais têm o limite de cinco mil amigos, 
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e as páginas têm número ilimitado de seguidores. Os perfis individuais podem 

“convidar” outros perfis para a amizade, o que favorece o contato. O processo de 

“mesclagem” pode também ser solicitado pelo próprio usuário da rede. Nesse caso, os 

amigos são mantidos como seguidores. Neste estudo, a revista com mais seguidores foi 

a Interface, a primeira revista que criou o Facebook em 2011, então como perfil 

individual. Posteriormente, foi transformada em página institucional, motivo pelo qual 

tem hoje mais de seis mil seguidores, enquanto as demais têm cerca de dois mil.  

Quanto ao número de seguidores, em termos de comparação, as revistas de 

divulgação científica analisadas por MODOLO (2017), têm muitos seguidores no 

Facebook. A revista Scientific American Brasil conta com mais de 130 mil seguidores, 

Pesquisa Fapesp conta com mais de 170 mil seguidores e Superinteressante com 

impressionantes mais de quatro milhões de seguidores

.  A RBEFE, uma das revistas 

científicas pioneiras no uso do Facebook no Brasil, tem, em 2018

 mais de dez mil 

seguidores, ainda assim número expressivo, se compararmos com as revistas científicas 

de saúde pública estudadas, com média de três mil. História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos, revista publicada pela Casa de Oswaldo Cruz, unidade da Fiocruz, 

também ativa no uso das redes sociais, tem, em 2018, mais de oito mil seguidores


. 

Quanto às postagens, ter muitos seguidores e postar com frequência não é 

garantia para mais reações, pois algumas revistas com essas características apresentam 

pouca interação com seus seguidores. Postar muito pressupõe empenho de seus editores, 

porém, ao contrário do senso comum, mais postagens não trazem mais interações. 

Mesmo com o empenho dos editores em tentar fazer o maior número possível de 

postagens, é preciso observar o tipo de postagem, pois, se nelas não forem utilizados 

recursos diversos como: links, imagens e vídeos, haverá poucas reações dos seguidores. 

No caso das revistas brasileiras deste estudo, Interface fez muitas postagens durante o 

período analisado, sendo que a grande maioria delas com somente os links para os 

artigos da revista, sem um texto explicativo e sem fotos. As postagens simples, sem 

apelo visual, acarretaram menos reações por parte de seus seguidores. Muitas postagens 

simples não garantem interação. MODOLO (2017) destaca o aspecto visual do 

Facebook desde seus primórdios “algo que dá indícios das razões pelas quais os 

                                                           
 Dados obtidos diretamente do Facebook em abril de 2018. 

 
 
 Dados obtidos diretamente do Facebook em abril de 2018. 
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enunciados em plena maioria foram constituídos, em certo grau, por conteúdo 

imagético” (p.401).   

Em estudo que investigou a influência de textos, imagens e vídeos em posts do 

Facebook de marcas automotivas, TREFZGER et al (2016) concluíram que postagens 

com imagens geram mais curtidas na comparação com postagens sem imagens. O efeito 

não se repete com os vídeos, já que postagens com esse recurso não tiveram tantas 

reações. No caso desta pesquisa, nenhuma das revistas utilizou vídeos para divulgação. 

Quanto ao texto, o estudo verificou que os usuários do Facebook preferem quantidades 

mais moderadas de texto. 

Resultado similar foi encontrado por ROSS et al (2018), em estudo sobre a 

análise de reações no Facebook em situações de crise, concluindo que textos maiores 

diminuem o número de compartilhamentos, e que a presença de recursos como imagem 

e, nesse caso também o vídeo, aumenta as reações. 

O uso de recursos visuais é habitual no Facebook o que, para MODOLO (2017), 

é um relevante instrumento de captação dos leitores hipertextuais. “A regularidade na 

frequência de conteúdo visual também deve considerar a leitura fragmentada típica do 

leitor hipertextual” (p. 403). 

Neste estudo, foi o caso de CSP, que constantemente muda sua foto de capa com 

temas de interesse e da RSP que tem como política usar imagens em todas as postagens. 

Em estudo das páginas de Facebook de museus, CAMARERO et al (2018) 

recomendam, para maior interação, postagens regulares, frequentes e criativas, com o 

uso de textos curtos e de imagens. As autoras afirmam que, se há a necessidade de 

divulgar um texto longo no Facebook, o ideal é que se façam duas postagens com textos 

mais curtos, alcançando assim maior número de pessoas.   

No estudo de análise estatística de ROSS et al (2018), observou-se que há mais 

reações em postagens concisas e com recursos de imagens e vídeos. Os pesquisadores 

concluíram que há mais reações quando o número de seguidores é maior e consideram 

que há variáveis que não estão sob controle, caso da aparição das postagens na linha do 

tempo dos seguidores determinada pelos algoritmos do Facebook, por exemplo. Para 

aumentar os seguidores e as reações, o estudo sugere ações como inscrição em 

atualizações. Há disponível no Facebook o recurso de colocar a página como “favorita”, 

clicando em um botão à direita nas postagens e essa ação faz com que o Facebook 

priorize as postagens da página na linha do tempo do seguidor. 
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Em estudo comparando a presença da revista RBEFE em diversas plataformas 

sociais digitais, aferiu-se que era no Facebook que acontecia maior interação entre a 

revista e seus seguidores, inclusive com aumento na submissão de artigos. (SANTANA 

et al, 2013). 

Sobre as reações às postagens, o “Curtir” é uma reação positiva à mensagem, 

que legitima o conteúdo, de acordo com RECUERO (2014b), difundindo a informação 

e tornando público para toda a rede do seguidor, demonstrando concordância e apoio. 

Para MODOLO (2017), o “Curtir” é o botão onde o seguidor tem visibilidade e se 

integra à mensagem com o esforço mínimo. Nas revistas brasileiras de saúde pública 

deste estudo, a maior parte das reações é simples, sem a elaboração de uma resposta. 

Neste estudo, na análise das reações simples por tipo de botão, verifica-se que o 

“Curtir”, posicionado como primeiro botão, é responsável por ampla maioria desse tipo 

de reação. As outras reações são bem pouco utilizadas nas páginas, o que pode indicar 

que os usuários não gastam muito tempo nas postagens, já que acionar o botão “Curtir” 

é rápido e simples.  

Os novos botões de reações foram estudados por LARSSON (2017) em quatro 

páginas de jornais escandinavos que afirmou que os botões podem ser vistos como 

possibilidade de diversificação, mas que surgiram como forma mais impopular 

comparando com a reação original, o “Curtir”. 

Quanto às reações complexas, comentários e compartilhamentos, legitimam as 

reações positivas, de acordo com MODOLO (2017). Neste estudo, houve menor 

comprometimento dos seguidores das revistas, já que as reações complexas foram 

menos de um terço do total de reações. RECUERO (2014b) afirma que há por parte dos 

usuários de redes sociais receio em comentar nas postagens. O motivo seriam as 

interpretações das falas em contextos diferentes, o que pode gerar tensão entre os 

seguidores. Para a autora, os comentários mostram uma conversação mais efetiva, já 

que são “práticas mais evidentemente conversacionais” e que demandam esforço maior 

do que simplesmente uma curtida ou um compartilhamento. O receio em comentar em 

postagens de revistas científicas também pode representar um recorte da comunidade 

acadêmica, já que ninguém quer se indispor e fazer críticas aos pares, por exemplo. 

Quanto aos comentários, considerados como positivos, negativos ou neutros 

neste estudo, RSP tem uma particularidade, já que a página faz comentários em sua 

própria postagem, dando o crédito à ilustração utilizada.  
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RSP registrou mais reações complexas mostrando que, ao fazer um comentário 

na própria postagem, a página abre um diálogo com seus seguidores, favorecendo a 

troca de ideias. Assim, ao ter mais comentários, os algoritmos do Facebook podem 

deixar a postagem mais visível para seus usuários. Por outro lado, como os comentários 

próprios do Facebook foram contabilizados, podem caracterizar um viés nesta análise, 

já que quase metade dos comentários considerados neutros de RSP é de comentários 

próprios. 

A padronização da RSP, tanto nas postagens, como nos comentários, faz com 

que a página apresente alto número de reações complexas, bem à frente das demais. As 

postagens esteticamente e visualmente mais bem elaboradas de CSP e a prática de 

comentários próprios, muito presentes em RSP, são fatores importantes para propiciar 

mais interação entre as páginas e seus seguidores. 

As reações complexas podem trazer a real intenção do seguidor sobre o post. No 

caso das revistas estudadas, a CSC, por exemplo, apresentou maior número de reações 

simples, mas teve poucas reações complexas.  

Para RECUERO (2014b), o compartilhamento aumenta a reputação e 

incrementa a informação sendo, também, um valor positivo, permitindo mais 

visibilidade ao conteúdo, ampliando seu alcance. Para a autora, o compartilhamento “é 

tomar parte na difusão da conversação, na medida em que se permite que os usuários 

construam algo que pode ser possível de discussão” (p.120). Neste estudo, quando 

contabilizadas as reações complexas, os compartilhamentos apresentam ampla maioria. 

Esses compartilhamentos devem ser analisados em profundidade para se conhecer o real 

alcance de suas mensagens.  

CAMARERO et al (2018) afirmam que há dois tipos de estratégias para 

postagens no Facebook. A comunicação de conteúdo, com ênfase na geração de posts 

para informação e entretenimento, e a comunicação relacional, bidirecional, que 

incentiva o diálogo e a interação entre os usuários, em processo em que a página fala, 

escuta e responde.  

Estudo de engajamento de marketing no Facebook demonstrou a importância da 

publicidade paga de postagens no Facebook. De acordo com MOCHON et al (2017), o 

fato de ter muitas curtidas em uma página não garante o engajamento fora da rede e que 

as ações pagas tornam as páginas do Facebook mais eficientes e com mais interação. 
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Quanto a este recurso do impulsionamento pago, mais uma vez as entrevistas 

foram fundamentais para a elucidação de fatos nesta pesquisa. O número de reações fora 

do padrão em duas das postagens de CSC indicava que poderia ter sido usado o recurso, 

o que foi confirmado em entrevista. De fato, o Facebook, deixa as postagens pagas mais 

visíveis que as não pagas. Porém, o impulsionamento pago não é utilizado amplamente 

pelas revistas e esse fato pode ser devido ao desconhecimento, à falta de recursos 

financeiros ou mesmo por questões éticas, precisando ser mais estudado.  

Quanto aos temas abordados nos posts, verificou-se adequação à área de saúde 

pública e congêneres, como esperado. O destaque foi para áreas de ciências sociais e 

saúde e atenção à saúde, que detiveram mais da metade dos posts das revistas. No 

entanto, chama a atenção a pouca inserção de temas importantes, como ambiente e 

saúde e vigilâncias.  

Cada revista tem suas características quanto à linha editorial na temática, umas 

tendem à epidemiologia, outras às políticas, por exemplo. No entanto, quando se trata 

do Facebook, as diferenças são ainda mais evidentes. Algumas páginas postam no 

Facebook o conteúdo praticamente integral do que é publicado na revista, como apurado 

em entrevista. Algumas revistas divulgam os números inteiros, sem preferência por 

artigos individualizados, outras divulgam seções específicas da revista, não 

necessariamente um artigo, mas o editorial, uma entrevista ou outra seção de opinião, 

por exemplo. Outras, escolhem os artigos que terão destaque no Facebook e, como a 

escolha é subjetiva, podem priorizar temas mais palatáveis ao público não acadêmico, 

ou que sejam assuntos presentes no noticiário, por exemplo, fazendo com que 

determinados temas apareçam mais. Estudos mais aprofundados podem detectar o 

motivo de escolha. 

Interessante ressaltar que, em seu estudo com revistas de divulgação científica 

no Facebook, MODOLO (2017) encontrou predominância de áreas. Em sua pesquisa, o 

conteúdo divulgado por Scientific American Brasil e Pesquisa Fapesp é 

predominantemente de ciências biológicas e da saúde, enquanto Superinteressante 

publicou mais sobre ciências humanas e sociais.  

O fato de que alguns temas têm pouco destaque nas páginas no Facebook pode 

ser tanto da escolha dos editores quanto da quantidade de artigos publicados sobre o 

tema na revista. Durante as entrevistas com os editores, foi possível detectar que, em 

determinados momentos, houve uma atenção especial para temas em voga na mídia, 
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mas que na maioria das vezes, não houve essa preocupação, fator este atribuído à falta 

de recursos financeiros e humanos para a administração das páginas. 

E a falta de recursos financeiros e humanos pode ser determinante para a 

interação das páginas com seus seguidores. De acordo com CAMARERO et al (2018), 

se o objetivo da página é obter participação ativa dos seguidores, a própria equipe 

responsável pela manutenção da página tem que se envolver, pois o engajamento deve 

ser recíproco para uma comunicação mais efetiva. 

MODOLO (2017), no Brasil, argumenta que há especificidades nas formas de se 

investigar a divulgação no Facebook em comparação a formas mais tradicionais de 

estudos sobre divulgação científica. Isto sugere a dificuldade em se estudar as redes 

sociais na comunicação científica.  

Uma dificuldade em se estudar a comunicação científica nas redes sociais é a 

volatilidade das redes. Do mesmo modo em que não conhecemos claramente as 

políticas internas e os algoritmos do Facebook, as informações contidas podem ser 

apagadas, não só pelo usuário, mas também pelo próprio administrador da rede social.  

A criação da página da revista no Facebook é feita para gerar mais visibilidade 

às revistas. Criar uma página no Facebook é relativamente simples, mas a manutenção, 

com a postagem de conteúdos, incluindo textos, fotos, links e demais recursos, requer 

tempo e dedicação. Porém, muito mais que empenho de seus editores, algumas 

estratégias são fundamentais para que as páginas das revistas no Facebook interajam 

mais com seus seguidores. Ações como impulsionamentos pagos, comentários nas 

próprias postagens e postagens com conteúdos mais bem elaboradas esteticamente se 

mostram eficientes. Cabe destacar que publicar postagens em vários idiomas, além do 

nativo, é determinante para uma maior abrangência de público e consequentemente 

atrair mais seguidores, como destacam CAMARERO et al. (2018).  

Iniciativa interessante de divulgação da ciência e que pode ser um aliado dos 

editores de revistas é o blog Divulga Ciência, da Unicamp, que “dedicado a valorizar as 

revistas científicas brasileiras por meio da divulgação científica”, organizou em uma das 

postagens um tutorial para revistas científicas criarem uma página no Facebook, de 

acordo com MEDEIROS et al. (2015).  
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6 CONCLUSÃO 

  

As redes sociais, como o Facebook, são potenciais instrumentos de divulgação, 

capazes de disseminar o conhecimento científico a um público mais amplo e não 

acadêmico. Os editores das revistas científicas brasileiras de saúde pública consideram o 

Facebook um serviço importante na divulgação da ciência na área, porém é um recurso 

por eles pouco explorado.   

Neste estudo, verificou-se que as revistas pouco aproveitam a totalidade do 

potencial das redes sociais, isso pode ser devido à infraestrutura precária, com parcos 

recursos financeiros e humanos, aliada à falta de conhecimento técnico e de estratégias 

para a identificação de possíveis auxílios técnicos e financeiros. Frequentemente é o que 

acontece com as revistas brasileiras, que dependem de recursos de órgãos públicos.  

As revistas devem ter uma política editorial instituída para redes sociais. Além 

disso, devem contar com algum tipo de assessoria, ou de profissionalização do serviço 

de forma que o aprendizado do dia-a-dia e a observação das práticas e resultados sejam 

otimizados. 

O tipo de postagem é determinante para propiciar mais interação. Os algoritmos 

do Facebook não são suficientemente claros para sabermos se todas as informações 

postadas são visualizadas pelos seguidores, porém postagens com pequenos textos e 

com imagens chamam a atenção dos seguidores e geram mais interações. Além de 

postagens regulares os impulsionamentos oferecidos pelo próprio Facebook também 

geram mais interações.  

 Comentários e compartilhamentos, que demonstram mais comprometimento e 

dão mais visibilidade às postagens, ainda são poucos nas páginas das revistas. O desafio 

para os editores é investir no texto, na forma jornalística da postagem para provocar 

mais comentários. Como visto neste estudo, as revistas ainda têm como maioria o 

“Curtir”, reações simples às suas postagens. 

Quanto ao idioma, não foram feitas postagens em outras línguas, o que poderia 

atingir mais público. Isto pode favorecer uma conversa com a comunidade local. Os 

editores precisam decidir qual alcance esperam das redes sociais de suas revistas. 

Os editores pouco utilizam os relatórios disponibilizados pelo Facebook para os 

administradores de páginas. Estes identificam dados importantes dos seguidores e das 

postagens da revista, como origem geográfica e faixa etária dos seguidores, número de 
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visualizações, alcance das postagens, e dias da semana e horários com mais interações, 

entre outros, que devem ser utilizados nas estratégias de elaboração das postagens. 

 Além disso, não somente postar, mas interagir com o público também é uma 

maneira eficiente de conquistar seu seguidor e divulgar o conteúdo de sua revista. 

No campo da saúde pública, verificou-se que alguns temas aparecem com mais 

frequência, enquanto outros são praticamente esquecidos. Um estudo mais detalhado e 

profundo neste sentido pode iluminar questões interessantes sobre as temáticas 

predominantes e quais delas geram mais interações entre as páginas das revistas no 

Facebook e seus seguidores. 

Não há evidências de que a inserção das revistas científicas em redes sociais 

faça com que os artigos sejam mais citados, porém as redes sociais são um fenômeno 

que veio para ficar, como já dito anteriormente. Neste sentido, é importante que os 

editores reivindiquem junto às instituições de fomento e apoio diversos à editoria de 

revistas científicas que destinem recurso também para as redes sociais.  

Espera-se que este estudo possa contribuir para que editores de revistas 

científicas desenvolvam políticas de divulgação de seus periódicos no Facebook. 

Iniciativas que busquem a democratização da informação e do conhecimento científico 

são fundamentais para o desenvolvimento da ciência. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ANEXO 

__: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa:  O 

conhecimento científico na rede social Facebook: as revistas brasileiras de saúde 

pública e as interações com seus seguidores.  

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS:  

O motivo que nos leva a estudar o assunto é estudar as publicações feitas pelas revistas 

brasileiras de saúde pública no site de rede social Facebook e as reações dos usuários do 

Facebook nestas postagens, a pesquisa se justifica levando-se em conta que o Facebook 

é o maior site de rede social existente e de que maneira ele pode contribuir para a 

disseminação da ciência. O objetivo desse projeto é caracterizar o uso, as interações 

(reações) dos seguidores, das páginas do Facebook das revistas brasileiras de saúde 

pública. Os procedimentos de coleta de dados serão da seguinte forma: Este estudo é 

baseado em pesquisa netnográfica ou etnografia virtual, sendo os sujeitos de pesquisa as 

páginas do Facebook das revistas científicas brasileiras da área de saúde pública. 

Também serão realizadas entrevistas semi-estruturadas, com cinco perguntas, com os 

editores das revistas.  

DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS:  

Não há desconfortos e o risco é mínimo. O risco mínimo acontece caso as entrevistas 

não sejam adequadamente transcritas. O contato posterior com o entrevistado para sanar 

dúvidas pode amenizar tal risco. As entrevistas com os editores, ou por quem eles 

indiquem, responsáveis pela manutenção da página no Facebook, servirão como base 

para a produção do texto. A pesquisa tem como benefícios fazer com que os editores das 

revistas científicas possam ter acesso a um manual de práticas de manutenção de 

páginas no site de rede social Facebook, alcançando muitas pessoas e contribuindo, 

assim, para a disseminação da ciência.  

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA:  

O encontro para a entrevista se dará pessoalmente, em aproximadamente três horas. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA 

DE SIGILO:   
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Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá 

acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar 

a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa serão 

enviados para você e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a 

sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado(a) 

em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma via deste consentimento 

informado será arquivada na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

e outra será fornecida a você.   

  

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

EVENTUAIS DANOS:   

  

A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma 

compensação financeira adicional   

  

 

DECLARAÇÃO DA PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA 

PARTICIPANTE:   

  

Eu, _______________________________________ fui informada (o) dos objetivos da 

pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em 

qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se 

assim o desejar.  O(a) professor(a) orientador(a) Angela Maria Belloni Cuenca 

certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.  Também sei 

que caso existam gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. 

Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante Maria Thereza Viana Reis, o(a) 

professor(a) orientador(a) Angela Maria Belloni Cuenca ou o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr. 

Arnaldo, 715, Cerqueira César – São Paulo, SP.  Declaro que concordo em participar 

desse estudo. Recebi uma via deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi 

dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

  

  

  

  

______________________________________________________  

Nome  Assinatura do Participante Data  

 

______________________________________________________ 

Nome  Assinatura do Pesquisador Data  

 

______________________________________________________ 

Nome  Assinatura da Testemunha Data  
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ANEXO 2 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
75 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 



 

 
77 

 

ANEXO 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Sobre a criação e as publicações na página da revista no Facebook:  

a. Qual a motivação para criação da página? Houve incentivo por parte do 

SciELO? Qual o motivo de escolha pelo Facebook? 

b. Quem pensou e montou a página? Como foram escolhidos foto de perfil, capa, 

descrição? 

c. As publicações seguem algum tipo de padrão? Há algum tipo de orientação 

quanto ao tipo, se tem foto ou link, periodicidade, tamanho e horário de publicação? 

d. Quem faz as publicações? Há remuneração? Há envolvimento dos demais 

editores? Há algum tipo de “conselho editorial”? 

 

Sobre a manutenção da página da revista no Facebook:  

a. É feito algum tipo de acompanhamento, como relatório ou algum tipo de 

medição do “desempenho” das publicações na página do Facebook? É feito um 

acompanhamento do que outras páginas de revistas publicam? 

b. Já houve algum tipo de dificuldade pós-publicação, como comentários 

inadequados? 

c. A revista já usou algum tipo de publicidade paga ofertada pelo próprio Facebook 

para impulsionar publicações ou arregimentar seguidores? 

d. O que pode ser melhorado na manutenção da página no Facebook? 

 

Sobre outros sites de redes sociais: 

a.  A revista tem páginas em outros sites de redes sociais? 

b. Há interesse em estar em outros sites? 
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Sobre a divulgação científica em sites de redes sociais: 

a. Você acha interessante esse espaço da revista no Facebook? 

b. Você acha que a revista pode chegar a um maior número de pessoas, 

principalmente  não-cientistas? 

c. Você acha que a presença no Facebook pode contribuir para a disseminação da 

ciência? 

d. Você acha que a presença no Facebook pode aumentar o número de citações dos 

artigos e consequente aumento do fator de impacto? 
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GLOSSÁRIO 

 

ALCANCE (Reach) - Termo usado para indicar quantas pessoas tiveram acesso às 

publicações. 

 

COMENTAR (Comment) – Enviar uma mensagem, como uma resposta, para uma 

publicação. 

 

COMPARTILHAR (Share) – Uma maneira de replicar o conteúdo publicado. 

 

CURTIR (Like) – O botão “Curtir” sinaliza aprovação do conteúdo publicado e é 

representado por uma mão com o polegar voltado para cima. 

 

EMOJI – É uma expressão japonesa, que representa palavras através de imagens, como 

sorrisos e corações, por exemplo. 

 

INTERAÇÃO (Interaction) – Diálogo, contato entre usuários. Consideram-se interações 

as curtidas, os comentários e os compartilhamentos. 

 

LINHA DO TEMPO (Timeline) é o local onde você pode ver suas publicações ou as 

publicações em que você foi marcado organizadas por data. A Linha do Tempo faz 

parte do perfil. 

 

PÁGINAS (Pages) - As páginas do facebook ajudam os negócios, as organizações e 

marcas a compartilharem suas histórias e se conectarem com as pessoas. As páginas de 

interesse podem ser curtidas pelos usuários para obter atualizações sobre suas 

atividades. 

 

PERFIL (Profile) Conjunto de fotos, histórias e experiências que contam a sua história. 

Seu perfil também abrange a sua Linha do Tempo. 

 

PUBLICAÇÃO (Post) - Publicação de textos, podendo ser acompanhadas por imagens, 

áudios e vídeos. 

 

REAGIR (React) – Similares ao curtir, as reações a uma publicação permitem que 

sejam usadas expressões como “Amei” ou “Triste”, representadas graficamente. 

 

SEGUIDORES (Followers) - Leitores das postagens do facebook. Usuários que se 

inscrevem espontaneamente na página na rede social para obter atualizações. 

 

SEGUIR (Follow) é uma maneira de obter novidades das pessoas pelas quais você se 

interessa, mesmo que não sejam suas amigas. É possível seguir pessoas e páginas. 
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