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INTRODUÇÃO

O distanciamento social imposto pela pandemia do

coronavírus trouxe limitações e desafios à prática de

educação em saúde pelos projetos de extensão universitária,

tornando necessário utilizar o meio virtual para realização da

mesma. Conforme Cuello-Garcia et al (2020), quando

utilizadas com o foco de disseminação de conhecimento em

saúde, as mídias sociais têm um forte poder de transmitir

informações em cenários como o da pandemia do COVID-19.

Com base nisso, a utilização do Instagram para promoção de

educação em saúde torna-se útil no cenário atual.

OBJETIVO

Descrever a utilização do Instagram como uma

ferramenta de educação em saúde pelo projeto de extensão

Núcleo Rondon na UFC durante a pandemia

MÉTODOS

Realizou-se publicações semanais de temas da área da

saúde no perfil do Instagram do Núcleo Rondon na UFC.

• Desenvolvimento de cada POST:

Condensação 
de informações

coletadas

O INSTAGRAM COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19

Produção visual

Linguagem 
acessível

Publicação 
Interação 

(acadêmicos-
comunidade)

Levantamento 
de dados

RESULTADOS 

Foram produzidas 44 publicações de caráter educativo

no período de março a novembro de 2020.

4.861 
Engajamentos

24.887
Acessos

CONCLUSÕES

Considerando a necessidade de ressignificação da

extensão universitária imposta pela pandemia do

coronavírus, o Instagram se apresentou como uma

importante ferramenta para a disseminação de informações

de educação em saúde à população. O meio virtual serviu

como meio de democratizar o acesso à informação confiável

num período em que a saúde estava no centro das

discussões.
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