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Resumo: No atual mundo globalizado, a rede social Instagram destaca-se como uma 

das mais utilizadas pela população a nível global acerca da função de 

compartilhamento de imagens, vídeos e outras informações. Podendo ser uma 

excelente ferramenta na disseminação de informações através do meio virtual. As 

redes sociais possuem grande influência e controle social, além de representar um 

meio para que as pessoas se associem a outros indivíduos com o mesmo interesse, 

crenças e comportamentos, e por este motivo tem-se investigado a utilização destas 

redes em ações de promoção da saúde. OBJETIVO: Relatar a experiência do uso do 

Instagram para disseminação de informações sobre a Saúde Coletiva. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência. A atividade foi realizada 

através da rede social online Instagram para descrever e disseminar aos seguidores 

informações acerca da saúde coletiva, realizadas por acadêmicas de enfermagem 

como atividade da disciplina de Saúde Coletiva II. RESULTADOS: Através de três 

publicações a respeito de saúde coletiva, com foco na Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB) e Sistema Único de Saúde (SUS), foram obtidos cento e vinte e seis 

seguidores, com cerca de trinta e oito curtidas nas publicações. Houve a realização 

de enquetes para os seguidores abordando os assuntos sobre referentes a saúde 

coletiva, com o intuito de interagir com os seguidores e observar o grau de 

conhecimento e fragilidades de acordo com cada assunto abordado. CONCLUSÃO: 

A rede social tem um grande potencial para ser utilizada em intervenções de promoção 

da saúde com foco em educação. Contudo, se faz necessário o uso dessas redes 

sociais com cautela.  
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