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Introdução

Resultados

As mídias sociais, por exercerem influência na vida
cotidiana, podem ser consideradas ferramentas de
grande potencial para a educação médica. Elas se
opõem ao método tradicional de ensino na medicina, uma
vez que a criação de conteúdo é feita por usuários para
usuários, permitindo que o conhecimento flua de forma
mais eficiente e proporcionando uma educação mais
engajada, colaborativa e interativa.
Os desafios com a segurança das informações,
problemas técnicos e o grande consumo de tempo podem
ser obstáculos para a integração desse meio de
comunicação com a educação médica tradicional. A
dificuldade de definir a fronteira entre o pessoal e o
profissional no ambiente virtual também deve ser levada
em conta neste contexto, uma vez que pode interferir no
Código de Ética de Medicina e na credibilidade do médico
perante pacientes e alunos.
No meio científico e acadêmico, as mídias sociais são
utilizadas para diversos fins, comunicação entre médicos
e estudantes de medicina, compartilhamento de casos
clínicos, pesquisas e informações, entre outros. Com a
pandemia da COVID-19 e a necessidade de manter o
distanciamento social, as redes sociais passaram a ser
mais utilizadas pelos alunos de medicina como fonte de
informações.

Responderam ao formulário 160 estudantes do primeiro ao sexto ano do curso de medicina da FMJ,
sendo que a maior parte possuía entre 18 e 25 anos e a maioria era do sexo feminino.
98,1% dos participantes responderam que consomem conteúdos médicos através de redes sociais,
principalmente assuntos informativos (91,9%), discussões de casos clínicos (69,4%), divulgação de
cursos e congressos (63,7%) e conteúdos sobre a vida profissional na medicina (62,5%).
Gráfico 1: Acesso a conteúdos médicos através de perfis oficiais, pessoais ou ambos
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A rede social mais utilizada pelos participantes é o Instagram® e a menos utilizada é o Twitter®.
Dentre os perfis oficiais, os mais acompanhados são os de Sociedades Médicas e o UptoDate®.
Quanto às modificações nas mídias sociais durante a pandemia do Sars-Cov-2, a maior parte da
amostra percebeu um aumento significativo na produção (68,1%) e na procura (43,8%) de conteúdos
médicos.
Gráfico 2: Auxilio na vida acadêmica

Objetivos
Avaliar a frequência e descrever o uso das redes
sociais para finalidades acadêmicas por estudantes de
medicina; descrever as modificações na utilização das
redes sociais durante a pandemia de Sars-Cov-2.

Materiais e Métodos
Estudo descritivo transversal com abordagem quantitativa.

Questionário de
caracterização dos
participantes (sexo,
idade e ano da
graduação).

Questionário que avalia a
percepção dos estudantes de
medicina sobre o uso das redes
sociais para fins educacionais.
Construído pelos próprios
autores com base em revisão de
literatura, discussão com
especialistas e estudo piloto.

Questionários transcritos para plataforma
eletrônica em formato de formulário
+
Termo de consentimento livre e esclarecido

Divulgação para os alunos matriculados na
Faculdade de Medicina de Jundiaí - FMJ
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perfis pessoais
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Gráfico 3: Desvantagens na vida acadêmica
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A maioria dos participantes refere que as redes sociais têm auxiliado academicamente principalmente
através da promoção do acesso à informação. Ao mesmo tempo, uma boa parte refere que as redes sociais
também são desvantajosas por conta do tempo gasto online.
31,9% dos estudantes afirma receber ocasionalmente informações sensacionalistas nas redes sociais, e
36,6% informações falsas.
Em relação ao profissionalismo e ética nas redes sociais, apenas 40% dos alunos acredita que o Código
de Ética Médica e do Estudante de Medicina é respeitado pelos produtores de conteúdo.
36,3% percebem ocasionalmente quebra de sigilo médico em publicações online, enquanto 14,4% nunca
percebem e 8,1% percebem muito frequentemente

Discussão e Conclusão
Considerando que 98.1% dos participantes utiliza as mídias sociais para fins educacionais mostra-se
necessária a análise e regulamentação dos conteúdos médicos publicados, pois estes já fazem parte da
realidade do estudante de medicina.
Aproximadamente 70% da amostra percebeu um aumento significativo da produção de conteúdos
relacionados à medicina durante a pandemia da COVID-19 e mais de 40% aumentou a procura por esses
conteúdos neste período.
Ao analisar de onde provém as informações consumidas pelos alunos, os autores notaram que além de
perfis oficiais, a maioria também utiliza perfis pessoais como fonte de informação, o que chama a atenção
para a confiabilidade e/ou veracidade do conteúdo.
A maioria dos participantes acredita que não há quebra do sigilo médico nas postagens online.
No presente estudo confirma-se que as redes sociais adquiriram uma grande importância na educação
médica, sobretudo durante a pandemia. Contudo, observam-se desafios a serem considerados como
combate as fake news, aperfeiçoamento do profissionalismo online e respeito ao Código de Ética Médica.
Os resultados desta pesquisa evidenciam a necessidade da formulação de normas para uso de redes
sociais com finalidade acadêmica, além de mais estudos nessa linha de pesquisa para estabelecer relações
causais entre os dados.
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