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Resumo 
Este estudo analisou a blogosfera de Farmácia no atual cenário brasileiro. Trata-se de 
um estudo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa. Foram realizadas 
buscas no Diretório de Busca Geral do Google utilizando os descritores “blog” e 
“farmácia” e acrescentando-se outros blogs a partir da análise do blogroll dos primeiros 
blogs selecionados. A busca ocorreu no mês de abril de 2016 e a amostra foi composta 
por 100 blogs. Os blogs foram tipificados e ainda foram analisadas 300 publicações. Os 
dados demonstram que os blogs estão concentrados na região Sudeste tendo São Paulo 
com o maior número de blogs do país. A maioria dos blogs foi criado no ano de 2011 e 
desde o seu início a blogosfera de Farmácia é mantida em sua maior parte por homens. 
Os termos “medicamento”, “farmácia”, “farmacêutico” e “SUS” são os mais frequentes 
nos títulos das postagens. Identificou-se também que a categoria de blog coletivo 
organizacional seguida pela categoria de blog individual profissional predominam. 
Quanto ao estilo de texto, o gênero informativo se sobressai, seguido pelo gênero 
informativo interno e reflexivo. Pode-se considerar que a blogosfera de Farmácia é 
variada em suas características. 
 
Palavras-chaves: Blog; Farmácia; Mídia social. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a perspectiva de informar e comunicar na atual sociedade contemporânea, a 

internet consolidou-se como a mais abrangente ferramenta midiática que possibilitou a 

criação de novos espaços de socialização, construção de conhecimento, de informação e 

de aprendizagem.  Com características amplas que possibilitam diversos tipos de 
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comunicação e interações entre culturas, de forma bastante enriquecedora, a internet 

permite que todos possam se conectar a todos, em um mesmo ambiente, rompendo 

fronteiras físicas (ARAÚJO, 2009). Soares (2004) afirma que, assim, a internet se 

tornou um veículo tanto de ações do governo, como de ONGs, de voluntários, de 

empresas e de profissionais de saúde que, em suas atividades, fazem uso de recursos de 

tecnologias em saúde. 

Segundo Biruel (2008), os recursos tecnológicos devem ser usados para priorizar 

espaços com alto grau de interatividade e para oferecer oportunidades para que os 

indivíduos se comprometam em compartilhar e transformar situações cotidianas. O uso 

de toda essa tecnologia serve ainda para atualizar as ações adotadas pelos profissionais, 

bem como acompanhar as tendências e expandir sua visibilidade de forma positiva 

diante desta sociedade contemporânea. 

Dentre os recursos disponíveis na internet, os weblogs, ou simplesmente blogs, 

constituíram-se uma grande expansão tecnológica e um recurso de informação de alta 

interatividade. São baseados, principalmente, nos princípios de micro-conteúdo e 

atualização quase diária, podendo publicar e distribuir, de forma planetária, conteúdo 

em forma de áudio, texto, foto e vídeo (GUIMARÃES, 2010). 

Nesse novo contexto social, globalizado e imerso em novas e rápidas 

informações, é necessário que o farmacêutico se atente à proposta de inserir tecnologias 

de informação e comunicação em suas atividades, e permanecer próximo ao seu público 

alvo sem se marginalizar. A utilização de blogs por esse profissional pode possibilitar a 

restauração do perfil do farmacêutico na sociedade, perdido após a industrialização da 

produção de medicamentos, permitindo mostrar suas novas competências e disseminar 

informações importantes para a promoção da saúde dos usuários (CLAUSON; 

ELKINS; GONCZ, 2010).  

Em termos de publicações científicas, observou-se que não há estudos no Brasil 

sobre o uso de blogs pelos profissionais da área de Farmácia. Tendo em vista que o blog 

é um recurso promissor para a atuação de farmacêuticos, principalmente no contexto de 

ensino-aprendizagem, é de suma importância conhecer o cenário atual sobre os blogs de 

Farmácia no Brasil a fim de que se tenha um panorama atual do uso dessa ferramenta 

para disseminação de informações da área de Farmácia na internet. Nesse contexto, 
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surgiu esta pesquisa com o objetivo de analisar a blogosfera de Farmácia no atual 

cenário brasileiro de forma a caracterizá-la quanto ao gênero, tipificação, termos 

recorrentes, ano de criação, distribuição geográfica e sexo dos blogueiros.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este é um estudo exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa.  

A blogosfera é um conjunto de blogs na web, ou seja, blogs que possuem uma 

interconexão e formam uma comunidade (FOSCHINI; TADDEI, 2006). Deste modo, a 

blogosfera brasileira de Farmácia é composta por blogs de Farmácia em língua 

portuguesa. 

No que concerne aos critérios de exclusão utilizados neste estudo, adotou-se os 

seguintes parâmetros: ser de língua estrangeira, precisar de convite para navegar no blog 

e não haver postagem publicada.  

Para definição da amostra do estudo, foram realizadas buscas no Diretório de 

Busca Geral do Google utilizando os descritores “blog” e “farmácia”, e acrescentando-

se outros blogs a partir da análise do blogroll dos primeiros blogs selecionados.  

O blogroll é frequentemente parte integrante do formato estrutural do blog. Nele 

são encontrados links que apontam para outros blogs que o autor está lendo 

regularmente e/ou para blogs de amigos ou links recíprocos. Ou seja, é um conjunto de 

links para blogs que linkam seu próprio blog (SCHMIDT, 2009).  

Toda esta busca ocorreu no mês de abril de 2016 e a amostra final foi composta 

por 100 blogs. Os blogs foram classificados segundo a tipificação proposta por Primo 

(2008a) e foram analisadas as 03 (três) últimas publicações de cada blog (300 

postagens), para determinar a tipificação.  

Para caracterização dos termos recorrentes, foi utilizado o título das publicações 

analisadas e empregou-se o software Wordle, gerador de mapas de nuvens de palavras-

chaves.  

Os dados foram analisados segundo a análise quantitativa-descritiva dos mesmos 

(percentuais) e os resultados foram discutidos com base na literatura especializada.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA  

 

Com relação à localização geográfica dos blogs, os dados mostram que em 15% 

(15) deles a geografia não estava disponível. Nos 85% (85) restantes, evidenciou-se uma 

representação de todas as regiões do Brasil. O Sudeste é a região que possui maior 

concentração de blogs de Farmácia com 32,94%, seguida da região Sul (30,59%), região 

Nordeste (20%), região Centro-Oeste (11,76%) e região Norte (4,71%). O estado de São 

Paulo possui maior destaque nacional nos dados analisados (18,82%).  

A distribuição dos blogs de Farmácia pelo país assemelha-se ao censo 

demográfico farmacêutico realizado pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade 

(ICTQ) que mostra que o número de farmacêuticos registrados nos conselhos regionais 

se concentra na região Sudeste, seguida pelo Sul, Nordeste, Centro-oeste e Norte. O 

estado de São Paulo também destaca-se com o maior número de farmacêuticos 

registrados no país (ICTQ, 2014).  

 

3.2 ANO DE CRIAÇÃO 

 

Os dados levantados mostram que 90% (90) dos blogs analisados foram criados 

entre os anos de 2006 e 2016.  

De 2006 a 2011 houve um crescimento progressivo aleatório do número de 

blogs criados (2006 = 1; 2007 = 3; 2008 = 5; 2009 = 9; 2010 =14; 2011 = 21). Os anos 

subsequentes não obedecem a uma regularidade quanto a criação dos blogs (2012 = 8; 

2013 = 4; 2014 = 7; 2015 = 12; 2016 = 6). Em 2016, identificou-se apenas 06 blogs 

criados, o que pode estar relacionado ao fato da coleta de dados desta pesquisa ter 

ocorrido no mês de abril deste mesmo ano.  

No total, a blogosfera brasileira de Farmácia possui 10 (dez) anos de existência e 

a maioria dos blogs, 64,44% (58/90), foi criada nos últimos 5 (cinco) anos (2011-2016). 

Com relação aos 10% (10/100) dos blogs de Farmácia, a informação do ano de criação 

não estava disponível aos leitores.  
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Mesmo que não tenha ocorrido um crescimento contínuo do número de blogs 

com o passar dos anos, percebe-se que houve um aumento da criação de blogs 

comparado aos anos iniciais, o que coincide com o período em que o blog se 

popularizou no mundo e no Brasil (DI LUCCIO; NICOLACI-DA-COSTA, 2010).  

Um crescimento maior do número de blogs na área da Farmácia não ficou 

evidente nesta investigação devido, provavelmente, a falta de estímulo aos profissionais 

farmacêuticos, advindos de um perfil tecnicista, e do pouco contato na vida acadêmica 

com recursos como o blog.  

 

3.3 SEXO DOS BLOGUEIROS 

 

Em 47% (47) dos blogs investigados o blogueiro era anônimo, não sendo assim 

possível a identificação do sexo. Esses blogs são mantidos, em sua maioria, por 

empresas do ramo farmacêutico que objetivam principalmente divulgar a imagem e a 

marca da instituição sem associá-la a algum indivíduo. Há ainda aqueles que são 

mantidos por um grupo de indivíduos sem vínculo institucional que preferem manter o 

anonimato.  

Nos 53% dos blogs onde foi possível identificar o gênero do(s) autor(es), 

demonstrou-se que, em sua maior parte, são mantidos por homens, representados por 41 

blogueiros masculinos contra 34 blogueiras femininas.  Esse total de 75 blogueiros 

justifica-se pela razão de um blog poder ser mantido por mais de um sujeito.  

Esses dados contrariam os estudos sociodemográficos na área de Farmácia que 

evidenciam a prevalência de mulheres entre os profissionais farmacêuticos no Brasil 

(SERAFIN; JÚNIOR; VARGAS, 2015). Ainda segundo uma pesquisa realizada em 100 

milhões de posts pelo mundo por uma plataforma de monitoramento, o sexo feminino 

compõe 50,9% dos blogueiros (SYSOMOS, 2010). Essa divergência entre os resultados 

quanto ao sexo dos blogueiros nesta pesquisa e a literatura pode ser explicada pelo fato 

de ter não sido possível identificar o gênero dos blogueiros em todos da amostra.  

 

3.4 TERMOS RECORRENTES 
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A análise dos termos recorrentes nos títulos das 300 postagens selecionadas 

permitiu mostrar que o termo “medicamento” é o mais presente aparecendo em 29 

títulos das postagens. Os termos “farmácia”, “farmacêutico” e “SUS” sucedem 

aparecendo em 18, 16 e 11 títulos de postagens, respectivamente. Os demais termos 

(ANVISA, saúde, tratamento, atenção farmacêutica, alimentação, hospitalar e 

farmacotécnica) obtiveram ocorrências abaixo de 10 citações.  

Percebe-se que todos os termos de maior constância nos títulos das postagens 

estão relacionados diretamente à área de Farmácia.  

 

3.5 GÊNERO E TIPIFICAÇÃO 

 

Levando em consideração a tipificação proposta por Primo (2008a), existem dois 

grandes grupos, o de blog individual (aquele que possui apenas um autor) e o de blog 

coletivo (aquele que é mantido por duas ou mais pessoas). A partir dessa classificação, o 

autor subdividiu os blogs individuais em pessoais (aqueles em que o blogueiro expõe 

mais sobre a sua individualidade) e em profissionais (aquele que o blogueiro aborda um 

assunto de uma área específica do mercado e atuação profissional); e os blogs coletivos 

em grupais (mantido por um grupo de indivíduos) e em organizacionais (aquele mantido 

por uma organização com o objetivo de divulgar alguma informação de empresa ou 

instituição). Considerando ainda o estilo do texto produzido pelo(s) autor(es), os blogs 

também podem ser cruzados na classificação como autorreflexivo, informativo interno, 

informativo e reflexivo.  

Tendo como base o número de redatores, a categoria de Blog Coletivo 

predominou neste estudo com 62% dos blogs (62), sendo 18% (18) do tipo Grupal e 

44% (44) do tipo Organizacional, seguida pela categoria de Blog Individual (38%) e 

blog Profissional (38%), sem nenhum blog do tipo Pessoal.  

Quanto ao estilo de texto produzido, o gênero Informativo se sobressaiu com 

87% (87) dos blogs, contra 11% (11) do gênero Informativo Interno e apenas 2% (2) do 

Reflexivo. Nenhum blog apresentou características do gênero autorreflexivo. 

 

3.5.1 Blogs Individuais Profissionais 
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Os dados encontrados quanto aos blogs individuais profissionais demonstram 

que 100% (38) são mantidos por profissionais farmacêuticos. Esses blogs são 

direcionados, em sua maioria, para orientação da população sobre o uso racional de 

medicamentos e sobre temas de saúde de modo genérico.  Segundo Primo (2008a), os 

administradores desses tipos de blogs, por vezes, preferem mantê-los como um hobby, 

como uma atividade prazerosa ou como uma forma de interagir na rede sem direcionar 

seus esforços para transformar seus blogs em uma atividade rentável, através de cliques 

em banners, links patrocinados e posts pagos.  

Dos 38 blogs individuais profissionais, 35 (92,11%) são de cunho profissional 

informativo que disponibilizam ou divulgam informações sobre temas pertinentes à 

Farmácia e sobre questões de saúde em geral. Essas informações possuem caráter 

noticioso, científico ou educativo e são direcionadas tanto para profissionais 

farmacêuticos e da área de saúde quanto para a população. Um exemplo do gênero de 

blog profissional informativo direcionado para a população é o blog “Dicas de 

Farmacêutica”, e um exemplo direcionado apenas para profissionais farmacêuticos tem-

se o blog “Assistência Farmacêutica”.  

Ainda sobre blogs individuais profissionais, apenas 1 (2,63%) é do gênero 

profissional informativo interno, representado pelo blog “Farmácia Viva” que expõe 

relatos sobre atividades desempenhadas pela autora e divulgação de informativos sobre 

o projeto desenvolvido em sua comunidade; e 2 (5,26%) são do gênero profissional 

reflexivo, cuja categoria é representada pelos blogs “Pedro Menegasso” e 

“Farmacopeia”. 

 

3.5.2 Blogs Coletivos Grupais 

 

18 blogs foram classificados como coletivos grupais. Esses blogs de farmácia se 

caracterizam principalmente por serem compostos por parceiros que objetivam 

compartilhar conhecimento com o foco em temas relacionados à Farmácia. 
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O que mais influi em um blog grupal é o convívio dos participantes e a troca de 

informações, sem a preocupação com o desenvolvimento planejado de uma imagem do 

grupo, que é uma demanda necessária em blogs organizacionais (PRIMO, 2008a).  

O gênero textual informativo predomina nos posts dos blogs coletivos grupais 

representados 88,89% (16 dos 18 blogs do tipo coletivo grupal). Um exemplo de blog 

grupal informativo é “O seu farmacêutico”.  

Em seguida, 2 blogs (11,11%) representam o gênero grupal informativo interno. 

Esses blogs divulgam ou relatam informações direcionadas a um público específico, ou 

seja, àqueles que têm interesse de se atualizarem quanto à agenda divulgada nos blogs. 

Um exemplo desse gênero é o blog “Parasitologia para farmácia – noturno” que divulga 

informações e materiais de interesse de um grupo de estudantes. Sobre esse exemplo de 

blog, vários autores têm publicado sobre suas experiências usando a mídia social para 

envolver os alunos em curso, quase todas a partir de programas de graduação de 

Farmácia dos Estados Unidos. Blogs são descritos na maioria das vezes, com variados 

graus de sucesso. Segue-se que a mídia social complementa a aprendizagem em sala de 

aula em programas de educação profissional (GRINDROD et al., 2014). 

 

3.5.3 Blogs Coletivos Organizacionais 

 

Na blogosfera de Farmácia analisada encontrou-se 44 blogs correspondendo aos 

blogs coletivos organizacionais. Essa categoria é composta principalmente por 

farmácias comunitárias e, em menor quantidade, por empresas de outro ramo 

farmacêutico e por universidades que disponibilizam o curso de Farmácia. Primo 

(2008a) descreve que o foco das publicações e interações desses blogs é transmitir uma 

imagem positiva para os leitores e provocar um impacto econômico e político na 

empresa. 

Wacka (2004) explica que existem várias razões para uma organização começar 

a “blogar”, e os principais motivos são em virtude de tornar a empresa consumada na 

sua área de negócio, reforçando a sua imagem e marca, relacionamento com os clientes 

e potenciais clientes, relacionamento com os meios de comunicação social, colaboração 

ou cooperação interna, gestão do conhecimento, recrutamento, teste de ideias ou 



9 

 

Revista Tecnologias na Educação- Ano 8-Número/Vol.17- Dezembro-2016-  

tecnologiasnaeducacao.pro.br / tecedu.pro.br 

 

 

produtos, fórum para disseminação de informação e anúncios (publicidade) e ainda 

posicionamento da empresa no topo dos motores de busca da internet.  

Dos blogs organizacionais, 36 (81,82%) são do gênero informativo. O teor dos 

posts dessa categoria de blogs, em sua maioria, tem o intuito de promover o interesse 

dos consumidores sobre seus produtos e serviços prestados. Há também a incorporação 

da indústria farmacêutica e outros tipos de empresas no uso dessa mídia social como, 

por exemplo, o “Blog Copermed”. Alguns blogs classificados como organizacional 

informativo objetivam postar textos voltados apenas para profissionais farmacêuticos, 

como é o caso do “Blog Espaço Farmacêutico” da empresa Teuto. 

Finalmente, 8 blogs (18,18%) são do gênero organizacional informativo interno 

que são mantidos por instituições de ensino que desejam divulgar atividades realizadas 

por seus estudantes e professores de Farmácia, estimulando o interesse do público sobre 

seu curso. Nessa categoria tem-se o blog “Blog do curso de farmácia IMEPAC”. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os blogs apresentam um novo meio no qual os profissionais de saúde e a 

sociedade podem interagir. Para a Farmácia, eles podem servir também como um 

ambiente de ressignificação da profissão farmacêutica diante da população, 

compartilhando informação de qualidade sobre questões de saúde, e ainda como 

ferramenta para a educação farmacêutica. 

Vale ressaltar que uma realidade comum em muitos blogs foi a desatualização 

da página, quanto aos posts assim como seus temas abordados. Mesmo que predomine 

um ou outro tipo de blog, pode-se considerar que a blogosfera de Farmácia é variada em 

suas funcionalidades. 

Esse estudo representa um retrato quantitativo-descritivo do cenário brasileiro da 

blogosfera de Farmácia. Trabalhos posteriores poderão confirmar ou evidenciar novas 

perspectivas desse cenário, ressaltando que uma pesquisa qualitativa seja necessária 

para esmiuçar como tem sido o uso desses blogs na educação farmacêutica, quais os 

aspectos positivos e negativos dos blogs de farmácia, analisar os comentários gerados 

nos post de cada blog para conhecer a receptividade do leitor diante desse blog, avaliar 
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o potencial impacto do blog na profissão farmacêutica e também as impressões da 

profissão gerada por blogs de Farmácia.  
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