
  

Hoje em dia, o uso de mídias sociais faz parte da estratégia de 

qualquer negócio, independente do seu porte ou área de 

atuação. Porém, quando a Fundação José Luiz Egydio Setúbal 

resolveu investir massivamente nas mídias sociais, a partir de 

2011, utilizando-se desse recurso para disseminar informação 

de qualidade sobre diversos temas relacionados à saúde 

infantil, isso foi encarado com grande entusiasmo, pois não era 

algo tão comum. Já são mais de dez anos investindo, 

reformulando, aperfeiçoando e consolidando uma rede 

robusta capaz de assumir seu papel diante do desafio 

representado pela desinformação na área de saúde desde 

antes da pandemia, durante o período mais crítico dela e 

certamente ainda mais no futuro! 
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Como a FJLES adotou as mídias sociais na sua missão de difundir o conhecimento 



  O Abre Alas das Mídias Sociais 
 

Em 2009, o site do Sabará Hospital Infantil era o principal meio 

de comunicação digital da instituição com seu público e 

naquele ano ele foi reformulado, trazendo uma proposta mais 

moderna e alinhada àquele notável momento de transição. 

Um dos destaques do novo site era a possibilidade de fazer um 

tour virtual pelas instalações do prédio da av. Angélica e, 

naquela ocasião, o compartilhamento espontâneo por parte 

dos cuidadores em suas próprias redes de relacionamento 

teve um papel importante na divulgação das novidades!  

 

Quando o site foi entregue, surgiu a ideia de criar também uma 

estrutura de redes sociais, o que a princípio foi encarado com 

ressalvas por parte do Dr. José Luiz. 

 

Então ele se dispôs a criar uma conta no Facebook e 

acompanhar alguns dos hospitais pediátricos que mais 

admirava, ficando fascinado com o uso que eles faziam desses 

recursos digitais! Isso mostrou como as mídias sociais 

poderiam ser poderosas ferramentas em prol da missão da 

Fundação, que traz a difusão do conhecimento como um dos 

seus pilares. 

Vale lembrar que, embora as redes 

sociais tivessem crescido 

vertiginosamente desde o início dos 

anos 2000, naquela época a 

configuração era muito diferente 

da que conhecemos hoje. A rede 

social mais usada no Brasil era o 

Orkut e ela só seria superada pelo 

Facebook no final de 2011, um ano 

após a criação do Instagram. 
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Mãos à Obra! 
 

Foi assim que em 2011 o Sabará se destacou ao mergulhar de 

cabeça nas mídias sociais, inaugurando páginas no Facebook, 

Twitter, YouTube e ainda o blog Saúde Infantil. 

Posteriormente, à medida que as áreas de comunicação e 

marketing se consolidavam junto com a instituição como um 

todo, e tanto a Fundação quanto o Instituto PENSI construíam 

e fortaleciam suas identidades, viriam os sites e outros canais 

digitais próprios do PENSI, da Fundação, do Autismo e 

Realidade e a reformulação da página no YouTube, que a partir 

de 2019 passou a se chamar Saúde da Infância. Assim, a 

presença da Fundação foi se expandindo e hoje as 

informações podem ser acessadas e compartilhadas em 

diversos formatos. 
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“Para mim é importante 

porque dentro da missão da 

Fundação está, não só gerar 

conhecimento, pesquisa etc, 

mas também comunicar, 

difundir o conhecimento. É um 

jeito de você dar ao público 

em geral uma boa informação 

médica, de como cuidar da 

criança, trazer novidades, 

informações científicas, 

coisas baseadas em 

evidências científicas. Levar 

isso numa forma que o 

público em geral possa 

compreender.” 

Dr. José Luiz Setúbal, 2015 
Matéria no jornal 

Folha de São Paulo 

sobre a websérie 

“Você tbm sente?” do 

canal Saúde da 

Infância, 5/11/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog Saúde Infantil 
 

Um dos destaques na difusão do conhecimento é o blog Saúde 

Infantil, pela possibilidade de trazer informações mais 

aprofundadas e ainda indicar fontes adicionais para consulta. 

Desde o início, seu maior colaborador é o próprio Dr. José Luiz, 

que sempre encontra um momento na agenda para 

compartilhar seu conhecimento, muitas vezes traduzindo 

estudos ou matérias muito complexas para uma linguagem 

que pode ser compreendida por todos. Em 2018, os melhores 

textos do blog foram compilados em um livro: Falando sobre 

crianças e adolescentes. 

 

Em 2011, vários veículos de 

comunicação destacaram o 

investimento da Fundação nas 

mídias sociais, como mostra 

essa matéria do Portal Saúde 

Business de 12/07/2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais importante do que nunca! 
 

As mídias sociais começaram a fazer parte das nossas vidas há 

cerca de vinte anos e ganharam cada vez mais importância, 

impactando o mundo real para o bem e para o mal, 

aproximando as pessoas, permitindo conexões, tornando-se 

grandes veículos de disseminação de ideias, mas também das 

temíveis fake news. 

 

Muito antes da pandemia, a OMS já vinha alertando sobre o 

perigo das fake news na área de saúde, especialmente por sua 

relação com os movimentos antivacina, mas a pandemia veio 

agravar ainda mais a situação, a ponto da Organização das 

Nações Unidas declarar que, nesse cenário, “o acesso à 

informação confiável pode significar a vida ou a morte”. Por 

isso, a Fundação assumiu seu papel no combate à 

desinformação intensificando as publicações no blog, criando 

webséries, promovendo e participando de lives, entre outras 

iniciativas. Ou seja, mobilizando essa estrutura construída de 

forma consistente ao longo do tempo para levar informações 

de qualidade, confiáveis, com respaldo científico, em linguagem 

acessível e de forma gratuita para a sociedade! 

CENTRO DE MEMÓRIA E 

REFERÊNCIA (CMR FJLES) 

Responsável por registrar a história 

da Fundação (Sabará Hospital Infantil 

e Instituto PENSI), evidenciando seu 

desenvolvimento, inovações e 

contribuições na área de saúde 

infantil. Para isso, realiza o resgate da 

história passada e o registro 

constante da história presente por 

meio de entrevistas setoriais, 

depoimentos para o Programa de 

História Oral e captação de acervo, os 

quais fornecem as informações 

necessárias para atualização da 

cronologia histórica matriz.  

 


