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Este produto técnico é resultado da dissertação desenvolvida para o 

Mestrado Profissional em Saúde e Desenvolvimento Humano da Universidade 

LaSalle (Canoas/RS). A pesquisa realizada, sob o título “INTERVENÇÃO 

FISIOTERAPÊUTICA PRECOCE EM PREMATUROS COM ATÉ 18 MESES 

DE IDADE CORRIGIDA”, teve por objetivo avaliar os impactos no 

desenvolvimento motor de prematuros submetidos a dois tipos de intervenções 

fisioterapêuticas. 

Atualmente a praticidade e o imediatismo fazem parte do dia-a-dia da 

maioria das pessoas. E, com a busca pela informação sobre diversos assuntos 

também acontece o mesmo. 

O avanço tecnológico permite que estas informações estejam disponíveis 

na internet, e na palma de nossas mãos como os smartphones e suas inúmeras 

ferramentas de redes sociais. Por este motivo a criação de conteúdos nas redes 

deve ser pautada pela ética em torno dos dados relevantes, que devem ter por 

objetivo informar e instruir a população, que cada vez mais consome o material 

exposto nestas redes. 

Pensando neste enfoque, de que é crescente o número de usuários nas 

redes sociais, o produto técnico da pesquisa em questão foi desenvolvido. Tal 

produto constou da criação de 3 perfis nas redes sociais mais populares no Brasil, 

sendo eles o Facebook, YouTube e o Instagram, que tem por objetivo propagar 

conteúdo cientificamente embasado e de fácil compreensão sobre fisioterapia 

pediátrica e desenvolvimento infantil. 

Aliado ao consumo de conteúdo digital pelas famílias e a vivência da 

prática clínica, onde se ouvem queixas a respeito de poucas informações a 

respeito da abordagem domiciliar de crianças prematuras, a criação dos perfis 

teve inspiração. Durante meus atendimentos pediátricos, costumo sempre fazer 



com que haja muito mais a participação familiar. Isso permite que dúvidas sejam 

esclarecidas a respeito de manejo, posicionamento e interação com o brincar. 

Essas ações potencializam os ganhos das aquisições motoras, as quais culminam 

na adequação do neurodesenvolvimento do prematuro. Esta linguagem também 

busco transmitir em minhas informações compartilhadas nos perfis, para que 

hajam mais explicações dos porquês as famílias devem se engajar no tratamento. 

Além de permitir com que elas se empoderem deste papel fundamental que 

representa a continuação das abordagens realizadas em sessões de fisioterapia 

pediátrica 

 

 

Portanto, o público alvo destes perfis é a população interessada em como 

se dá o curso do desenvolvimento da criança. Este perpassa por 

pais/responsáveis, acadêmicos e profissionais da área de fisioterapia, os quais 

tem a oportunidade de interagir com o profissional responsável pela geração de 

conteúdo e ler pautas associadas ao universo da fisioterapia pediátrica e sua 

atuação no processo de desenvolvimento das crianças. 

O material disponibilizado consta de posts e vídeos lúdicos, informativos 

e explicativos sobre os impactos positivos da fisioterapia na progressão do 

crescimento infantil, com linguagem de fácil entendimento, apresentando assim 

o papel da profissão a uma parcela da população que desconhece esta área de 

atuação. 

Todos os conteúdos dos 3 perfis são produzidos e editados pela 

pesquisadora responsável por este trabalho de dissertação, a Fisioterapeuta 

Talena Brabo Arero Jinkoski, especializada nas áreas de Fisioterapia 

Neurológica, Neonatal, Pediátrica e Desenvolvimento Infantil, agregando 

conhecimento acadêmico e prática clínica ao material disponibilizado. 

Na rede social Facebook a página é encontrada com seguinte link: 

https://www.facebook.com/fisioterapiaped. No Youtube, encontra com a 

seguinte descrição:    “talenafisio”´,    no    link: 

https://www.youtube.com/channel/UCtA9IVm7oCAp42KG2311iA?disable_po

lymer=true. 

Já no Instagram como “@talenafisio_” sendo este o perfil mais popular e que 

mais tem interação com os seguidores, devido aos recursos disponibilizados pela 

http://www.facebook.com/fisioterapiaped
https://www.youtube.com/channel/UCtA9IVm7oCAp42KG2311iA?disable_polymer=true
https://www.youtube.com/channel/UCtA9IVm7oCAp42KG2311iA?disable_polymer=true


ferramenta tais como perguntas, bate-papo, stories e compartilhamento de posts, 

o que torna a rede social bem aceita entre a população. 

Juntando os perfis são mais de 2.000 pessoas recebendo informações 

acerca de como se dá a evolução da criança do ponto de vista da fisioterapia 

pediátrica. 

Abaixo seguem as interfaces das redes sociais descritas: 

 

 

1- Facebook: 

 

 

 

2 - YouTube: 

 

 



 

 

 



3-Instagram:  

 


