
 

Relatório da Semana Internacional da Tireoide 2019 
 
Números referentes ao trabalho da Semana Internacional da Tireoide, que aconteceu de 20 
a 25 de maio. Os dados são dos últimos 28 dias, já que a divulgação começou no início de 
maio. São os números do site do Departamento de Tireoide, da Fanpage no Facebook, do 
perfil no Instagram (criado para a campanha da tireoide), do Twitter, do Canal no Youtube e 
do Flickr. 
 
Site - www.tireoide.org.br 

● 12 matérias produzidas (início da campanha, divulgação do folheto informativo, das 
ações realizadas - distribuídas por regiões, orientação para as Regionais sobre envio 
de ações, ação do Maracanã com vídeo institucional passando no telão do estádio e 
webmeeting sobre o tema da campanha) 

Dados gerais do site (comparação com 2018) 

● Usuários (internautas): 20,89% a mais (59.304 em 2019 e 49.056 em 2018) 
● Novos usuários: 20,78% a mais (56.264 em 2019 e 46.584 em 2018) 
● Visualizações da página: 19,18% a mais (160,518 em 2019 e 134.686 em 2018) 

 
Facebook - Departamento de Tireoide da SBEM 
 
Dados gerais 
 

● Total de postagens: 49 
● Visualizações da página: 395 
● Alcance das publicações: 16.230 
● Envolvimento com as publicações: 2.641 
● Visualizações de vídeos: 5.544 
● Total de curtidas a mais na página: 129 (primeiro dia da campanha - 20 de maio - 

com mais curtidas - 26) 
  

 
 
 
 



 

Publicações com mais destaque 
 

● Vídeo institucional da campanha: 6.748 pessoas alcançadas, 2.053 visualizações do 
vídeo, 601 envolvimentos, 89 compartilhamentos (orgânico) 

● Vídeo com informes do folheto – 4.588 pessoas alcançadas, 2.501 visualizações do 
vídeo, 105 envolvimentos, 20 compartilhamentos (pago) 
 

 
 

 
 



 

 
Twitter - @sbem_tireoide 
 

● 3.093 impressões (108 por dia) 
● Tweet com mais impressões – folheto informativo da campanha (721 impressões, 30 

engajamentos – 4,2%) 
 

 
 
Youtube - tireoidesbem 
 

● 10 vídeos informativos produzidos para a campanha (lançamento da Semana 
Internacional da Tireoide, vídeo institucional e informes passados pelos 
coordenadores da campanha) 

● Vídeo institucional foi o que teve maior destaque: 484 visualizações; 260 
impressões, média de visualização por expectador – 1,4; 17,7% taxa de cliques no 
vídeo 
 

 



 

 
Instagram - @tireoidesbem 
 

● 43 publicações 
● Mais de 1000 seguidores 
● Mais de 700 perfis alcançados 
● Mais de 1700 impressões 
● Postagem com maior destaque: fotos da ação no Maracanã (vídeo institucional no 

telão): 122 envolvimentos 
  

 
 
 
 
 
 



 

Flickr - Departamento de Tireoide da SBEM 
 

● No total, foram mais de 500 fotos publicadas no Flickr do Departamento de Tireoide. 
● Fotos das ações das Regionais e de outras entidades que participaram da 

campanha 
● Foi criado um álbum da Semana Internacional da Tireoide 2019 

 
 

  
 
 


