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ANÁLISE DE VÍDEOS EM LÍNGUA PORTUGUESA SOBRE CÂNCER BUCAL 
PUBLICADOS NA PLATAFORMA "YOU TUBE". 

O câncer bucal é problema de saúde pública com alta taxa de morbimortalidade 
devido, em parte, ao diagnóstico tardio. O uso de plataformas online, como 
YouTube™ favorece a busca por informações a respeito de diversos problemas de 
saúde. Este estudo teve como objetivo avaliar o YouTube ™ como fonte de informação 
sobre câncer oral em língua portuguesa. Os termos de pesquisa utilizados foram 
“câncer de boca”, “câncer bucal” e “câncer oral”, e a busca foi realizada em setembro 
de 2019. Os primeiros 80 vídeos de cada termo foram submetidos a critérios de 
exclusão, resultando um total de 81 vídeos. Dois examinadores extraíram informações 
como visualizações, data e fonte da publicação dos vídeos. Visibilidade, popularidade, 
utilidade e confiabilidade foram avaliados a partir de sistemas de escores baseados 
em artigos anteriores. A maioria dos vídeos foi produzido por usuários e empresas 
independentes (53%, n = 43). O vídeo com maior visualização teve 41.407 
visualizações, enquanto o mais popular ganhou 1000 likes. Os mais impopulares 
obtiveram 81 deslikes. Os meios utilidade, confiabilidade e qualidade foram, 
respectivamente, 4,9 (escala: 0 a 10), 1,5 (intervalo de escala: 0 a 5) e 2,7 (intervalo 
de escala: 1 a 5). Poucos vídeos (13%) foram considerados bons ou excelentes. Em 
geral, a qualidade dos vídeos do YouTube ™ sobre câncer de boca em português é 
baixa. Os vídeos mais úteis foram mais populares (taxa de interação) e a 
confiabilidade mostrou associação direta com o número de visualizações (Qui-
quadrado, p<0,05). Conclui-se que há necessidade de produção de vídeos 
qualificados sobre câncer de boca em língua portuguesa. Profissionais de saúde e 
universidades deveriam tomar a frente na resolução deste problema, produzindo 
materiais com suporte em evidências científicas sólidas. 

 


