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INTRODUÇÃO E OBJETIVO

METODOLOGIA

CONCLUSÃO

O uso da tecnologia da informação para difusão do conhecimento é cada vez mais comum nos dias de hoje. Através da internet, plataformas 

de acesso aberto como o YouTube permitem acesso a informação por  estudantes, profissionais e população em geral. A proporção de vídeos 

educacionais disponíveis no YouTube tem se tornado progressivamente maior, passando de 22% (2007) para 38% (2009). No entanto, as 

informações disponíveis na plataforma ainda requerem uma maior análise do ponto de vista de confiabilidade e conteúdo. Este estudo 

transversal descritivo tem como objetivo analisar os vídeos sobre câncer bucal em língua portuguesa disponíveis na plataforma.

Conclui-se que há necessidade de produzir vídeos mais qualificados sobre o assunto visando a difusão de conhecimentos sobre a 

doença aumentando a conscientização da população.
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AMOSTRA Análise: 60 primeiros 
vídeos de cada termo 

– “câncer de boca”, 
“câncer bucal” e 

“câncer oral”

95% dos usuários que conduzem 
buscas online não assistem mais do 

que os 60 primeiros vídeos que 
aparecem nos resultados das buscas

Amostra = 89 
vídeos

- Critérios de exclusão: vídeos sobre câncer de boca em animais; 
em línguas estrangeiras; sem som ou duplicados; sobre outros 
tipos de câncer; sobre o tratamento cirúrgico, sobre resultado de 
pesquisa ou produzido para publico especializado; sobre 
propaganda antitabagista

RESULTADOS

- Índice de interação e o índice de visualização. - Escala de Qualidade Global-GQS:  

qualidade da informação presente no vídeo.

- Utilidade do vídeo: leva em conta tópicos relativos à etiologia/fatores de risco, 

características clínicas, prevenção/detecção precoce e prognóstico/resultado. A 

classificação é dada por pontuação: vídeos não úteis (escore 0), ligeiramente úteis 

(escore 1-3), moderadamente úteis (escore 4-7) e muito útil. (escore 8-10)*

-Questionário DISCERN: confiabilidade dos vídeos. A cada aspecto contemplado, os 

vídeos receberam 1 ponto, sendo possível uma faixa de pontuação de 0 a 5 pontos.

Informações extraídas de cada vídeo: 

data de publicação, número de 

visualizações, número de manifestações 

positivas (likes), número de manifestações 
negativas (deslikes) e duração

Escore 1

Escore 2

Escore 3

Escore 4

Escore 5

36 (41,8%)

28 (32,5%)

9 (10,4%)

11 (12,7%)

2 (2,7%)

GQS – Escala de qualidade global


	Slide 1 



