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RESUMO 
 
O objetivo desse estudo foi identificar o conteúdo dos vídeos publicados no YouTubeBR sobre 

amamentação e analisar o seu impacto na divulgação de informação educativa de qualidade para usuários 

que buscam informações sobre aleitamento materno. Ao analisar o uso de tecnologia na divulgação da 

necessidade do aleitamento materno foi realizada pesquisa em vídeos postados no YouTubeBR no mês de 

junho de 2019. De 73 vídeos selecionados, 68 foram analisados e 62 foram considerados para análise. 

Deste total foram considerados as seguintes variáveis: número de visualizações, likes, deslikes, número de 

inscritos no canal divulgador do vídeo e a duração de cada vídeo. Verificou-se que O número de 

visualizações dos 62 vídeos foi em média 3.566,8±12.809,9, o número de Likes foi de 222,4±855,0 e de 

dislikes foi de 3,9±13,2. A maior parte dos vídeos não apresentou técnicas de amamentação, a maioria 

tratou sobre mitos e tabus. Somente em 35,5%tinha a presença de um profissional da saúde. Pouco mais 

da metade dos vídeos não apresentou informação científica. Conclui-se que A internet tem demonstrado ser 

uma importante ferramenta de busca por informações relacionadas a saúde porém mais estudos são 

necessários para avaliar o impacto do conteúdo compartilhado nos vídeos do YouTubeBR e de que forma 

podem influenciar na prática da amamentação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Mídia social. Aleitamento materno. Promoção da Saúde. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
O período de Aleitamento Materno é essencial para o desenvolvimento do ser 

humano. Além da nutrição da criança, o aleitamento previne doenças por meio do envio 
de anticorpos, estreita a interação materno-infantil, auxilia no desenvolvimento cognitivo e 
emocional. Também auxilia na saúde psíquica e emocional da mãe. A amamentação 
materna é considerada a alimentação ideal para os bebês, pois contribui para que haja 
redução de doenças infantis bem como da mortalidade infantil considerado um indicador 
de qualidade de vida e saúde (BRASIL, 2015; BRASIL, 2009b; OLIVEIRA et. al., 2013).  

No que se refere aos benefícios do aleitamento materno é possível citar, de acordo 
com o Caderno de Atenção Básica: Saúde da criança – aleitamento materno e 
alimentação complementar, publicado pelo Ministério da saúde em 2015: evita mortes 
infantis, evita diarreia, evita infecção respiratória, diminui o risco de alergias e o risco de 
hipertensão, colesterol e diabetes, reduz a chance de obesidade, melhora a nutrição do 
bebê, tem efeito positivo na inteligência, evita nova gravidez, melhora o desenvolvimento 
da cavidade bucal, reduz gastos financeiros para a família, promove vínculo afetivo 
mamãe-bebê e melhora a qualidade de vida da família. Também há estudos que 
apresentam como resultado a redução das seguintes doenças na mulher: Proteção da 
mãe contra o câncer de mama, diabetes tipo 2, câncer de ovário e de útero, 
hipercolesterolemia, hipertensão e doenças coronarianas, obesidade, doenças 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

metabólicas, osteoporose e fratura do quadril, artrite reumatoide, depressão pós-parto e 
diminuição do risco de recaída de esclerose múltipla pós-parto (CIAMPO; CIAMPO, 
2018). Este estudo teve por objetivo identificar o conteúdo dos vídeos publicados no 
YouTubeBR sobre amamentação e analisar o seu impacto na divulgação de informação 
educativa de qualidade para usuários que buscam informações sobre aleitamento 
materno. 

 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Ao analisar o uso de tecnologia na divulgação da necessidade do aleitamento 
materno foi realizada pesquisa em vídeos postados no YouTubeBR no mês de junho de 
2019. De 73 vídeos selecionados, 68 foram analisados e 62 foram considerados para 
análise. Deste total foram considerados as seguintes variáveis: número de visualizações, 
likes, deslikes, número de inscritos no canal divulgador do vídeo e a duração de cada 
vídeo. Os dados obtidos foram digitados em planilha do programa Microsoft Excel 2010 e 
analisados estatisticamente com o auxílio do Software Statistica Single User versão 13.2. 
Foram calculadas medidas descritivas: Média e desvio padrão das variáveis quantitativas, 
já as variáveis qualitativas foram dispostas em tabelas de frequência simples e de dupla 
entrada.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Dos 68 vídeos disponíveis na plataforma de vídeos YouTubeBR, 5,4% (n=4) foram 
excluídos por ter mais de 20 minutos, 1,4% (n=1) era em outra língua e o mesmo 
percentual estava sem som. Dois vídeos (2,9%) foram excluídos da plataforma pelo 
próprio desenvolvedor e por esse motivo também não entraram no estudo. Dos 68 vídeos 
inicias somente 62 foram mantidos no estudo.  

O número de visualizações dos 62 vídeos foi em média 3.566,8±12.809,9, o 
número de Likes foi de 222,4±855,0 e de dislikes foi de 3,9±13,2. Em média os vídeos 
tinham a duração de 09:31±04:18 minutos. A maioria dos canais que postaram vídeos 
sobre amamentação eram canais pequenos que tinham em média 87.942,0±233.337,8 
inscritos, sendo que somente um deles tinha mais de 1 milhão de inscritos e 4 (6,5%) 
mais de 500 mil inscritos (Tabela 1).  

Tabela 1. Distribuição da caracterização do canal e do vídeo com postagens sobre 
amamentação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis

Visualizações

Likes

Dislikes

Tempo do vídeo

Inscritos no canal

Canal

Sim

Não

Sim

Não 58 93,5

61 98,4

Mais de 500 mil inscritos

4 6,5

n %

Mais de 1 milhão de inscritos

1 1,6

09:31± 04:18

87.942,0± 233.337,80

222,4± 855

3,9± 13,2

Média± DP

3.566,8± 12.809,90
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A grande parte dos vídeos, 27,4% (n=17) não apresentou técnicas de 
amamentação, somente 22,6% (n=14) lidou com a produção de leite, a maioria, 56,5% 
(n=35) tratou sobre mitos e tabus. Somente em 35,5% (n=22) tinha a presença de um 
profissional da saúde sendo que a maioria deles, 16,1% (n=10) eram médicos(as). A 
maioria, 51,6% relatou sua experiência no vídeo, sendo que 29,0% (n=18) discutiram 
sobre fórmula infantil. Pouco mais da metade dos vídeos, 53,2% (n=33) não apresentou 
informação científica, a maioria dos vídeos, 95,2% (n=59) eram com mulheres, metade 
deles (50,0%; n=31) relatavam problemas com amamentação, 21,0% sobre uso de bicos 
artificiais e 59,7% (n=37) eram relatos de experiência de vida. 

Nas últimas décadas a internet e as mídias sociais ampliaram o acesso à 
informação e seu uso como ferramenta para obtenção de informações em saúde vem 
crescendo de maneira exponencial (BEATRIZ; CRISTINA; GUILAM, 2011). O YouTubeBR 
está entre as mídias sociais mais utilizadas no Brasil e tem mostrado ser um importante 
espaço para compartilhamento de conteúdo e para troca de experiências entre os 
usuários. Porém diversos estudos apontam que a maior parte das informações 
disponibilizadas na internet sobre saúde são consideradas cientificamente inadequadas 
ou incorretas (MORRETI et. al., 2012) e o uso equivocado desse conteúdo pode provocar 
graves danos à saúde dos usuários.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Não há dúvidas que o aleitamento materno promova um aumento na qualidade de 

vida não só para o binômio mãe-bebe, mas também para a sociedade como um todo, 

portanto é necessário superar os obstáculos que surgem durante o período da 

amamentação. É necessário não só intensificar estratégias que incentivem e apoiem o 

aleitamento materno através da implantação de políticas públicas, mas também é 

essencial empoderar as mulheres para que estas sejam capazes de decidir pelo que é 

melhor não só para a saúde do seu bebe mas para a sua também.  

A internet tem demonstrado ser uma importante ferramenta de busca por 

informações relacionadas a saúde porém mais estudos são necessários para avaliar o 

impacto do conteúdo compartilhado nos vídeos do YouTubeBR e de que forma podem 

influenciar na prática da amamentação. 
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