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RESUMO 

O câncer do colo de útero acomete muitas mulheres no Brasil e no mundo, tendo ainda muitas incertezas e 
ruídos de comunicação quanto aos métodos preventivos, idade para vacinação e outros aspectos 
relacionados. É enorme a oferta de conteúdos de vídeo online em plataformas como o Youtube, que tratam 
do tema e que, potencialmente, podem atingir toda a população com acesso a internet e afetar a percepção 
dos usuários sobre o tema. Frente a essa gama de informação disponível, esse projeto tem como objetivo 
avaliar o conteúdo dos vídeos postados na plataforma Youtube, acerca do tema câncer do colo do útero. O 
presente artigo analisa os 10 vídeos mais populares sobre o tema na rede social Youtube, levando em 
conta 12 principais tópicos que podem promover educação em saúde. Nota-se que, apenas 30% dos vídeos 
abordavam a metade ou mais da metade dos tópicos sugeridos para repassar informações de forma 
educativa. Conclui-se que os vídeos mais visualizados possuem um baixíssimo teor de informação correta e 
não devem ser usados como uma alternativa para educação em saúde. 
 
PALAVRAS CHAVE: Comunicação em saúde; Educação em saúde; HPV. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, estimam-se 16.370 casos novos de câncer do colo do útero para cada 

ano do biênio 2018-2019 (INCA, 2017). Sem considerar os tumores de pele não 
melanoma, o câncer do colo do útero é o primeiro mais incidente na Região Norte; e nas 
Regiões Sul e Sudeste, ocupa a quarta posição (INCA, 2017). 

O desconhecimento sobre o tema pode ser um dos fatores que levam as mulheres 
a não buscar os métodos preventivos e técnicas de rastreio oferecidas pelo sistema de 
saúde (INCA. INSTITUTO NACIONAL DE CâNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 
2015a). Lembra-se também que o acesso à informação está facilitado atualmente, visto a 
oferta de conteúdos em meios de comunicação e plataformas online (CASTELLS, 2010). 
Em tempos onde qualquer usuário pode produzir conteúdo e divulgar nas redes sociais 
online, a questão da qualidade das informações em saúde são ressaltadas (BILOTTI; 
LUCENA; BERNUCI, 2015). Sabe-se que temas da saúde, em especial, campanhas de 
vacinação, sofrem com esse ruído comunicacional e que fazem um desserviço para a 
saúde publica e coletiva (KHARBANDA et al., 2011; SEEMAN; ING; RIZO, 2010). 

Para mostrar apenas um panorama da disponibilidade de conteúdos sobre o tema, 
quando se digita atualmente a frase “câncer do colo do útero” (em português) na 
ferramenta de busca do Youtube, aparecem aproximadamente 11.400 vídeos listados, e, 
quando se digita “vacina do HPV”, aparecem aproximadamente 21.600 resultados. Essa 
quantidade de dados indica que a há uma massiva quantidade de informações sobre o 
câncer do colo do útero. O Youtube é um exemplo de rede social, sendo exclusivamente 
focada em vídeos. Permite que usuários (que possuam um perfil) possam fazer uploads 
(publicação), visualizar e fazer downloads de vídeos de forma gratuita. Atualmente, é a 
maior “videoteca” existente no mundo. Pesquisas apontam, inclusive, esta rede como a 
segunda mais utilizada para busca (a primeira é o Google). Segundo informações 
disponibilizadas pelo YouTube Estatísticas, a plataforma possui mais de um bilhão de 
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usuários, sendo este número referente a quase um terço dos usuários da Internet, os 
quais, a cada dia, assistem a milhões de horas de vídeos no YouTube e geram bilhões de 
visualizações. 

Contudo, não sabemos a veracidade do conteúdo abordado em cada vídeo, pois 
qualquer pessoa, desde que possua uma conta (canal), pode publicar sobre o assunto. 
Pesquisas do campo da saúde já avaliaram conteúdos no Youtube, para identificar 
conteúdos para pessoas sedentárias (KNIGHT et al., 2015), análise do conteúdo no site 
sobre Zika (BASCH et al., 2017), conteúdo no Youtube sobre doenças pulmonares 
(STELLEFSON et al., 2014), porém não foi encontrado, até o presente momento, nada na 
literatura com algo especifico para o câncer do colo de útero. 

Compreendendo o papel da Promoção da Saúde no contexto da análise dos 
conteúdos sobre o tema, iniciou-se essa pesquisa, questionando: “Os vídeos online, 
facilmente acessados pelos usuários, e que tratam o tema do câncer do colo do útero, 
abordam o tema de forma coerente ou correta”? Avaliar, então, a qualidade das 
informações sobre o câncer do colo do útero presente na plataforma de vídeo Youtube é o 
objetivo desse trabalho e essencial no âmbito da comunicação e Promoção da Saúde.  
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa e exploratória na 
análise do conteúdo sobre câncer do colo do útero demostrados em vídeos, no site 
Youtube. A coleta dos dados foi realizada em um dia pré-determinado (18/02/2019), 
conforme disponibilidade dos autores, utilizando a frase “câncer do colo do útero” em 
português na ferramenta de busca da plataforma YouTube. Foram utilizados os recursos 
de filtro da própria plataforma: 1) Tipo: vídeo; 2) Classificar por: contagem de 
visualizações. Não foram selecionados os filtros de data de upload, duração e 
características. 

Diante da quantidade de conteúdo, foram selecionados os 10 primeiros vídeos que 
apareceram após essa seleção. Esses vídeos foram previamente baixados usando 
software vDownloader para analise off-line e as métricas de acesso foram tabuladas: 
título, data de publicação, quantidade de visualizações, quantidade de likes e dislikes, 
quantidade de comentários, duração e canal.  

Para análise do conteúdo dos vídeos foram adotados os critérios/conteúdos 
apresentados no site do INCA, que são: 1) Definição; 2) Incidência e Prevalência; 3) HPV 
como fator necessário; 4) Fatores de risco; 5) Prevenção; 6) Sinais e Sintomas; 7) 
Detecção precoce; 8) Rastreamento; 9) Resultado exame preventivo; 10) Outros meios de 
diagnóstico (menos eficazes); 11) Tratamento; 12) Procurar especialista.  

Para cada quesito, foi avaliado se esses foram abordados ou não nos vídeos e se 
esses eram abordados de forma correta, conforme consta na literatura. 

Após a visualização sistemática avaliando cada ponto e coletando os dados, foram 
elaboradas tabelas com os resultados obtidos para discussão dos dados. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Quando a palavra chave “câncer do colo do útero” (em português) foi digitada na 
ferramenta de busca do Youtube, apareceram aproximadamente 11.400 vídeos, sendo 
que apenas os 10 primeiros vídeos foram selecionados, seguindo os critérios de filtro de 
contagem de visualizações e tipo. Em relação ao canal vinculado, 100% dos vídeos 
publicados são em canais particulares, ou seja, nenhum era de um canal vinculado aos 
órgãos oficiais de saúde. 

Ao analisarmos a quantidade de visualizações, notamos que os vídeos tiveram 
uma média de 1.137.970 (um milhão, cento e trinta e sete mil, novecentos e setenta) 
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visualizações, sendo que o mais visto possuía 6.104.975 (seis milhões, cento e quatro mil, 
novecentos e setenta e cinco) e, o menos visto, 213.570 (duzentos e treze mil quinhentos 
setenta). Um número bem significativo. 

De acordo com o conteúdo abordado nos vídeos em relação ao tema câncer do 
colo do útero, percebe-se que apenas 30% dos vídeos abordavam a metade ou mais da 
metade dos tópicos sugeridos para repassar informações de forma educativa. Na tabela 
abaixo é possível analisar abordagem dos conteúdos nos 10 vídeos (tabela 1). 

 
Tabela 1: Porcentagem dos vídeos que abordaram cada conteúdo 

Fonte: Dados da pesquisa 
Critérios/Conteúdo Porcentagem dos vídeos que abordaram 

Definição 40% 
Incidência/Prevalência 50% 

Fator necessário 60% 
Fatores de risco 30% 

Prevenção 20% 
Sinais e Sintomas 80% 
Detecção precoce 30% 

Rastreamento 40% 
Resultado exame preventivo 10% 
Outros meios de diagnóstico 40% 

Tratamento 10% 
Busca por especialista 30% 

 
Neste estudo observou-se que os vídeos postados possuem altíssimas 

visualizações e baixo teor correto de conteúdo. O segundo e o terceiro vídeo mais 
visualizados são pobres de informações se levarmos em consideração a abordagem ou 
não dos temas propostos. Muitas das colocações feitas baseiam-se em experiências 
individuais e conceitos leigos. Nota-se, ainda, que uma minoria dos vídeos analisados 
conseguiu abordar os tópicos propostos para promover educação em saúde, sendo que 
isso também foi encontrado em outros estudos, como, por exemplo, em um que avaliava 
as informações passadas sobre o Transtorno de Déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) em vídeos postados no Youtube, no qual se observou que as informações 
passadas são, frequentemente, tendenciosas e de baixa qualidade (WARD et al., 2019). 
Em outro estudo que também avaliava vídeos, mas direcionados aos pacientes que 
possuíam fibrose pulmonar idiopática, constatou-se que as informações passadas eram 
incompletas e imprecisas (GOOBIE et al., 2019). Por fim, o presente estudo também 
concluiu que as informações passadas são de baixa qualidade, inespecíficas e 
incompletas. 

Nessa pesquisa foi avaliado que o número de visualizações não está relacionado 
com o vídeo mais educativo ou com maiores informações, pois o vídeo mais visualizado, 
com aproximadamente 6.104.975 visualizações, possui baixíssima qualidade de 
informação. Em um estudo que avaliava as informações acerca do câncer de colo retal 
nos vídeos do Youtube, viu-se que nenhum dos parâmetros de popularidade está 
associado à abrangência de conteúdo (SAHIN et al., 2018). 
 
4 CONCLUSÃO 

 
Conclui-se com a pesquisa que as informações passadas através dos vídeos mais 

visualizados da rede YouTube são, em sua maioria, imprecisas, rasas, incorretas e 
superficiais. Tendo em vista que a plataforma é a segunda mais utilizada para busca de 
informação, um envolvimento online da comunidade científica se faz extremamente 
necessário, assim como um engajamento governamental no sentido de disseminar, na 
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referida plataforma, através dos órgãos de saúde, informações corretas e com maior 
confiabilidade. 
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