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QUALIDADE DO CONTEÚDO DOS VÍDEOS QUE 
ABORDAM OSTEOPOROSE NO YOUTUBE   

A osteoporose é caracterizada pela fragilidade óssea e maior susceptibilidade a fraturas. As 
fraturas por fragilidade óssea podem limitar a realização de atividades e deambulação. A fim 
de melhorar a qualidade de vida e conhecer mais sobre sua condição de saúde, as pessoas 
têm buscado informações em diversas mídias sociais, sendo o YouTube uma das plataformas 
de compartilhamento de vídeos mais utilizada. No entanto, ainda não se sabe a qualidade das 
informações divulgadas nesses meios 
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Dos 200 vídeos analisados, 30 foram excluídos por estarem em outros idiomas. Os vídeos 
apresentavam uma duração média de 12,1 minutos, uma média de 58.155 visualizações, 3.720 
curtidas, 61,14 descurtidas e 122 comentários. A maioria dos vídeos foram apresentados por 
profissionais da saúde (73,5%), sendo estes os responsáveis pela divulgação da maioria deles 
(40,5%). 47% dos vídeos abordavam mais de uma informação e 41% deles abordavam 
especificamente o tratamento para osteoporose. A intenção dos vídeos era essencialmente 
fornecer informações sobre a doença. A principal fonte de financiamento dos vídeos foi 
investimento individual. Com relação ao conteúdo, somente 35,2% dos vídeos definiram 
osteoporose conforme as diretrizes do CAR; 33,5% abordou a etiologia proposta e apenas 47% 
dos vídeos exibiram o tratamento conforme o recomendado, sendo a terapia não 
medicamentosa a principal. No que se refere aos critérios diagnósticos, apenas 30% dos vídeos 
abordaram o tema, e todos estavam conforme o preconizado pelo CAR. 

 

 

Descrever as características dos vídeos que abordam osteoporose na plataforma YouTube. 
Analisar se o conteúdo dos vídeos está de acordo com as recomendações do Colégio Americano 
de Reumatologia (CAR) no que tange a definição, etiologia, critérios diagnósticos, tratamento e 
terapia; analisar se os vídeos podem ser utilizados como educação complementar em saúde. 

 

Trata-se de um estudo transversal utilizando-se uma amostra de conveniência de vídeos 
sobre osteoporose no YouTube (http://www.youtube.com), utilizando o descritor 
“osteoporose” somado ao filtro de vídeos mais visualizados. A coleta foi realizada no período 
de 30/10/2020 a 30/12/2020. As características e o conteúdo dos vídeos foram avaliados por 
dois pesquisadores independentes, treinados.  

 

Nossos resultados demonstraram que a maioria dos vídeos disponíveis no YOUTUBE foram 
apresentados por profissionais da saúde, sendo que grande parte deles abordavam mais de 
um assunto. A maioria dos vídeos não seguem as recomendações do CAR para osteoporose 
na sua apresentação. Desse modo, esses vídeos devem ser interpretados com prudência, não 
sendo a ferramenta mais adequada para educação em saúde. 
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