
Introdução Resultados

Identificou-se que a maioria dos vídeos no YouTube apresentou

vídeos de boa qualidade sobre PC, entretanto, falta incorporar

informações baseadas em evidências científicas. É necessário

gerar mais conteúdos informativos e pensar em estratégias que

facilitem a transmissão do conhecimento a todos que acessam

essa mídia social.

Conclusão

Para a análise estatística foi realizada estatísticas

descritivas, utilizando frequência para variáveis categóricas e

mediana e intervalos interquartis para variáveis contínuas. O

coeficiente kappa (k) e o coeficiente de correlação

intraclasse (ICC) foram utilizados para determinar o grau de

concordância entre os dois examinadores, na análise de

conteúdo, confiabilidade e qualidade dos vídeos

informativos.
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Analisar qual a qualidade do conteúdo de vídeos informativos

disponíveis no YouTube referente a PC.

Objetivo 

A paralisia cerebral (PC) é um conjunto de desordens

permanentes que afetam o desenvolvimento do movimento e

postura. Os sintomas são decorrentes de distúrbios que

ocorreram pré, peri ou pós natalˡ. Existem quatro formas de

apresentação: espástico, discinético, atáxico e hipotônico e

sua prevalência é de 2,1 por 1.000 nascidos vivos². Dessa

forma, existem diversas abordagens disponíveis para a

reabilitação de indivíduos com PC, a depender da sua

condição de saúde.

Assim, uma das estratégias de divulgação de conteúdo

rápido e fácil é por meio das mídias sociais, como exemplo

Facebook, Twitter, YouTube e outros, o que torna as

informações de saúde mais acessíveis³. Estudos tem

identificado que informações de cuidado em saúde no

YouTube têm sido em busca de informações especificas das

doenças e sobre formas de tratamentos e procedimentos

médicos, porém nem todas as informações vinculadas são

confiáveis⁴⁻⁵.
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português-Brasil e vídeos com 

mais “número de visualizações”

Critérios de exclusão: 

Idioma diferente, não 

relacionado a paralisia 

cerebral e vídeos duplicados

90 vídeos elegíveis

Acurácia da 

informação: Escala 

Discern modificada

Qualidade dos vídeos: 

Índice de Qualidade 

Global

Figura 1. Fluxograma referente ao processo de seleção dos vídeos elegíveis.

90 vídeos foram incluídos pelos critérios de elegibilidade, sendo

37 como vídeos informativos e 53 classificados como vídeos

experienciais (não informativos).

Os vídeos informativos apresentam diferentes tópicos sobre PC.

Este grupo de vídeos apresentaram boa qualidade e fluxo de

conteúdo, porém moderada acurácia da informação devido à

falta de conteúdo sobre evidências científicas.


