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INTRODUÇÃO: maiores esforços são necessários para tornar realístico o 

conhecimento do paliar, tanto para a comunidade acadêmica em saúde, 

quanto para a população em geral. Essa necessidade se dá devido a três 

principais fatores: o envelhecimento exponencial da sociedade, o aumento 

de doenças crônicas incapacitantes e o aumento da tecnologia que permite 

maior longevidade.  

 

OBJETIVO: analisar os vídeos do sobre cuidados paliativos no site de vídeos 

YouTube. 

 

 

MÉTODO: estudo do tipo exploratório, com abordagem quantitativa. 

Categorizaram-se os vídeos em temas e áreas de relevância, listando os 

assuntos predominantes. Os dados foram obtidos por meio secundário da 

plataforma virtual de vídeos do YouTube. O descritor utilizado foi “cuidados 
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paliativos”, com filtros de “vídeos”, “data de envio” e duração “- 4 minutos”. 

Como critérios de inclusão, identificam-se os vídeos que tenham sido 

postados entre os anos de 2017 a 2019; com duração de menos de 4 

minutos; que façam referência direta ao descritor, por meio de linguagem 

verbal na língua portuguesa. Como critérios de exclusão, cita-se: vídeos fora 

do prazo determinado no estudo; vídeos duplicados; duração superior a 4 

minutos; que não tenham relação com cuidados paliativos e suas vertentes. 

 

RESULTADO: foram selecionados 384 vídeos no YouTube, sendo excluídos 

222 vídeos que não respondia aos critérios, sendo escolhido para análise 

162 vídeos. O desvio padrão foi correspondente a 56,2328037. Houve um 

total de 88.948 visualizações, com média de 549,06 por vídeo. Constatou-se 

que o recurso em vídeos potencializa a ampliação de conhecimentos sobre 

os temas em paliação, sendo o manejo da família o mais prevalente dentre 

a amostra. Evidenciou-se aumento no número de vídeos ao decorrer dos 

anos analisados. 

 

 

CONCLUSÃO: a abordagem adotada mostrou que a utilização do vídeo 

induz a novas formas de interação e interatividade frente à construção do 

conhecimento por meio da internet. 

  



 


