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A VISIBILIDADE DO CANAL TELESSAÚDE NÚCLEO AMAZONAS NO YOUTUBE

Cleinaldo de Almeida Costa1,2; Pedro Máximo de Andrade Rodrigues1,3; Hortemar Silva Lins1,4; 
Sandro José Freitas Vieira1,5; César Augusto de Almeida Costa1,6; Rafael Fernandes Rodrigues Prado1,7

OBJETIVOS: Avaliar a visibilidade do canal Telessaúde núcleo Amazonas no Youtube.

MÉTODOS: Acessou-se a “webpage” do canal Telessaúde no Youtube por meio do link www.youtube.com/

telessaudeamazonas. Analisaram-se as informações geradas por cadastros de usuários no canal Telessaúde 

Amazonas no Youtube por meio de sua central de serviços. Realizou-se descrição quantitativa e qualitativa do 

conteúdo em informação em saúde nos sete Telemedicina, Teleodontologia, Telefisioterapia, Teleducação 2012 e 

Programa de Educação Saúde da Criança composto por temas sobre prevenção e violência infantil, aleitamento 

materno e desnutrição e obesidade infantil.

RESULTADOS: O canal Telessaúde Amazonas no Youtube possui como objetivo armazenar conteúdo de capacitação 

e atualização de estudantes e profissionais da área da saúde, disponibilizando a divulgação do conteúdo no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) do PTA, redes sociais e websites do portal do Telessaúde Amazonas. Existem 33 vídeos 

de informações em saúde disponíveis ao público em geral. Os vídeos já foram visualizados por aproximadamente 1.200 

usuários cadastrados no Youtube, sendo 54,6% do sexo masculino e 45,4% do sexo feminino, distribuídos entre 45 países 

como Brasil, Estados Unidos, Portugal, Índia e Arábia Saudita.

DISCUSSÃO: O Youtube é um serviço online que atua como um repositório virtual, permitindo que os usuários 

cadastrados possam produzir, editar e publicar mídias audiovisuais. Na rede mundial de computadores, o uso 

do portal Youtube cresce de forma acentuada principalmente devido ao fácil acesso e grande conteúdo de 

informação disponibilizado.

CONCLUSÃO: Por meio de ampla visibilidade e fácil acesso, a plataforma Youtube está sendo utilizada pelo PTA para 

divulgação de conteúdo em saúde para promover capacitação e educação continuada aos estudantes e profissionais 

da área da saúde de diferentes países e principalmente dos municípios do interior do estado do Amazonas.
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