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RESUMO

O objetivo desta pesquisa é avaliar vídeos postados sobre abscessos periapicais agudos disponíveis no YouTubeTM nos últimos 10 anos por meio 
de análise quantitativa e qualitativa (categorias, conteúdo e critérios de concordância com os dados da literatura) e suas implicações para a 
manutenção da saúde. Materiais e Métodos: Foi realizada uma busca na plataforma de vídeos YouTubeTM pelos descritores “abscesso 
periapical”, “abscesso perirradicular”, “abscesso alveolar apical”, “abscesso dentoalveolar apical”, “periodontite periapical supurativa” e 
“periodontite apical supurativa” indexados no Descritores em Ciência da Saúde (DeCS). Também foram utilizados os termos não indexados: 
“abscesso oral” e “abscesso na boca”. Após a seleção dos vídeos de interesse, foram avaliadas as características dos mesmos quanto data de 
postagem, número de visualizações, duração, entre outros, além do conteúdo apresentado e sua concordância com a literatura. Resultados: A 
busca gerou no total 1.106 resultados, contudo somente 28 estavam de acordo com os critérios de inclusão e foram selecionados. Por tratarem 
de assuntos diversos que não correspondiam aos termos buscados, 85,53% dos resultados foram excluídos. A maior parte dos vídeos foi 
compartilhada por indivíduos leigos (60,71%) e direcionado para leigos. Os dois últimos anos (2017 e 2018) concentraram 78,58% dos resultados 
e os meses de junho e novembro os que tiveram mais vídeos postados. A duração dos vídeos, em sua maioria, excedeu os 2 minutos (64,28%). O 
assunto mais abordado foi o tratamento dos abscessos perirradiculares agudos (75,00%), seguido por etiologia e sintomas, ambos 
correspondendo a 50,00% do total. No critério de concordância com a literatura, 39,28% dos vídeos apresentaram concordância parcial. 
Conclusão: O YouTubeTM pode ser uma ferramenta de grande valia na disseminação de informações sobre cuidados em odontologia, contudo a 
qualidade da informação disponível precisa ser revista e os profissionais da área devem estar atentos a transmissão das evidências científicas 
atuais.
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