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RESUMO 

Alessandra Spedo Focosi. A internet a serviço dos que sofrem com dor.  
  
O uso da internet cresce a cada ano e estudos indicam que as pessoas já utilizam 
os mecanismos de busca virtuais como a primeira fonte de informação sobre 
saúde, tornando importante conhecer este domínio no que se refere à dor, dada sua 
prevalência em todos os estratos da população. A revisão da literatura indicou que 
os conteúdos informativos disponibilizados em websites relacionados à dor são de 
baixa qualidade, mas não se verificaram pesquisas baseadas em material redigido 
em português. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o universo com o qual se 
depara o usuário que busca informações sobre dor na internet, analisando as 
demandas expressas, a qualidade das informações obtidas, bem como a usabilidade 
dos sites encontrados. Foi delimitado analisar a primeira página de busca, usando o 
Google Web, o mais popular buscador da internet, com oito palavras-chaves (“dor”; 
“dor crônica”; “eu tenho dor”; “eu sinto dor”; “dor de cabeça”; “cefaleia”; “dor nas 
costas”; e “dor lombar”), tendo-se obtido 64 objetos para análise. Entre os websites 
foram encontradas páginas: de sites de saúde; desenvolvidas por especialistas ou 
sociedades médicas; de jornais e revistas online; ou de bibliotecas virtuais. Na 
categoria Virtual Settlement: destacam-se blogs, fóruns, páginas do Facebook; 
vídeos do Youtube e páginas da Wikipédia. A metodologia utilizada consistiu em 
uma análise documental e qualitativa de todas as páginas encontradas. No que se 
refere à demanda dos usuários, verificou-se que os internautas procuram 
informações acerca de diagnóstico; possibilidades de tratamentos; indicações de 
profissionais e locais especializados; acolhimento; identificação; alívio dos sintomas; 
a “cura da dor”; expressar descontentamento com condutas médicas; e encontrar 
parâmetros tanto para seu sintoma e sofrimento quanto para o tratamento 
previamente indicado por um profissional de saúde. Quanto à qualidade da 
informação foi construído um conjunto de critérios de avaliação, buscando englobar 
o maior número de ferramentas virtuais possíveis. A análise permitiu verificar que 
57% dos resultados apresentam conteúdos com acurácia, apesar de todos eles 
remeterem a informações para os internautas, sejam elas relacionadas ao 
diagnóstico, prevenção, tratamento ou aos mecanismos da dor. Também foi 
observado que 80% das páginas encontradas reservam espaços para publicidade.  
É relevante que os sites exponham a data de criação ou atualização do conteúdo 
publicado, no entanto, não encontramos esta informação em 54% deles. Finalmente 
em relação à usabilidade obtivemos sites que: estão desformatados; utilizam cores 
intensas e cansativas; não abrem em determinados navegadores; demoram a 
carregar o conteúdo disposto, ou apresentam erros; contêm muitas informações e/ou 
publicidade; trazem textos de difícil entendimento. Em termos gerais pôde-se 
concluir que existe demanda de internautas acerca da dor, desde diagnóstico até 
tratamento, mas como a qualidade da informação varia muito e nem sempre a 
melhor é facilmente acessada, destacou-se a demanda não só de educar o paciente 
para aprender a pesquisar conteúdos mais confiáveis na internet, como também 
estimular os profissionais a produzirem informação ao mesmo tempo de qualidade e 
de fácil acesso. 
 
Palavras-chaves: Dor; internet; empoderamento 

 



ABSTRACT 

Alessandra Spedo Focosi. Internet in favor of those who suffer from pain 
 
Internet use is growing every year and studies indicate that people already use virtual 
search tools as the first source of information on health, becoming important to know 
this domain when it regards to pain, according to its prevalence in all strata of 
population. The literature review indicated that the informative content available on 
websites related to pain is of low quality, but there has been no research on materials 
written in Portuguese. The objective of this study was to characterize the universe 
with which the user comes across when searching information about pain on the 
Internet, analyzing the expressed demands, the quality of the information obtained as 
well as the usability of sites found. It was delimited to analyze the first search page 
using Google Web Search, the most popular search tool of the Internet, using eight 
key words ("pain"; "chronic pain"; "I have pain"; "I feel pain"; "headache"; 
"cephalalgia"; “back pain” and “low back pain"), obtaining 64 objects for analysis. 
Among the websites found, there were: pages of health sites; pages developed by 
experts or medical societies; online newspapers and magazines; virtual libraries. 
Were found in the category of Virtual Settlement: blogs; forums; Facebook pages; 
Youtube; and Wikipedia pages. The methodology used, consisted of a documental 
and qualitative analysis of all the pages found. Regarding to user demand it was 
found that Internet users seek information concerning diagnosis; treatment options; 
professional indications and specialized treatment places; embracement; 
identification; symptoms relief; the "pain cure"; express dissatisfaction with medical 
demeanor; and find parameters for their symptoms and suffering as well as 
previously treatment indicated by a healthcare professional. Considering the quality 
of information, we built a set of evaluation criteria including the largest possible 
number of virtual search tools. The analysis allowed us to verify that 57% of results 
show content with accuracy, although they all return the information to the internet 
users, related to the diagnosis, prevention, treatment or pain mechanisms. It was 
also observed that 80% of pages found reserve space for advertising. It is relevant 
that the sites show the creation date or the update of the published content, however, 
we could not find this information in 54% of them. Finally , regarding to usability , we 
had sites that: are unformatted; use intense and tiresome colors; does not open on 
certain browsers; take time to load the available content, or show errors; have lots of 
information and / or advertising; have difficult texts to understand. In general terms it 
can be concluded that Internet users are demanding pain information from diagnosis 
to treatment, but the quality of results varies greatly and it is not always the best 
information is easily accessible, standing out the demand to educate patients to learn 
how to browse more reliable content on the Internet and to encourage professionals 
to produce information at the same time with quality and easy access. 
 
Keywords: Pain; internet; empowerment  
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INTRODUÇÃO 

“Aquele que não enxerga não sabe o que não vê, porque 

quando sabe o que não vê, de alguma forma já está 

vendo” (Nilton Bonder – A Alma Imoral). 

  

O presente mestrado se refere a interface entre as tecnologias de informação 

e comunicação (TICS), particularmente o uso da internet no cotidiano, decorrência 

tecnológica recente que tem mudado o universo humano em todos os domínios, e a 

dor, quer como sintoma quer como doença, fenômeno com o qual a humanidade 

convive desde sempre. 

A experiência dolorosa por período prolongado afeta a qualidade das relações 

sociais e familiares, além de limitar atividades habituais, profissionais e de lazer 

(Yeng; Teixeira,  2004; Ferreira; Siqueira; Teixeira, 2008). 

Conforme estudo internacional de revisão de literatura, realizado em 2010, 

estima-se que as taxas de prevalência de dor crônica variam entre 12% e 80% (Abu-

Saad Huijer, 2010). Este amplo espectro de variação pode refletir a heterogeneidade 

da amostra, isto é, pela representação desigual de gênero, acesso à educação e 

diferenças na metodologia de pesquisa (Wong; Fielding, 2011).  

Em relação à população brasileira, não foi encontrado um estudo nacional 

que representasse com precisão a incidência de dor crônica, mas uma pesquisa 

realizada com trabalhadores, na cidade de São Paulo, mostrou que a prevalência de 

dor crônica foi de 61,4%, tendo maior representatividade em mulheres (Kreling; 

Cruz; Pimenta, 2006). O resultado de outro estudo, desta vez realizado em São Luís, 

Maranhão, indicou que quase 50% das mulheres da amostra relataram sentir dor por 

pelo menos seis meses, o que só ocorreu em 28,36% dos homens, corroborando a 

maioria dos estudos que comparam a prevalência de dor crônica entre os sexos 

(Vieira et al., 2012).  

Venho atuando com pacientes que sofrem com dores crônicas de diferentes 

etiologias em um hospital público universitário terciário - Hospital das Clínicas de 

São Paulo (HC), desde 2011. Devemos destacar que se observa entre os pacientes, 

muito frequentemente, um comportamento passivo em busca de soluções rápidas, 

muitas vezes associado à procura de tratamentos medicamentosos ou invasivos. No 
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entanto, esta é uma postura questionada pelos especialistas (Loduca; Samuelian, 

2009) que consideram necessária uma participação mais ativa do paciente, revendo 

seu estilo de vida, conscientizando-se da sua doença, adotando estratégias ativas 

para o enfrentamento da dor, considerando mudanças que incluem posturas de 

autocuidado, consciência corporal, adaptações no cotidiano, prática de exercícios 

físicos, boa adesão ao tratamento farmacológico e seguir às recomendações dos 

profissionais de saúde. De acordo com o estudo de meta-análise realizado por Flor, 

Fydrich e Turk (1992) tratamentos realizados por equipes multidisciplinares são 

quase duas vezes mais efetivos do que àqueles realizados por uma única 

modalidade (realizar só exercícios ou apenas ingerir medicamentos ou ficar na lista 

de espera, por exemplo). Os efeitos positivos que podem ser observados nas 

clínicas de dor não se limitam exclusivamente à percepção subjetiva da intensidade 

de dor do paciente, mas também se estendem às variáveis comportamentais 

objetivas como o retorno ao trabalho ou diminuição do uso do sistema de saúde 

(Flor; Fydrich; Turk, 1992). 

Portanto, oferecer mais informações para o paciente sobre suas condições 

clínicas constitui-se em uma ferramenta fundamental para a efetividade do 

tratamento proposto pela equipe interdisciplinar (Melzack; Wall, 1965).  

Este é um dos sentidos em que podemos estabelecer uma conexão entre 

compreender como o uso da internet pode ser uma aliada no tratamento da dor 

crônica, contudo esta última vem sendo descrita como um dos grandes meios de 

empoderamento do indivíduo, como importante fonte de disseminação da 

informação para diferentes áreas do conhecimento, incluindo aquelas relacionadas à 

saúde, prevenção e controle de doenças (Silva; Castro; Cymrot, 2008; Souza; Luz; 

Rabello, 2008; Souza; Marinho; Guilam, 2008; Malafaia, 2009; Silva; Gubert, 2010; 

Malafaia; Castro; Rodrigues, 2011; Cronemberger et al., 2012; Gondim; Weyne; 

Ferreira, 2012; Separavich; Canesqui, 2012; entre outros). Ou seja, a internet traz 

influências para a área da saúde, mais especificamente para o campo da promoção 

da saúde. Podemos verificar isto também no caso da dor, tanto como sintoma ou 

como diagnóstico [dor crônica] (Lorence; Abraham, 2008; Washington et al., 2008; 

Corcoran et al., 2009; Bailey et al., 2013)  

No que tange à saúde, as novas tecnologias permitem grande mudança, pois 

possibilitam que o controle das informações possa estar centrado no usuário, e não 
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mais apenas no profissional. Se no passado era o especialista quem selecionava e 

passava a informação ao paciente como e até onde achasse necessário, no 

presente, por meio do uso das ferramentas virtuais de busca de informação, o 

cliente/paciente pode buscá-la de forma rápida, fácil e até onde lhe convier. 

Com o uso da internet também se promovem oportunidades de trocas de 

experiências, se apresentando como uma ferramenta de expressão pessoal e 

relacionamento interpessoal. Assim, com o uso da rede é possível que o indivíduo 

encontre um grupo de pessoas que passem por situações similares e que possam 

assegurar a importância de procurar assistência médica, ou mesmo de seguir as 

recomendações prescritas por especialistas. 

Em estudo brasileiro realizado por Moretti, Oliveira e Silva (2012) com 1.828 

usuários da internet, 80% dos entrevistados revelaram que usam a rede como sua 

principal fonte de informação em saúde, sendo que 90% buscam informação para 

sua própria saúde e 79% para a saúde de seus familiares. Em direção semelhante, 

Fox e Purcell (2010) afirmam que 53% dos participantes de sua pesquisa assumiram 

que a informação disponível na web influencia suas decisões sobre como tratar uma 

doença ou como cuidar de outra pessoa, além de influenciar a decisão de buscar 

auxílio médico ou não. Portanto, realizar estudos sobre o uso da internet favorece 

também a aproximação daqueles que não chegam a procurar tratamento médico 

adequado para seus sintomas ou doenças e encontram na rede a oportunidade de 

tirar dúvidas sobre sua condição de saúde e alternativas de tratamento. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2012), apesar da demanda 

existente, há dois grandes problemas que as pessoas residentes em países em 

desenvolvimento enfrentam no que se refere ao uso da rede para saúde: (i) a 

maioria das informações disponíveis online é produzida nos Estados Unidos e é 

escrita em inglês; e (ii) as informações produzidas nesses países são muitas vezes 

consideradas inadequadas e não confiáveis.  

Há diversas iniciativas que buscam minimizar o impacto negativo que as 

informações de baixa qualidade podem causar na população que usa a internet 

como meio para obtenção de informação de saúde. Essas ações foram 

desenvolvidas, baseadas na preocupação em promover soluções para a gestão da 

qualidade da informação de saúde na Web. Algumas destas inciativas têm o objetivo 
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de regulamentar sites de saúde e outras oferecem, nem sempre de forma gratuita, 

instrumentos que têm por objetivo melhorar a qualidade das informações.  

Os instrumentos para gestão de informação sobre saúde podem ser 

encontrados em forma de Códigos de Conduta, Guias de Usuários e Certificação de 

Qualidade da Informação na Web. Em termos gerais eles consideram aspectos que 

incluem a privacidade e segurança, processos editoriais de conteúdo de saúde, 

divulgação de relações financeiras, políticas e indicação de melhores práticas, que 

serão apresentados em detalhes no capítulo 1.  

As atividades online que envolvem temas da área da saúde realizadas com 

maior frequência pelos participantes da pesquisa de Moretti, Oliveira e Silva (2012) 

foram: leituras de artigos científicos; pesquisas de autodiagnóstico; visualizações de 

vídeos; leituras de blogs; pesquisas sobre qualidade de vida e dieta; buscas por 

informações complementares após orientações médicas; buscas por informações 

após sentir algum sintoma e pesquisas sobre terapias alternativas.  

Considerando todas estas atividades verificadas pelo autor supra citado 

(Moretti; Oliveira; Silva, 2012) é possível compreender como a qualidade da 

informação é fundamental, mas não é suficiente a medida que também é necessário 

que responda às demandas dos usuários. Além disso, há que se considerar a 

usabilidade do site, porque se um texto for cientificamente correto, mas com 

linguagem hermética e uso complicado, de nada adiantará aquela informação de 

qualidade, pois não será compreensível e, portanto, não atingirá o usuário. 

Usabilidade é um conceito que tem sido definido como o estudo ou a 

aplicação de técnicas que facilitem o uso de um determinado objeto. Neste caso, 

busca-se com isso garantir que qualquer pessoa consiga usar um site e que este 

responda da forma esperada. Os objetivos da usabilidade são, em síntese, 

assegurar (i) facilidade de uso; (ii) aprendizado e memorização de tarefas; (iii) 

produtividade na execução de tarefas; (iv) prevenção, com o intuito de reduzir os 

erros; (v) satisfação do indivíduo. O ponto central da usabilidade é o usuário, que 

nada mais é do que o termo técnico utilizado para denominar cada pessoa, neste 

caso o cidadão, que utiliza o objeto em questão por meio de uma interface (BRASIL, 

2010). 
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No Brasil ainda há poucos estudos que revelam o cenário acerca das buscas 

por informações de saúde na internet (Del Giglio et al., 2012, Moretti; Oliveira; Silva, 

2012). Igualmente, os métodos de pesquisas tradicionais não acompanham os 

rápidos avanços tecnológicos, mas é fundamental considerar o impacto que causam 

no desenvolvimento social e econômico do país (Cambra; Herrero; Hevia, 2012) e, 

mais do que tudo, é preciso que a academia acompanhe também esta evolução e se 

aproprie do ciberespaço1, realizando pesquisas sobre a área, além de produzir 

novos conhecimentos de qualidade (Jorm; Morgan; Malhi, 2013). 

Especificamente no que se refere a dor, diferentes autores afirmam que esta 

é a principal razão que leva os indivíduos a buscarem uma consulta no pronto-

socorro (Todd et al., 2007; Todd, 2010; Keating; Smith, 2011). Mas, em contrapartida 

a esta informação, Moretti, Oliveira e Silva (2012) verificaram que, de modo geral, 

72% das pessoas utilizam mecanismos de busca virtuais como a primeira fonte de 

informação sobre saúde, seguido por especialistas (44%) e sites ou revistas sobre 

bem-estar (31%). Ou seja, parte expressiva das pessoas que sentem dor também 

podem recorrer aos mecanismos online de busca, para obter informações sobre 

seus sintomas. 

Motivada em saber se há interesse por parte dos brasileiros acometidos pela 

dor em buscar informação pela internet, realizamos uma pesquisa exploratória 

preliminar na ferramenta de busca do Google, por ser o site mais acessado do 

mundo2. Como resultado, chamou-nos a atenção o grande número de respostas 

obtidas nesta interface, assim como a quantidade de comentários que existiam em 

sites, blogs, fóruns, etc. que contemplavam esta temática. Foi possível perceber, 

portanto, que há muita demanda de pessoas que expressam a sua vivência 

dolorosa, muitas vezes, procurando respostas e assistência na rede. 

Os estudos internacionais mostram que as avaliações dos conteúdos 

informativos, disponibilizados em websites relacionados à dor, são de baixa 

qualidade (Sacchetti; Zvara; Plante, 1999; Rees; Ford; Sheard, 2002; Ademiluyi; 

                                            
1
 Definição de Lévy (1999, p.92) para ciberespaço: “o espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. 
2
 Esta informação foi retirada do site comScore e do site Alexa.com que é um dos serviços 

pertencentes à Amazon, que tem por finalidade medir a quantidade de usuários de internet que 
visitam um site da web.  
<http://www.comscore.com/por/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/Dutch_Digital_Market_
Overview_November_2013> e <http://www.alexa.com/topsites>. 

 

http://www.comscore.com/por/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/Dutch_Digital_Market_Overview_November_2013
http://www.comscore.com/por/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/Dutch_Digital_Market_Overview_November_2013
http://www.alexa.com/topsites
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Rees; Sheard, 2003; Charnock; Shepperd, 2004; Bernstam et al., 2005; Lorence; 

Abraham, 2008; Washington et al., 2008; Corcoran et al., 2009; Kaicker et al., 2010; 

Bailey et al., 2013). Vale agora analisar a qualidade das publicações nacionais, bem 

como a usabilidade e se respondem às demandas expressas pelos usuários. 

Em vista do exposto, o objetivo do presente trabalho é caracterizar o universo 

com o qual se depara o indivíduo que busca informações sobre dor na internet, por 

meio do Google, analisando as demandas expressas, a qualidade das informações 

obtidas bem como a usabilidade dos sites encontrados. 

Para tanto, a estrutura da presente Dissertação está dividida da seguinte 

forma: 

O primeiro capítulo denominado “Promoção de saúde e internet”, inicia-se, 

descrevendo o progresso do novo ambiente virtual, fazendo a interlocução com as 

práticas de promoção de saúde, de modo a explorar como as novas tecnologias vêm 

transformando a área da saúde; 

O segundo capítulo aborda o contexto da experiência dolorosa e explora a 

revisão da literatura acerca de produções que avaliam a qualidade da informação 

sobre dor, disponíveis online; 

Em seguida será apresentado o método deste estudo, tratando-se de uma 

pesquisa documental. Posteriormente, as descrições, análise e discussão dos 

resultados encontrados e, finalmente, serão tecidas as considerações finais.  
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CAPÍTULO 1. PROMOÇÃO DA SAÚDE E INTERNET 

“Informação é poder, porém se tens tal domínio e não o 

divulgas, torna-te responsável pela ignorância alheia.” 

(Ivan Teorilang). 

 

O acesso à internet está crescendo progressivamente em todo mundo. De 

acordo com os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), colhidos em território nacional entre os anos de 2005 e 2011, o 

número de pessoas que utilizaram a internet aumentou 143,8%.  

O resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) indicou 

que, em 2011, 77,7 milhões de pessoas, equivalendo a 46,5% do total da população 

acima de 10 anos de idade, acessaram a internet no período de referência.  

Quanto à posse de microcomputadores, o IBGE revela que, no ano de 2005, 

22,3 milhões (14,6% dos domicílios) de pessoas possuíam acesso à internet em 

domicílio. Já em 2011, o total passou a ser de 65,7 milhões (34,9% do total de 

domicílios).  

Outro dado relevante nesta área foi divulgado pelo Centro de Estudos sobre 

as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br) que recentemente, 

outubro de 2014, divulgou os resultados da pesquisa realizada em 2013 sobre o uso 

das TIC no Brasil, indicando que há uma contínua ampliação na proporção de 

usuários de internet, assim como um aumento em relação à frequência de uso pelos 

brasileiros. Pela primeira vez em nosso país, no ano de 2013, atingimos um marco 

histórico: a proporção de usuários de internet ultrapassou a metade da população, 

chegando a 51% (85,9 milhões de usuários). 

Um dos fatores que influenciam no crescimento do acesso à internet é a 

utilização dos telefones celulares (smartphones). Em 2013 31% das pessoas (52,5 

milhões de brasileiros) com 10 anos ou mais usavam telefone celular para acessar a 

rede (CETIC.br, 2014).     

Vê-se, com isso, que as pessoas estão cada vez mais conectadas e não 

podemos ignorar este crescimento expressivo do uso das tecnologias. A internet 

trouxe inúmeras facilidades para a sociedade atual e tem se mostrado como uma 

importante fonte de disseminação da informação (Cuenca; Tanaka, 2005; Silva; 
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Mello Jr.; Mion, 2005; Castro, 2006; Silva; Gubert, 2010; Malafaia; Castro; 

Rodrigues, 2011).  

Os trabalhos divulgados tanto por Cuenca e Tanaka (2005), quanto por 

Castro (2006) revelam que a internet tem promovido mudanças significativas na 

cultura da comunicação científica, de modo que a academia e profissionais da saúde 

em geral têm acesso livre aos conteúdos da rede, contribuindo para uma 

democratização e um acesso equitativo ao conhecimento. Ou seja, a internet traz 

contribuições valiosas aos especialistas uma vez que facilita a disseminação do 

conhecimento, viabiliza realizar pesquisas bibliográficas de forma gratuita, além de 

favorecer intercâmbios entre especialidades, por exemplo, por meio de 

videoconferências.  

As vantagens da internet são igualmente disponíveis para o público leigo que 

tenha acesso à rede de computadores, o que lhe permite receber facilmente 

orientações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, auxiliando os 

usuários e complementando as informações obtidas por profissionais da área da 

saúde (Malafaia; Castro; Rodrigues, 2011).  

 

Promoção de saúde  

 

Conforme adverte a Organização das Nações Unidas (ONU)3, todo indivíduo 

tem direito às condições que sejam capazes de lhe assegurar saúde e bem-estar, 

bem como para sua família. A promoção da saúde (PS) é baseada neste direito 

humano fundamental (OMS, 2009).  

Há uma crescente participação de pesquisadores preocupados com a 

divulgação de trabalhos, pôsteres além de oficinas de trabalho, mesas e 

conferências sobre Promoção da Saúde (Buss; Carvalho, 2009).  

Em um breve histórico, a institucionalização da PS no Brasil se deu logo após 

a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em 1986, em 

Ottawa, Canadá, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que no seu 

artigo 196 prevê que a saúde “é direito de todos e dever do Estado, garantido 

                                            
3
 Informação retirada do site da ONU: <http://www.un.org/en/documents/udhr/#atop>. 

 

http://www.un.org/en/documents/udhr/#atop


22 

 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”.  

As discussões da conferência de Ottawa foram baseadas nos progressos 

alcançados com a declaração de Alma-Ata de 1978, que é resultado de dois 

encontros específicos. O primeiro se refere à Conferência Internacional sobre 

Cuidados Primários de Saúde, onde foi introduzida a discussão sobre promoção da 

saúde, evidenciando-se a necessidade de uma ação urgente de todos os governos e 

daqueles que trabalham nos campos da saúde, do desenvolvimento e da 

comunidade mundial, para protegê-la e promovê-la a todos os povos do mundo. O 

segundo se refere ao debate sobre a necessidade de se promoverem ações 

intersetoriais, ocorrido na Assembleia Mundial da Saúde (BRASIL - Ministério da 

Saúde, 2002). 

Na Conferência de 1986 foi formulado um documento, uma carta de intenções 

com o objetivo de serem buscados avanços na área da saúde, com metas a serem 

atingidas até o ano 2000, tendo como pano de fundo responder à crescente 

demanda por melhorias na saúde pública, priorizando as necessidades dos países 

industrializados, embora se tenham levado em consideração, igualmente, as 

necessidades semelhantes de outras regiões do mundo. 

Este documento é chamado “Carta de Ottawa”, sendo que, até hoje, ele é a 

base primordial das discussões sobre o tema, tendo trazido a primeira definição 

sobre promoção da saúde oficialmente aceita:  

“Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 
incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir 
um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e 
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 
modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um 
recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é 
um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem 
como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é 
responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de 
vida saudável, na direção de um bem-estar global” (Carta de Ottawa, 1986). 

 

Vale notar que o conceito trazido pela Carta de Ottawa sofre, contudo, 

algumas críticas por utilizar o termo “estado” no texto, ao mencionar “estado de 

completo bem-estar físico, mental e social”. Isso porque, o termo é bastante 
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controverso, por ser possivelmente inatingível um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, já que o conceito de saúde não pode ser considerado como 

uma coisa estática. Entretanto, esta definição é aceita até o presente momento, 

sendo que a conferência de 1986 é igualmente a mais citada até hoje, dentre todas 

as outras conferências que a sucederam. 

Ainda em 1986, foi levantada a discussão sobre de quem seria a 

responsabilidade pela promoção da saúde, dado que, na maioria das vezes, o 

assunto é tratado como se fosse de responsabilidade exclusiva do setor da saúde. 

Foi considerado, assim, o fato de que a Promoção da Saúde exige responsabilidade 

muito mais ampla, estabelecendo-se que ela seja compartilhada entre indivíduos, 

comunidades, grupos, profissionais da saúde, instituições que prestam serviços de 

saúde e governos. Foi evidenciada, assim, a importância de todos trabalharem 

juntos, a fim de criar um sistema que contribua para a conquista de efetivo e elevado 

nível de saúde. 

A Carta de Ottawa indica, então, que a promoção da saúde se dá com a 

habilitação da comunidade e dos indivíduos para assumirem o controle sobre sua 

saúde e sobre o meio ambiente, por via da educação e da capacitação, pois, desta 

forma, garante-se o aumento do poder do indivíduo sobre sua própria saúde, 

capacitando-o a buscar por tratamento adequado e proporcionando-lhe maior 

autonomia.  

No centro deste processo está a lógica de “empoderamento”4 das 

comunidades e do indivíduo, ou empowerment, em inglês. Deste modo, a promoção 

da saúde trabalha por meio de ações comunitárias concretas e efetivas no 

estabelecimento de prioridades, na tomada de decisões, no planejamento de 

estratégias e buscando implementá-las de modo a alcançar uma saúde melhor 

(OMS, 20095).    

Embora a expectativa fosse que na chegada do ano 2000, as metas previstas 

pela Carta de Ottawa tivessem sido atingidas, o que se constatou é que restava 

muito a fazer. Houve a renovação dos compromissos relacionados aos pré-

                                            
4
 O termo empoderamento surge como possibilidade de tradução do termo em inglês Empowerment. 

5
 Documento organizado em 2009 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), intitulado de: 

“Milestones in Health Promotion: Statements from Global Conferences”, ou seja, este documento 
aborda os marcos na Promoção da Saúde estabelecidos nas Declarações de Conferências Globais já 
realizadas até este período.  
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requisitos para a saúde, que incluem a paz, um ecossistema estável, justiça social, 

equidade e recursos como educação, alimentação e renda (OMS, 2000). 

Em 2013, na última conferência realizada em Helsinki, o tema de discussão 

foi baseado em todas as políticas de saúde (Health in All Policies), sendo elaborado 

um conjunto de iniciativas, buscando a aplicabilidade dessas políticas e denominado 

HIAP. Como conceito, ele reflete os princípios de legitimidade, prestação de contas, 

transparência e acesso à informação, participação, sustentabilidade e colaboração 

entre os setores e níveis de governo (OMS, 2014). 

A missão que resta a todos, portanto, é criar novas infraestruturas que 

proporcionem maior autonomia do indivíduo, sendo a tecnologia uma das 

possibilidades a serem desenvolvidas, e dentre elas, os computadores e a internet 

se destacam.  

O surgimento da internet viabilizou transformação para a área da saúde, 

sendo uma oportunidade para reinventar a prática clínica e a pesquisa. A internet 

pode ser tanto objeto, como local ou instrumento de pesquisa, podendo ser aquilo 

que se estuda, o ambiente onde o estudo é realizado ou pode ser usada como 

ferramenta para coletar dados sobre um tema ou assunto (Fragoso; Recuero; 

Amaral, 2011). 

 

Conhecendo o ambiente da internet 

 

Segundo Leitão e Nicolaci-da-Costa (2000), podemos demarcar a história do 

desenvolvimento das tecnologias digitais em três períodos: a dos computadores de 

grande porte, a dos microcomputadores e a da internet. 

Entre as décadas de 1940 e 1960 surgiram os primeiros computadores, 

usados prioritariamente para fins militares. Do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos, na década de 60, surgiu um projeto da ARPA (Advanced Research and 

Projects Agency) cuja finalidade era conectar computadores dos seus 

departamentos de pesquisa, criando um sistema de defesa em relação a possíveis 

ataques, em caso de guerra. A partir daí, outros computadores começaram a ser 

interligados à rede original, até dar forma à internet (Campos, 2004). Entretanto, 
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antes do desenvolvimento da rede como a conhecemos hoje, o armazenamento na 

internet deixava os arquivos eletrônicos extremamente difíceis de serem 

encontrados e o acesso às páginas se dava apenas por um endereço, 

frequentemente vinculado a uma complexa cadeia numeral.  

A partir da década de 1970, os esforços da informática se concentraram na 

adaptação dos computadores para fins de comercialização no mercado civil, levando 

a um novo tipo de equipamento, o microcomputador. Em meados dos anos 1980, 

ainda nos EUA, a internet estava prestes a se tornar acessível ao grande público. 

Entretanto, apenas em 1990 ela rompeu as barreiras militares (Leitão; Nicolaci-da-

Costa, 2000).  

Em 1990 foi criada a World Wide Web (WWW), de onde surge o termo de 

forma encurtada: web, revolucionando ainda mais a internet. Nacionalmente também 

a denominamos de rede mundial, ou simplesmente rede. 

A Web foi disponibilizada ao público pela primeira vez em 1991 quando Tim 

Berners-Lee criou o primeiro servidor6 e o primeiro browser7, além dos protocolos 

centrais à operacionalização da rede mundial de computadores: o endereço URL, o 

protocolo HTTP e código HTML8.  

Tim Berners-Lee nunca lucrou com a sua criação, optando, em vez disso, 

pelo trabalho acadêmico, sendo diretor de uma organização não lucrativa que 

normatiza as comunicações na internet, o World Wide Web Consortium, o WC3, em 

Boston, Estados Unidos, um projeto Web do Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). 

Em síntese, a internet é um conjunto de redes de computadores interligados 

ao redor do mundo, tendo em comum um conjunto de serviços e protocolos, de 

modo que os usuários conectados podem usufruir de serviços de informação e 

comunicação de alcance mundial (Campos, 2004).  A internet é um sistema 

altamente complexo que continuará sofrendo alterações significativas ao longo do 

tempo. Ela utiliza um protocolo de comunicação chamado de Internet Protocol (IP) 

que fornece um mecanismo capaz de unificar milhares de redes de computadores 

                                            
6
 Entende-se “servidor” como o computador que centraliza e compartilha os dados e serviços de uma 

rede <http://dic.busca.uol.com.br/result.html?q=servidor&group=0&t=10>. 
7
 Browser é o mesmo que navegador <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=browser>. 

8
 Informações sobre os códigos utilizados na internet, assim como os dados da bibliografia de Tim 

Berners-Lee podem ser encontradas em: <http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/TimBeLee.html>. 
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dispersos pelo mundo todo em uma única rede virtual (uma “internet”), permitindo 

existir a comunicação de dados e mensagens entre os equipamentos conectados 

(Willinger et al., 2002). 

O endereço da Web é chamado de URL9, e cada recurso (site ou arquivo) tem 

um URL. O sistema mais utilizado para a transferência de dados da Web pela 

internet é o http10, ou o protocolo de transferência de hipertexto (Moreira-Ferreira, 

2006). 

Com os avanços da internet ampliou-se a interatividade e tornou-se viável o 

acesso às informações de maneira rápida e diversificada, por meio da lógica de 

hipertexto, ou seja, uma lógica de textualidade por associação, indicando a 

localização do alvo, que pode ser um texto ou partes dele, uma imagem ou qualquer 

outro tipo de informação, em vez de ser por sequência fixa, previamente 

estabelecida, que era o método de recuperação da informação especialmente ligado 

à academia: linear (Leitão; Nicolaci-da-Costa, 2000). 

No cenário brasileiro o caminho para o uso das tecnologias seguiu de forma 

mais lenta em comparação aos estadunidenses. A partir de 1970 começou a ser 

marcado o grande atraso no campo da informática devido aos baixos investimentos 

na área, além da limitação existente à importação de equipamentos e softwares.  

No início da década de 1990, a defasagem da tecnologia brasileira e as 

mudanças políticas pelas quais o país passava, promoveram progressivamente o 

término da reserva de mercado da indústria nacional e as importações foram 

liberadas. Com isso viu-se aumento da oferta de computadores acessíveis, e 

simultaneamente a tecnologia da internet chegava ao país. Entretanto, foi só em 

1995 que o Brasil abria as portas para a internet, liberando seu uso comercial e não 

mais restrito a segmentos da comunidade acadêmica (Leitão; Nicolaci-da-Costa, 

2000).  

                                            
9
 “Uniform Resource Locator (localizador uniformizado de recursos). Na internet, uma forma 

padronizada de se especificar o endereço de qualquer recurso, site ou arquivo existente em um 
servidor da WWW. Em outras palavras, é o endereço de um site da WWW na Internet” (Moreira-
Ferreira, 2006). 
10

 “HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto): o modo pelo qual os dados 
em um documento de HTML [(HyperText Markup Language – linguagem de marcação de hipertext - 
linguagem que permite criar programas que trabalham com textos e imagens numa mesma tela 
simultaneamente] são transferidos entre um servidor e um cliente na WWW.É o protocolo mais usado 
para transferir informação de servidores a navegadores na WWW, razão pela qual a maioria dos 
endereços das páginas da Web começa com http://” (Moreira-Ferreira, 2006). 
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Com a evolução da tecnologia, com a mudança das formas de distribuição e 

transmissão de dados de analógica para a digital, ou seja, a partir da evolução da 

linha discada para a banda larga, foi possível proporcionar maior acesso à 

informação em menor tempo. As redes podem, ainda, ser sem fio, sendo 

transmitidas por sinal de rádio (Von Huelsen, 2008). 

A primeira geração da internet foi denominada de Web 1.0, cuja característica 

principal baseava-se na assombrosa quantidade de informação disponível, 

entretanto o usuário era mero espectador do conteúdo, não tendo autorização para 

alterá-lo ou reeditá-lo. Além desta característica, a Web 1.0 exigia conhecimento 

prévio de software específico, linguagem de programação e envolvia custos, pois a 

maioria dos serviços era pago e controlado através de licenças (Coutinho; Bottentuit 

Jr., 2007). 

Da primeira para a segunda geração, a internet sofreu uma mudança de 

paradigma importante, alcançando um passo a mais na democratização da 

ferramenta.  

O termo Web 2.0 é de autoria de Tim O'Reilly que em outubro de 2004 falou 

sobre este conceito em uma sessão de brainstorming11 no MediaLive International. 

Sua principal característica é a internet como plataforma, ou seja, a união de vários 

aplicativos (O’Reilly, 2005). 

De maneira resumida, o termo [Web 2.0] abrange a possibilidade de as 

pessoas trocarem informações, produzirem os seus próprios documentos e publicá-

los na rede, sem mais a necessidade de obter conhecimentos avançados sobre 

tecnologia e arcar com custos, uma vez que existem servidores que disponibilizam 

suas páginas de forma gratuita. Deste modo, o usuário da Web é ao mesmo tempo 

consumidor e produtor da informação (Coutinho; Bottentuit Jr., 2007). 

A ideia que a Web 2.0 traz é inovadora, pois torna o ambiente mais dinâmico, 

acessível a todos os internautas, colaborativo para a organização de conteúdo e se 

torna um espaço onde a pessoa pode selecionar e controlar a informação de acordo 

com as suas necessidades e interesses. 

                                            
11

 Brainstorming é uma técnica de discussão em grupo que se vale da contribuição espontânea de 
ideias por parte de todos os participantes, no intuito de resolver algum problema ou de conceber um 
trabalho criativo <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=brainstorming>. 
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Inseridos neste cenário, destacamos as ferramentas denominadas de virtual 

settlement (estabelecimento virtual). Isto significa fazer parte de um ciber-lugar que é 

delimitado por um tópico de interesse, no qual ocorre uma porção significativa de 

interação entre os usuários, ou seja, é o local onde ocorre a expressão de uma 

sequência de trocas comunicativas (Recuero, 2001). Dentre eles encontram-se os 

weblogs; as redes sociais (por exemplo: Facebook); o Youtube; fóruns; as páginas 

comunitárias que são denominadas de wikis, dentre estas a mais famosa é o 

fenômeno da Wikipédia. 

Seguem abaixo as definições de cada uma dessas ferramentas: 

Segundo Recuero (2003), os weblogs ou, simplesmente, blogs surgiram como 

uma ferramenta simples com a finalidade de criar conteúdos dinâmicos na rede. Sua 

característica principal é a de ser organizada de forma cronológica e em pequenas 

porções de texto, colocadas de cada vez, ou seja, em microconteúdos chamados de 

posts. Normalmente, a cada post publicado aparece um link para que o leitor 

comente o que leu.  

O Facebook12 é uma rede social, fundada em 2004, sua missão consiste em 

dar às pessoas o poder de compartilhar e se expressar, tornando o mundo mais 

aberto e conectado. A principal característica desta ferramenta é conectar amigos e 

familiares, assim como possibilita descobrir o que está acontecendo no mundo.  

O Youtube13 foi fundado em fevereiro de 2005 e é um local na internet onde 

bilhões de pessoas descobrem e compartilham vídeos originais e assistem a eles. 

Funciona como uma plataforma de distribuição que possibilita aos criadores de 

conteúdos originais e pequenos anunciantes, divulgarem seus vídeos. 

O site da Wikipédia é uma enciclopédia disponível na web de forma livre e 

gratuita, cujas informações podem ser completadas ou reeditadas pelos seus 

leitores. Segundo Primo e Recuero (2003) a Wikipédia é mais do que a oferta de 

informações, pois consiste em um chamado ao trabalho social de construção do 

conhecimento. Diferentemente de uma enciclopédia convencional, o sistema da 

Wikipédia permite que a informação seja atualizada com frequência e seus 

                                            
12

 Informações sobre o Facebook podem ser encontradas na página: 
<https://www.facebook.com/facebook/info>.   
13

 Informações sobre o Youtube podem ser encontradas na página: 
<https://www.youtube.com/yt/about/pt-BR/>. 

https://www.facebook.com/facebook/info
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conteúdos debatidos pelos internautas. Deste ponto de vista, defende-se que todo 

participante da ferramenta é tanto um escritor quanto um editor da enciclopédia, sem 

necessariamente exigir que os colaboradores da construção do conteúdo alcancem 

um consenso definitivo, ou que a discussão sempre conduza a um acordo 

homogeneizador (Primo; Recuero, 2003). 

Os fóruns são locais na internet onde os usuários podem trocar informações, 

deixando seus comentários e, posteriormente, podem retornar para ver as 

contribuições de outros internautas (Primo; Recuero, 2003). A palavra fórum engloba 

tanto grupos de debates na internet como também pode ser adotado para denominar 

as listas de discussão ou distribuição (Caterini et al., 2012). 

É importante notar que embora estejam crescendo substancialmente esses 

tipos de ferramenta nos meios virtuais, a atividade mais frequente na internet ainda 

tem sido realizar pesquisas através das ferramentas de busca online. Silveira (2002) 

divulga estudos que indicam que 85% dos usuários de internet usam as ferramentas 

de busca para procurar informações que estejam disponíveis online. 

Ferramentas de busca são bancos de dados que ajudam as pessoas a 

encontrar informações disponíveis na rede de acordo com as palavras ou termos 

utilizados. A ferramenta de busca nada mais é do que a interface para acessar este 

banco de dados com informações recolhidas de toda a web. As palavras que levam 

a determinado site são chamadas de palavras-chaves (Silveira, 2002).  

Segundo Silveira (2002), há três tipos de ferramentas de busca: 

1. diretórios - como o Yahoo, cujo conteúdo é organizado em categorias e a 

inserção dos sites é feita manualmente. Uma equipe editorial faz o seu 

cadastramento no banco de dados de acordo com as informações fornecidas 

pelo dono do site; 

2. ferramentas de busca baseadas – ferramentas  de busca baseadas em spider 

- como o AltaVista e o Google, que fazem uma busca automática pela Web, 

classificando os sites de acordo com os links e os conteúdos encontrados 

dentro das páginas visitadas. Em outras palavras, a classificação do site 

dependerá do que a ferramenta de busca encontrar no conteúdo de suas 

páginas. O software que rastreia a internet, procurando sites para serem 

classificados, chama-se “spider” (aranha) ou “crawler” (rastejador); 
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3. ferramentas de meta busca – são os sites que fazem pesquisas, utilizando os 

resultados obtidos por outras ferramentas de busca.  

Os critérios de classificação dos resultados de cada ferramenta de busca são 

distintos e geralmente não são divulgados, pois envolvem alta tecnologia e são o 

cerne do seu negócio. Algumas ferramentas de busca divulgam superficialmente 

seus critérios ou fornecem apenas informações como um site deve ser cadastrado. 

A ferramenta de busca da empresa Google, que é o serviço mais popular da 

companhia e o website mais visitado do mundo pela classificação do site 

www.alexa.com14, assim como em pesquisa de mercado publicado pela comScore15 

e novembro de 2013, aponta que os sites da Google têm 12,6 milhões de visitantes 

únicos no mês, liderando os rankings de sites. 

Uma busca realizada no Google é capaz de gerar resultados de pesquisa com 

muita velocidade e precisão por meio da tecnologia de pesquisa chamada 

PigeonRankTM16. 

Os resultados obtidos em uma pesquisa no Google são mostrados de acordo 

com a contextualização geográfica de onde o usuário executa a busca. Ademais, 

algumas das funcionalidades da ferramenta incluem: a facilidade em se obterem 

links de definição, incluindo dicionários; visualizar o número total de resultados 

obtidos e tempo de execução da pesquisa; obter sugestões de outros links para 

buscas correlacionadas, além de existir a possibilidade de o sistema reconhecer as 

palavras-chaves da pesquisa e, ao considerar que se teve um erro de digitação ou 

de sintaxe, o próprio sistema propõe uma busca com o termo presumido; dentre 

muitas outras funcionalidades.  

É facilmente notado que a ordem dos resultados obtidos em uma busca é 

variável de computador para computador, e de acordo com o login realizado; desta 

forma o Google consegue reter e rastrear os termos de pesquisa de um usuário e 

organizar os resultados de acordo com preferências de buscas anteriores.  

                                            
14

 Alexa.com é uns dos serviços pertencentes à Amazon, que tem por finalidade medir a quantidade 
de usuários de internet que visitam um sítio da web. A informação acima foi retirada do site 
Alexa.com: <http://www.alexa.com/topsites> (acessada em 19 de dezembro de 2013). 
15

 Informação retirada do site comScore: 
<http://www.comscore.com/por/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/Dutch_Digital_Market_
Overview_November_2013> (acessada em 19 de dezembro de 2013). 
16

 Informação retirada do site da Google: <http://www.google.com/technology/pigeonrank.html> 
(acessada em 07 de abril de 2014). 
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Também devemos levar em consideração que, ao realizar uma pesquisa na 

plataforma Google, a ordem dos resultados obtidos não permanece por muito tempo 

(embora seja realizada no mesmo computador e mesmo login) porque há 

reclassificação constante. 

Por serem bastante dinâmicos, os webmasters17 buscam fazer a chamada 

“Otimização para Ferramentas de Busca” (SEO, sigla em inglês) com o intuito de 

melhorar a interação dos seus sites com os usuários e com a ferramenta de busca 

da Google. Entretanto, sobre este assunto, a própria empresa recomenda criar 

conteúdos úteis e interessantes, com o foco no consumidor, ao invés de ter seu foco 

para a ferramenta de busca, fazendo com que o site e sua classificação tenham 

impacto superior a qualquer outra tentativa de otimização da ferramenta.   

Parte-se do princípio de que o consumidor reconhece a qualidade do 

conteúdo rapidamente e que provavelmente isso o estimulará a encaminhá-lo aos 

demais consumidores, ou seja, realizar buscas orgânicas e a partir de divulgação 

“boca-a-boca”, manter uma boa reputação do site e, consequentemente, a melhor 

classificação no ranking de busca18.  

Os desenvolvedores de sites preocupam-se muito com a classificação de seu 

site em uma ferramenta de busca, como o Google, porque pesquisas apontam que 

geralmente as pessoas selecionam um dentre os dez primeiros resultados 

apresentados e, em seguida, reformulam sua busca, em vez de virar para a segunda 

página e explorar mais resultados (Eysenbach; Köhler, 2002; Silveira, 2002). Dito 

isto, o site que não estiver classificado na primeira página dificilmente terá grande 

quantidade de acessos por meio daquelas ferramentas. 

Estas ferramentas de busca e, de modo geral as tecnologias de comunicação 

e informação (TICs) fornecem uma gama de oportunidades de acesso a diversos 

tipos de conteúdo e possibilitam às pessoas interagirem em comunidades, 

diminuírem distâncias geográficas e superarem as dificuldades do tempo, pois é 

possível acessar a Web a qualquer minuto, independentemente do fuso horário. 

                                            
17

 Webmasters são profissionais capazes de dominar uma lista de tecnologias de programação e 
desenvolvimento de websites. 
18

 Informação obtida pelo site do Google: 
<http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/pt-BR//intl/pt-PT/webmasters/docs/guia-
optimizacao-para-motores-de-busca-PTpt.pdf> (acessada em 07 de abril de 2014). 

http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/pt-BR/intl/pt-PT/webmasters/docs/guia-optimizacao-para-motores-de-busca-PTpt.pdf
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/pt-BR/intl/pt-PT/webmasters/docs/guia-optimizacao-para-motores-de-busca-PTpt.pdf
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Apesar das diversas vantagens que as tecnologias têm trazido para a 

sociedade, ainda existem barreiras ao seu uso que deverão ser vencidas, 

principalmente no que dizem respeito: (i) ao acesso à rede, pois este ainda não é 

universalizado devido à desigualdade social ou também pelo fato de que para usar a 

internet é preciso ter conhecimentos prévios, mínimos, sobre computadores; (ii) ao 

volume de dados e a qualidade da informação; e (iii) o fato de que a faixa etária que 

mais usa as novas tecnologias é a de pessoas jovens e adolescentes, mas isso 

deve se expandir para outras fatias da população (González, 2010). 

O último estudo realizado pelo IBGE, em 2011, sobre o acesso à internet e 

posse de telefone móvel celular para uso pessoal mostrou que os grupos etários de 

15 a 17 anos (74,1%, em 2011) e de 18 ou 19 anos de idade (71,8%, em 2011), em 

todos os anos da pesquisa, foram os que apresentaram os maiores percentuais de 

acesso à internet. 

Neste mesmo estudo, no período de 2005 a 2008, o aumento da proporção 

de pessoas que acessaram a internet foi maior nos grupos etários que abarcavam 

as idades de 10 a 24 anos. De 2008 para 2011, o maior aumento ocorreu nos 

grupos etários de 25 a 39 anos de idade. Ainda vale destacar o aumento do 

percentual de pessoas de 50 anos de idade ou mais que acessavam a internet, que 

passou de 7,3%, em 2005, para 18,4%, em 2011. De qualquer forma, novos 

dispositivos estão sendo criados e mesmo sem perceber sua importância, eles 

continuarão sendo desenvolvidos e, com isso, irão transformar os cuidados de 

saúde, apresentando oportunidades para a prática clínica em saúde mental e para o 

desenvolvimento de pesquisas (Eysenbach, 2001). 

 

Promoção de saúde nos meios virtuais (e-health) 

 

Mesmo que existam barreiras a serem superadas, a internet vem sendo cada 

vez mais uma maneira inovadora de melhorar o acesso à informação de forma 

aberta, interativa e explícita. É um meio de comunicação educacional e ao mesmo 

tempo um ambiente com possibilidade terapêutica.  

Jorm, Morgan e Malhi, (2013) afirmam que foram os pesquisadores 

australianos os pioneiros a perceber o potencial na área da saúde mental e o uso da 



33 

 

internet, também foram os que desenvolveram e avaliaram diversos programas de 

tratamento nos meios virtuais e sites psicoeducativos. Metade dos programas do 

mundo que são desenvolvidos de forma online, voltados à saúde mental, é 

produzida na Austrália, que foi o país que mais publicou sobre o tema na última 

década (Christensen; Petrie, 2013).  

O governo australiano foi ágil para perceber e capitalizar os resultados 

positivos das pesquisas e fornece suporte financeiro continuamente para a 

prestação desses serviços à população (Jorm; Morgan; Malhi, 2013). 

Pelo fato de a internet ter criado novas oportunidades e desafios para a 

indústria tradicional de tecnologia da informação, o surgimento de um novo termo 

para abordar estas questões pareceu apropriado. Ultimamente têm-se gerado e 

usado termos com a letra “e” na frente (e-palavra) para caracterizar toda a utilização 

do meio virtual, tal como e-mail (correio eletrônico); e-learning (modelo de ensino 

não presencial, mediado pela tecnologia, por meio do qual o aluno aprende 

conteúdos disponibilizados no computador e/ou internet); e-research (inclui 

atividades de pesquisa que usam um espectro de informações e tecnologias 

avançadas); e-commerce (comércio eletrônico), entre outros termos, na tentativa de 

transmitir promessas, princípios e a agitação que se dá em torno do meio eletrônico. 

O termo e-health é relativamente recente para a prática de cuidados da 

saúde, é em geral usado para caracterizar não só a “medicina da internet”, mas 

também praticamente tudo relacionado a computadores e medicina/saúde. O termo 

aparentemente foi usado pela primeira vez por líderes da indústria e profissionais de 

marketing em vez de acadêmicos, no entanto, este uso pareceu adequado e vem 

sendo utilizado com frequência (Eysenbach, 2001).  

Os dispositivos de e-health, assim como os de e-mental health (relacionados 

à saúde mental), irão crescer cada vez mais em importância e trarão implicações 

para todo o setor de saúde mental. Eysenbach (2001) expõe em seu estudo 10 

propriedades que merecem destaque em relação à utilização de dispositivos de e-

health: 

“1. efficiency (eficiência): uma das promessas de e-health é aumentar a 
eficiência nos cuidados de saúde, diminuindo assim, os custos. Uma forma 
possível de diminuir custos, seria evitando intervenções diagnósticas ou 
terapêuticas duplicadas ou desnecessárias, através de possibilidades de 
comunicação online entre estabelecimentos de cuidados de saúde, e 
através do envolvimento do paciente; 



34 

 

2. enhancing quality of care (melhora da qualidade dos cuidados): aumentar 
a eficiência, envolve a redução não só dos custos, mas ao mesmo tempo 
melhorar a qualidade. E-health pode melhorar a qualidade dos cuidados de 
saúde, por exemplo, permitindo comparações entre diferentes provedores 
de informação, envolvendo consumidores como uma força adicional para 
assegurar a qualidade, e direcionando pacientes para os provedores de 
melhor qualidade; 
3. evidence based (baseado em evidências): intervenções e-health devem 
ser baseadas em evidências no sentido de que a efetividade e eficiência 
não sejam presumidas, mas provadas por rigorosa avaliação científica. Há 
muito trabalho ainda para ser feito nesta área; 
4. empowerment (“empoderamento”/aumenta o poder dos consumidores e 
pacientes) – fazendo com que as bases de conhecimento da medicina e 
seus registros pessoais sejam acessíveis através da internet. E-health abre 
novos caminhos para a medicina centrada no paciente, possibilitando-lhe 
avaliar as evidências e fazer suas escolhas; 
5. encouragement (incentivo): estímulo a uma nova relação entre o paciente 
e o profissional de saúde, no sentido de uma verdadeira parceria, onde as 
decisões são tomadas de forma compartilhada; 
6. education (educação): educação dos médicos através de fontes online 
(formação médica contínua) e dos consumidores (educação em saúde, 
informação preventiva sob medida para os consumidores); 
7. enabling (habilitando): permite a troca de informação e comunicação de 
forma padronizada entre os estabelecimentos de saúde; 
8. extending (estendendo): amplia o âmbito dos cuidados de saúde para 
além de seus limites convencionais. Isso significa tanto romper barreiras 
geográficas, quanto permite aos consumidores obter facilmente serviços de 
saúde on-line a partir de provedores globais. Estes serviços podem variar 
de simples conselhos para intervenções mais complexas ou produtos 
farmacêuticos; 
9. ethics (ética): e-health envolve novas formas de interação médico-
paciente e traz novos desafios e riscos para as questões éticas, como a 
prática profissional on-line, o consentimento informado, privacidade e 
questões de equidade; 
10. equity (equidade): tornar os cuidados de saúde mais equilibrados é uma 
das promessas do e-health, mas, ao mesmo tempo, há  considerável risco 
de que ele possa aprofundar o fosso entre os "ricos" e "pobres”. 
Pessoas que não têm dinheiro, habilidades e acesso a computadores e 
redes, não podem usar os computadores de forma eficaz. Como resultado, 
a população de doentes (que seria realmente a beneficiária máxima de 
informações de saúde) é aquela menos propensa a se beneficiar dos 
avanços na tecnologia da informação, a menos que medidas políticas 
assegurem o acesso equitativo para todos. A exclusão digital funciona 
atualmente entre populações rurais vs. urbanas, ricos vs. pobres, jovens vs. 
idosos, pessoas do sexo feminino vs. masculino, e entre doenças raras vs. 
doenças comuns” (Eysenbach, 2001).   

  

É indiscutível que as tecnologias oferecem enorme potencial inovador para 

recursos de promoção da saúde e há inúmeras vantagens do uso delas nesta área, 

como, por exemplo, promover diminuição do estresse, diminuição do isolamento 

social, maior adesão ao tratamento de doenças, etc. (Cambra; Herrero; Hevia, 

2012). Entretanto vale discutir algumas limitações que a internet traz. 
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O último item (10) indicado por Eysenbach (2001) merece atenção especial, 

porque ainda não é claro para nós, se as ferramentas de e-health irão piorar ou 

melhorar a desigualdade social. Segundo Murray (2012), há evidências, sugerindo 

que os usuários dos programas, na verdade, pouco precisam deles, pois 

normalmente têm acesso aos serviços especializados. Contudo, há diferentes 

visões, e defensores da ferramenta argumentam que a exclusão digital está 

diminuindo, por haver um crescente número de pessoas com acesso à internet, e 

também pelo fato de que os dispositivos móveis estão ficando cada vez mais 

acessíveis, criando a possibilidade de as intervenções de e-health alcançarem as 

populações mais carentes (Jorm; Morgan; Malhi, 2013).   

Assim como esta questão preocupa alguns estudiosos, há outras 

considerações relevantes a respeito do uso das TICs, por exemplo, a falta de 

desenvolvimento de marcos regulatórios para questões éticas, tais como a maneira 

de gerir a grande quantidade de dados pessoais recolhidos e como garantir a 

segurança e confidencialidade deles. Dessa forma, os organismos profissionais 

podem ter de colaborar a fim de responder às questões éticas emergentes em vez 

de ficar esperando esta ação dos órgãos regulamentadores (Jorm; Morgan; Malhi, 

2013). 

Outra questão preocupante acerca do uso das tecnologias é conceber a 

possibilidade de ofuscar a necessidade fundamental de as pessoas procurarem 

atendimentos especializados presenciais, ou ainda, aumentar o risco daquelas que 

necessitam de cuidados pessoais, sejam forçadas a procurar um substituto 

tecnológico (Jorm; Morgan; Malhi, 2013). 

Nesse sentido, uma pesquisa recente que teve como intuito determinar as 

intenções de busca de ajuda dos adolescentes, revelou que a ajuda face a face 

ainda tem maior preferência (58,9%) contra 16% que afirmaram preferir o modo 

online, apesar de haver grande aceitação das TICs, principalmente pelos jovens 

(Bradford; Rickwood, 2014).  

O que se tem notado é que as pessoas têm se apropriado da internet para 

melhor entender um problema de saúde ou doença, sendo assim, buscam soluções 

para seus problemas, querem encontrar pontos de vistas alternativos em 

comparação com os da medicina tradicional, procuram informações sobre prevenção 

e desejam obter conselhos de como adotar um estilo de vida mais saudável, ou até 
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mesmo procuram auxílio na Web para ajudar amigos ou familiares que estejam 

preocupados com seu estado de saúde (Nicholas et al., 2003; Renahy; Chauvin, 

2006; Rice, 2006; Ybarra; Suman, 2006).  

O que é fascinante na internet é o fato de ela proporcionar a possibilidade de 

acesso direto à informação procurada e apoio dos pares, sem precisar de 

intermediários, por exemplo, de equipes de saúde. Deste modo, as TICs vêm 

permitindo cada vez mais mudança de paradigma, no qual os serviços passam a ser 

centrados nos clientes, em vez de serem focados nos profissionais ou nas 

instituições (Jorm; Morgan; Malhi, 2013). 

Estudo realizado por Lemire, Sicotte e Paré (2008) confirma que o uso da 

internet ajuda no desenvolvimento de sentimentos de competência e de controle, 

pois, quando usada para colher informações sobre saúde, auxilia o paciente a seguir 

o que é prescrito (funcionando na lógica do profissional), auxiliando o doente a fazer 

escolhas com base no julgamento pessoal (lógica do consumidor), além de viabilizar 

a assistência mútua (a lógica da comunidade). Baseando-se nesta última lógica, o 

paciente tem oportunidade de trocar experiências com seus pares, através de 

discussões online ou visualizando relatos de outros pacientes que passaram por 

experiências semelhantes.  

Quando um usuário da internet busca informações na rede e vai procurar um 

profissional de saúde para uma consulta com estas informações obtidas online, 

frequentemente aparecem queixas por parte dos especialistas.  

Essas críticas podem estar ligadas a dois principais motivos: (i) a posse 

exclusiva da informação/conhecimento sobre saúde e doença por parte dos 

profissionais de saúde, que antes detinham legalmente seu monopólio, está sendo 

questionada e afetada pelo fenômeno recente da propagação em massa da 

informação pela internet e pelos meios de comunicação de massa. Essa difusão do 

conhecimento está aumentando o empoderamento dos cidadãos comuns a partir do 

momento em que, em tese, se é permitido, no âmbito da informação/conhecimento 

sobre saúde/doença, desbalancear a relação assimétrica entre o profissional de 

saúde e o paciente (Lefèvre; Lefèvre; Madeira, 2007); (ii) devido a baixa qualidade 

das informações disponibilizadas online, sendo que elas não são frequentemente 

avaliadas, havendo, portanto, a necessidade de se avaliar o impacto das 
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intervenções que utilizam meios eletrônicos (Norman; Skinner, 2007; Jorm; Morgan; 

Malhi, 2013). 

A despeito do alto índice de procura por informações de saúde na internet, 

constatou-se que o material disponível em sites brasileiros foi considerado 

majoritariamente insatisfatório, corroborando com dados encontrados na literatura 

em outros países (Del Giglio et al., 2012). 

Como argumentado na Introdução do presente trabalho, há diversas 

iniciativas que buscam minimizar os danos causados pela baixa qualidade dos 

conteúdos de saúde na Web. Elas podem ser encontradas sob forma de (i) Códigos 

de Conduta (HONcode; Criteria for Assessing the Quality of Health Information on 

the Internet da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ); “Guidelines for 

medical and health information sites on the Internet” ou AMA Guidelines; eHealth 

Code of Ethics da Internet Healthcare Coalition (IHC); “e-Europe 2002 - Quality 

Criteria for Health related Websites”); (ii) Guias de usuários (HONcode; DISCERN; 

NET Scoring); (iii) Acreditação ou Certificação da Qualidade da Informação na Web 

(Selo HONcode; Web Mèdica Acreditada (WMA); American Accreditation Healthcare 

Commission (URAC); Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía) e nacionalmente, 

existem as iniciativas como as do CREMESP e da FioCruz que serão descritas mais 

adiante neste capítulo. 

Como dito, os métodos de aplicação dos instrumentos de avaliação são 

organizados em três abordagens distintas: Códigos de Conduta ou Ética, Guia de 

usuários e Sistemas de acreditação. As duas primeiras abordagens têm a finalidade 

de autorregular o site, podendo ser submetidas pelos próprios provedores da 

informação, assim como por profissionais de saúde e usuários dos sites. 

Diferentemente, a última abordagem é direcionada aos que buscam obter um selo 

de qualidade, no entanto necessita passar por avaliação de terceiros, ou seja, a 

avaliação é realizada por especialistas de diversas áreas relacionadas ao tema 

(Mendonça, 2013). 

Os códigos de conduta são propostas de critérios de qualidade para avaliação 

da informação em saúde online, recomendados por especialistas, formando listas de 

categorias, funcionando como um guia para os provedores de conteúdo, norteando a 

elaboração de sites (Lopes, 2006).  
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Já os guias de usuários fazem parte dos códigos de conduta, mas se 

diferenciam à medida que assumem a forma de lista de verificação (checklist), ou 

seja, a avaliação é feita através de formulário eletrônico, apresentado para o usuário 

verificar se há correspondência com os critérios pré-estabelecidos (Mendonça, 

2013).  

O processo de acreditação ou certificação da qualidade da informação na 

Web consiste na atribuição de um selo ou logomarca que identifica que o site em 

questão passou por avaliação voluntária ou obrigatória de um código de ética que 

regulamenta o conteúdo informativo disponibilizado, assim como os serviços 

prestados por sites institucionais, comerciais e pessoais (BIREME/OPAS/OMS, 

2010). 

Segue abaixo um quadro (1) para apresentar um resumo, contendo as 

vantagens e desvantagens dessas diferentes abordagens, formulado por Mendonça 

(2013) que realizou uma pesquisa de mestrado na Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) acerca do rápido crescimento da internet e o aumento do volume de 

informações de saúde disponíveis online, e assim como o presente trabalho, trata da 

preocupação em relação à qualidade dessas informações, bem como aborda a 

preocupação em como avaliar se um site é difícil de usar, se apresenta linguagem 

compreensível para o leigo e também atenta ao fato de ele ser acessível.  

A Autora, em sua Dissertação, organiza algumas informações que foram 

consideradas bastante úteis e os quadros apresentados, tão instrutivos que optamos 

por reproduzi-los abaixo. 

 

Quadro 1. Vantagens e desvantagem dos métodos de aplicação das iniciativas 
Métodos Aplicado por Vantagens Desvantagens 

Código de 
conduta 

Provedores de 
informação 
Usuários 

 Sem custo para 
aplicação. 

 Orientam provedores da 
informação 

 Orientam usuários na 
identificação de sites 
confiáveis 

 Produzido por instituição 
de referência. 

 Baseado somente na 
honestidade do provedor da 
informação. 

 Não garante certificação do 
cumprimento do código 

 Abrangência limitada: pode não 
cobrir todas as dimensões de 
qualidade necessárias para o 
ambiente da internet. 

 O usuário comum pode ter 
dificuldades para a utilização. 

 Pode não ser atualizado com 
frequência. 
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Métodos Aplicado por Vantagens Desvantagens 

Guia de 
usuários 

Provedores de 
informação 
Usuários 

 Processo 
descentralizado. 

 Possibilita a participação 
do consumidor no 
processo de avaliação. 

 Custo baixo de 
aplicação. 

 Possibilita obter o 
feedback dos usuários 
entendendo suas 
necessidades. 

 Possibilita ao próprio 
consumidor julgar se a 
informação é confiável e 
útil para sua 
necessidade 

 Aplicado com facilidade 

 Necessidade de suporte para 
atendimento ao usuário 

 A utilização depende da 
consciência do consumidor 
sobre o valor de tais sistemas. 

 Possibilidade de manipulação 
ou alteração dos resultados por 
parte dos desenvolvedores do 
site. 

 O usuário precisa saber usar o 
formulário. 

 Grande responsabilidade para 
o usuário na avaliação das 
informações 

 Garantir a sustentabilidade da 
iniciativa por envolver uma 
grande equipe no trabalho 

 O usuário comum pode ter 
dificuldades para a utilização 

Acreditação 
ou 

Certificação 

Equipe de 
especialistas 

 Assegura maior 
confiança e credibilidade 
para o usuário. 

 Atestado por instituição 
de referência 

 Realizado por 
especialistas. 

 Chama a atenção dos 
usuários para a 
importância de sites 
certificados. 

 Fácil identificação. 
 Possibilita a criação de 

catálogo ou base de 
dados de sites 
confiáveis. 

 Processo de avaliação 
rigoroso. 

 Garante atualização com 
certa frequência. 

 Usuários precisam entender a 
natureza do selo e como 
verificar se é válido e se 
realmente concedido pela 
instituição credenciadora. 

 Sites desonestos podem 
colocar o selo no site sem ter 
passado pelo processo de 
credenciamento. 

 Selos fraudulentos. 
 Custo alto para aplicação. 
 Processo centralizado. Não há 

participação do usuário no 
processo de avaliação. 

 Custo alto para 
sustentabilidade por requerer 
uma grande equipe de 
especialistas. 

 Exclusão de sites que não 
podem pagar pelo serviço. 

Fonte: Mendonça, 2013 
  

Segundo Mendonça (2013), o HONCode e o DISCERN foram os primeiros 

instrumentos de avaliação de sites de saúde e essas iniciativas foram desenvolvidas 

nos anos 90. Outros instrumentos foram divulgados há mais de doze anos e 

concentram-se nos países desenvolvidos da Europa e Estados Unidos. 

Majoritariamente os instrumentos de avaliação são disponibilizados apenas em um 

idioma, predominando o inglês, com exceção do HONcode e Comissão Europeia 

Quality Criteria for Health related Websites que foram traduzidos para 35 e 11 

idiomas respectivamente. Sendo assim, a pouca oferta de idiomas representa uma 

barreira para a disseminação de boas práticas para melhoria da informação de 

saúde online. 



40 

 

Representando as ações nacionais estão o Laboratório Internet, Saúde e 

Sociedade (Laiss19), da FioCruz, inaugurado em dezembro de 2009, e a outra foi 

estipulada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

(CREMESP20), que criou em 2011 uma resolução que torna os médicos e 

instituições registrados no CREMESP obrigados a adotar um manual que contém 

orientações e critérios a serem seguidos na construção de páginas ou portais 

relacionados a temas de saúde na internet. Este documento traz um alerta à 

necessidade de existir uma legislação nacional específica para regulamentar o uso 

da internet ou do comércio eletrônico na área, contudo a instituição do CREMESP 

não tem poder como legislador nacional, o âmbito deles é restrito à classe 

representativa. O ideal seria que indicassem maneiras de como construir sites que 

respondessem à demanda da população brasileira, respeitando os padrões de 

qualidade da informação e demonstrando como fazer um instrumento fácil de usar.  

Estas duas iniciativas [do CREMESP e da FioCruz] são pouco divulgadas, 

sendo difícil encontrar um site que faça menção a elas e usem seus parâmetros. 

Contudo, nas produções científicas nacionais (Gondim; Weyne; Ferreira, 2012) que 

avaliam as informações disponíveis na internet, é possível encontrar referências às 

ações desenvolvidas por ambos, embora esses estudos acabem por utilizar 

parâmetros internacionais, uma vez que estas duas instituições não disponibilizam 

instrumentos próprios para avaliar a qualidade da informação online.   

A revisão de literatura para o presente trabalho mostrou que muitas das 

pesquisas que avaliam a qualidade da informação (que serão descritas mais 

adiante) usaram o HONcode ou o DISCERN, que descreveremos a seguir: 

O HONcode, originado em 1995, em uma conferência na Genebra (Suíça), 

pertence à Health On The Net Foundation (HON), uma organização não 

governamental. Entre as características distintivas do HON há duas ferramentas de 

pesquisas médicas que são amplamente utilizadas: 

                                            
19

 O Laboratório Internet, Saúde e Sociedade (Laiss) cujo endereço eletrônico é  
<http://andromeda.ensp.fiocruz.br/laiss/>. 
20 

O Manual de princípios éticos para sites de medicina e saúde na internet do CREMESP se encontra 
no endereço eletrônico:  
<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=PublicacoesConteudoSumario&id=26>.  



41 

 

1.  MedHunt©: faz uma pesquisa por uma palavra-chave na ferramenta de 

busca, varrendo todo os sites médicos que tenham sido bem avaliados 

pela Fundação; 

2. HONselect©: HONselect é um catálogo de termos médicos e um 

integrador de busca estritamente para recuperar assuntos médicos e de 

saúde. O HONselect combina cinco tipos de informação - um dicionário de 

sinônimos, termos MeSH®, artigos científicos, notícias de assistência à 

saúde, sites da Web e multimídia - em um único serviço para refinar e 

acelerar sua pesquisa. Se não se estiver seguro da grafia de um termo 

médico, o HONselect  ajuda a definir o termo correto. O HONselect inclui 

um corretor ortográfico de termos médicos). 

O Código de conduta HON (HONcode©) preocupa-se com a prestação de 

autoridade e fornecimento de informações médicas confiáveis, disponíveis na Web. 

É preciso seguir os princípios da HONcode para ter o site acreditado ou obter a 

certificação da qualidade da informação. Aos que cumprem os oito princípios 

básicos é concedido o "selo de aprovação" (HONcode) (figura 1) independentemente 

da localização geográfica ou do governo. Para o site receber o “selo” é preciso que 

atenda aos princípios de autoridade, complementariedade, confidencialidade, 

atribuições, justificativas, transparência na propriedade, transparência do patrocínio 

e honestidade da publicidade e da política editorial. 

 

Figura 1. Selo de aprovação HONcode 

 
Fonte: HON, 2014 
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O quadro a seguir indica os princípios do HONcode e como são definidos. 

 

Quadro 2. Princípios da HONcode  

Princípios Definição 

1. Autoridade 

Toda orientação médica ou de saúde contida no site 
será dada somente por profissionais treinados e 
qualificados, a menos que seja declarado 
expressamente que uma determinada orientação está 
sendo dada por um indivíduo ou organização não 
qualificada na área médica. 

2. Complementaridade 

A informação disponível no site foi concebida para 
apoiar - e não para substituir - o relacionamento 
existente entre pacientes ou visitantes do site e seus 
médicos.  

3. Confidencialidade 

Será respeitado o caráter confidencial dos dados dos 
pacientes e visitantes de um site médico ou de saúde - 
incluindo sua identidade pessoal. Os responsáveis pelo 
site se comprometem em honrar ou exceder os 
requisitos legais mínimos de privacidade de informação 
médica e de saúde vigentes no país e no estado onde 
se localizam o site e as cópias do site. 

4. Atribuições 

Quando for o caso, a informação contida no site será 
respaldada por referências claras às fontes 
consultadas, e, quando possível, tendo links HTML para 
estas fontes. A data em que cada página médica foi 
atualizada pela última vez será exibida claramente (no 
topo da página, por exemplo). 

5. Justificativas 

Quaisquer afirmações feitas sobre os benefícios e/ou 
desempenho de um tratamento, produto comercial ou 
serviço específico serão respaldadas com comprovação 
adequada e equilibrada, conforme indicado no Princípio 
4. 

6. Transparência na 
propriedade 

 

Os programadores visuais do site irão procurar dispor a 
informação da forma mais clara possível e disponibilizar 
endereços de contato para os visitantes que desejem 
informação ou ajuda adicional. O webmaster exibirá seu 
endereço de e-mail claramente em todas as páginas do 
site. 

7. Transparência do patrocínio 

Os apoios dados ao site serão identificados claramente, 
incluindo a identidade das organizações comerciais e 
não-comerciais que tenham contribuído para o site com 
ajuda financeira, serviços ou recursos materiais. 

8. Honestidade da publicidade e 
da política editorial 

 

Se a publicidade é uma das fontes de renda do site, isto 
deverá ser indicado claramente. Os proprietários do site 
fornecerão uma breve descrição da política de 
divulgação adotada. Os anúncios e outros materiais 
promocionais serão apresentados aos visitantes de 
uma maneira e em um contexto que facilitem diferenciá-
los do material original produzido pela instituição 
gestora do site.  

Fonte: HON, 2014 

 

Pensando em assegurar navegação segura na internet, além do Código de 

Conduta a organização HONcode também disponibiliza online outros recursos 
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relevantes para o mesmo propósito, entre eles destacam-se: o formulário de 

avaliação dos sites de saúde; guia para desenvolvedores de site (com o intuito de 

orientar a criação de conteúdos com padrão de qualidade); e um aplicativo chamado 

de “HONcode Toolbar” que pode ser adicionado ao navegador do usuário (como o 

Internet Explorer ou o Google Chrome) que consiste em ser uma barra de 

ferramentas com um sistema de busca que permite acesso rápido a sites certificados 

pela Fundação HON. 

Além desses recursos já descritos, surgiu uma nova preocupação: a 

circulação da informação sobre saúde que surge nas ferramentas da web 2.0. A 

HON então está desenvolvendo uma adaptação aos oito princípios, a fim de obter 

um novo código de conduta para este tipo de site (página de fóruns, blogs, redes 

sociais, etc.) que inclua os aspectos da interação dinâmica e colaborativa, contudo 

este novo código ainda é um esboço. 

Pelo trabalho já realizado pela Fundação HON, esta ação é reconhecida pela 

Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS, 2012) e o HONcode é utilizado por 

mais de 7.300 sites, totalizando mais de 10 milhões de páginas em 102 países 

(Moretti; Oliveira; Silva, 2012).  

Contudo no levantamento prévio para a realização do presente trabalho só 

foram localizados quatro sites nacionais que tinham o selo da fundação.  

A outra iniciativa que será destacada, é realizada pelo Instituto de Ciências da 

Saúde na Inglaterra da British Library & University Oxford, que em 1999 criou o 

projeto DISCERN. Trata-se de um formulário, disponibilizado gratuitamente na 

internet, desenvolvido para os usuários avaliarem sites que contenham informações 

sobre tratamentos para seu estado de saúde. O questionário é dividido em três 

seções e composto no total por 15 perguntas que permitem verificar a confiabilidade 

da publicação; a abrangência sobre opções de tratamento e qualidade da 

informação em geral no site.  

Vide abaixo o quadro 3 que apresenta uma síntese das perguntas estipuladas 

neste instrumento. (DISCERN, 2014). 
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Quadro 3. Questionário DISCERN 
A publicação de boa qualidade sobre opções de tratamento irá apresentar: 

Seção 1: A publicação é de confiança?  

1 Os objetivos do site estão explícitos? 

2 O site atinge os seus objetivos? 

3 Seu conteúdo é relevante para os consumidores? 

4 As fontes de informação estão explícitas? 

5 
Está claro quando a informação utilizada ou relatada na publicação foi 
produzida? 

6 

A informação é apresentada de forma equilibrada e imparcial, ou seja, 
indica se a publicação é escrita a partir de um ponto de vista pessoal ou 
ponto de vista objetivo, considerando uma variedade de fontes de 
informação ou uma avaliação externa da publicação? 

7 Oferece fontes adicionais de apoio e informação? 

8 

Faz referência às áreas de incerteza? Por exemplo, olha para a discussão 
das lacunas no conhecimento ou faz menção a diferentes pontos de vista 
dos especialistas. É importante desconfiar se a publicação afirma que a 
escolha do tratamento afeta todos da mesma maneira. 

Seção 2 Quão boa é a qualidade da informação sobre as opções de tratamento?  

9 Descreve como funciona cada tratamento? 

10 Descreve os benefícios de cada tratamento? 

11 Descreve os riscos de cada tratamento? 

12 
A publicação descreve o que aconteceria se nenhum tratamento fosse 
realizado? 

13 
Descreve como as escolhas de tratamento afetam a qualidade de vida do 
doente? 

14 
Deixa claro que pode haver mais do que uma possível escolha de 
tratamento? 

15 
Fornece suporte para a tomada de decisão compartilhada? 
Oferece sugestões de coisas para discutir com a família, amigos, médicos 
ou outros profissionais de saúde sobre as opções de tratamento? 

Seção 3 Classificação geral da publicação  

16 
Com base nas respostas a todas as perguntas anteriores, esta pergunta é 
mais subjetiva e pretende avaliar a qualidade geral da publicação como 
fonte de informação sobre opções de tratamento. 

Fonte: DISCERN, 2014. 

  

A OMS (2012), apesar de perceber a importância destas ações voltadas à 

qualidade da informação na web, sinaliza a limitação das ferramentas de avaliação, 

dada a rápida expansão global da internet. Ainda revela que o plano mais 

abrangente e ambicioso seria relacionado à criação de um TLD21 (top-level domain) 

“SAUDE”. A criação de um domínio como uma referência para as fontes de 

informação relacionadas à saúde aumentaria a conscientização das questões 

relacionadas à qualidade da informação de saúde disponíveis na internet. Portanto, 

superaria um problema sério nos códigos de conduta existentes, permitindo 

implementar; mas não regular, restringir nem censurar os conteúdos de saúde já 

disponíveis na rede. 

                                            
21

 A sigla TLD vem do inglês e significa top-level domain. Faz parte do componente do endereço da 
internet - consiste de alguns nomes separados por pontos, e o último desses nomes é o domínio de 
topo, ou TLD. Por exemplo, no nome de domínio exemplo.com, o TLD é “COM”. 
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Dado que não existe este tipo de TLD além de os cidadãos brasileiros 

estarem cada vez mais conectados, resta a preocupação em relação à qualidade da 

informação de saúde encontrada online, uma vez que a internet cada vez mais tem 

desempenhado o papel de "Dr. Google”. Consequentemente, concordamos que é 

imprescindível que a informação seja boa, adequada, confiável, atualizada, mas 

também é fundamental que responda à necessidade do usuário e de fácil uso pelo 

maior número de pessoas, avaliações essas que estes instrumentos descritos acima 

[HONcode e DISCERN] não englobam.  

Existem algumas regras de como a web costuma ser utilizada e é necessário 

que um site esteja fundamentado na forma natural de navegação de uma página. 

Segundo Krug (2014), os internautas não leem páginas da internet, elas 

normalmente varrem (fazem um “scan”) atrás da informação desejada, salvo 

algumas exceções tais como, quando há um texto contendo uma história nova, 

reportagens ou descrição de algum produto. Mas de modo geral, as pessoas 

alternam em ler o conteúdo e vasculhá-lo.  

Além disso, diante da página da web os usuários escolhem a informação que 

melhor satisfaça suas necessidades, no menor tempo possível, ao invés de analisar 

o conteúdo com calma para fazer escolhas corretas. Deste modo as informações 

devem ser encontradas rapidamente e com eficiência (Krug, 2014). 

A usabilidade pode ser compreendida como o grau de facilidade do uso de 

um site para um usuário que ainda não esteja familiarizado com o mesmo (Torres; 

Mazzoni, 2004).  

Segundo Pereira Jr. e Capeto (2000) diversos fatores influenciam a 

usabilidade de websites: planejamento e gestão da informação; modelos de 

navegação e orientação no sistema; prevenção de erros; consistência e flexibilidade; 

aspectos visuais e estéticos assim como aspectos tecnológicos.  

O termo usabilidade é empregado para definir o estudo ou a aplicação de 

técnicas que proporcionem a facilidade de uso de um dado objeto, no caso, um site 

(BRASIL, 2010).  

É importante considerar a usabilidade de um determinado site, pois é ela que 

assegura que qualquer pessoa consiga acessá-lo e que o mesmo funcione de forma 

esperada pelo usuário. Em síntese, tem como objetivos: a facilidade de uso; 
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facilidade de aprendizado; facilidade de memorização de tarefas; produtividade na 

execução de tarefas; prevenção, visando à redução de erros; satisfação do indivíduo 

(BRASIL, 2010).  

Em 2010 o governo brasileiro apresentou uma cartilha sobre usabilidade, que 

é o produto do Projeto Padrões Brasil e-Gov, do Programa de Governo Eletrônico do 

Governo Federal (www.governoeletronico.gov.br), que fornece recomendações de 

boas práticas na área digital, com o objetivo de aprimorar a comunicação, o 

fornecimento de informações e serviços prestados por meios eletrônicos pelos 

órgãos do Governo Federal. 

Nesta cartilha (BRASIL, 2010) são propostas sete diretrizes, como pode ser 

visto nos itens abaixo:  

(i) contexto e navegação de sites: este item propõe que todas as páginas 

do endereço eletrônico mantenham a mesma identidade visual; tenham uma 

página inicial onde os objetivos, informações e serviços neles disponíveis 

estejam claros; ser estruturado de forma lógica como um todo; deve facilitar 

a leitura; os elementos da identidade visual devem estar presentes sempre 

no mesmo local em todas as páginas; tem que haver uma ferramenta de 

busca simples em todas as páginas, além de disponibilizar um link de busca 

avançada; as páginas mais acessadas devem ter fácil acesso de navegação; 

não usar páginas de transição; deve-se constar um tutorial; links e 

downloads de documentos devem seguir regras específicas; não utilizar 

janelas poup-up ou abrir links em nova janela; formulários também têm 

regras específicas de formatação e execução; 

(ii) carga de informação: aqui se propõe evitar excessos de informações 

(textos, links, ícones, funcionalidades, cores, fundos e menus); eliminar 

passos desnecessários no preenchimento de formulários; em textos 

extensos, oferecer a opção de baixar o documento; caso seja necessário 

efetuar cálculos ou memorizar dados é recomendável que o site ofereça 

alternativas, realizando automaticamente ou enviando as informações via e-

mail; atentar-se ao formato da página (evitando rolagens que dificultem a 

visualização da informação); utilizar o bom-senso em relação aos filtros 

utilizados; 
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(iii) autonomia: refere-se à possibilidade de o indivíduo controlar o 

conteúdo que deseja acessar; manter a função do botão de retrocesso do 

navegador; evitar o uso de páginas em tela cheia; manter a função “Favorito” 

para que o usuário possa eleger conteúdos de seu interesse; elaborar 

páginas que funcionem independentemente de plataformas ou programas; 

possibilitar as funções de interromper ou cancelar a qualquer momento; 

evitar o uso de plug-ins auto-instaláveis; permitir a cópia de trechos dos 

documentos; e, quando possível, oferecer personalização de páginas. 

(iv) erros no sistema podem existir e é necessário que o site avise sobre as 

indisponibilidades de forma sucinta e explicativa, assim como devem ser as 

notificações em caso de página não encontrada; permitir erros de digitação 

em buscas e a correção do último comando executado;  

(v) desenho: faz parte do design e da programação visual que influenciam 

o nível de satisfação durante a interação com o portal; recomenda-se utilizar 

um projeto padrão; utilizar espaços  brancos para separar conteúdos; usar 

fundos neutros; evitar caixa alta ou menus de cortina; devem-se utilizar 

animações com bom senso; o texto deve ser agradável e seguir formatação 

específica; respeitar a velocidade de conexão do público alvo; utilizar de 

forma consciente plug-ins e multimídia.  

(vi) redação: deve ser usada uma linguagem clara e objetiva; o texto 

sempre que possível deve ser dividido em tópicos; títulos e partes 

importantes devem seguir formatação específica (com destaque); utilizar a 

gramática corretamente;  

(vii) consistência e familiaridade: trata-se do último aspecto que engloba 

utilizar convenções (elementos ou comportamentos comuns que se repetem 

em várias páginas); usar formato de data e unidades de medida de acordo 

com o padrão utilizado pelo país; facilitar a navegação do site; planejar a 

estrutura do site, baseando-se nas necessidades do público; os links de 

contato devem remeter a um formulário para contato e não a um endereço 

de e-mail. 

Já a acessibilidade é um termo que se refere à garantia do acesso facilitado a 

qualquer pessoa, independentemente das condições físicas, dos meios técnicos ou 
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dispositivos utilizados, dependendo de vários fatores, tanto de desenvolvimento 

quanto de interação com o conteúdo (BRASIL, 2014a). A seguir apresentamos as 

recomendações divulgadas no modelo de acessibilidade digital, formulado pelo 

Governo Federal que orienta a utilização de oito diretrizes. São elas: 

(i) processo de desenvolvimento de um site acessível deve seguir quatro 

passos, sendo que o primeiro é o de criar um ambiente online onde o código 

esteja dentro dos padrões web internacionais definidos pelo W3C22; o 

segundo é que preferencialmente as diretrizes ou recomendações de 

acessibilidade desenvolvidas pela WCAG23 (Web Content Accessibility 

Guidelines) sejam utilizadas; o terceiro diz respeito à avaliação de 

acessibilidade, havendo a necessidade de uma validação manual, além da 

automática já realizada pelos padrões web e, por último, deve haver a 

manutenção da acessibilidade; 

(ii) marcação: relativa à organização de forma lógica, intuitiva e semântica 

do código HTML em links, controles de formulários e objetos; à utilização de 

forma hierárquica do cabeçalho para organizar a importância e a 

subordinação dos conteúdos; fornecer âncoras (links) para ir direto a um 

bloco de conteúdo; devem-se utilizar folhas de estilo para efeitos de 

disposição dos elementos na página; separar links adjacentes; dividir áreas 

de informação; não abrir abas ou janelas sem a solicitação do usuário; 

(iii) comportamento (Document Object Model - DOM): refere-se à 

necessidade de disponibilizar todas as funções da página via teclado; deve-

se garantir o acesso aos objetos programáveis;  atualização periódica e 

redirecionamento automático não devem ser utilizados; efeitos visuais e 

conteúdos que “se movem” (como slideshow) não devem ser iniciados 

automaticamente; páginas onde há limite de tempo devem oferecer 

alternativas tais como: desligar, ajustar ou prolongar o limite;       

(iv) conteúdo/informação devem ser transmitidos de maneira que um 

usuário com ensino fundamental completo seja capaz de compreendê-los 

com facilidade; o idioma principal da página bem como as mudanças de 

                                            
22

 Para mais informações sobre este código deve-se acessar o site: <http://w3c.br/>.  
23

 Para mais informações sobre esta especificação do código deve-se acessar o site: 
<http://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-br/>. 

http://w3c.br/
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idioma no conteúdo carecem de identificação; as imagens necessitam de 

legenda descritiva e os mapas de imagens devem ser acessíveis; os 

documentos devem ser disponibilizados preferencialmente em HTML; os 

links precisam ser claros e poderá ser utilizado um recurso onde o usuário 

possa se localizar durante a navegação do site; os títulos devem ser 

descritivos e informativos, inclusive em tabelas; associar células de dados às 

células de cabeçalho; e é necessário que siglas, abreviaturas e palavras 

incomuns recebam uma explicação; 

(v) apresentação/design: indica que a cor não deve ser a única 

característica sensorial de diferenciação entre elementos; o site como um 

todo precisa oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro 

plano; um elemento que carece de foco deve ser claramente marcado e o 

redirecionamento não deve ser feito com perda de funcionalidade;     

(vi) multimídia refere-se aos conteúdos audiovisuais que devem oferecer 

alternativas à funcionalidade principal (seja ela sonora ou visual), 

descrevendo as informações existentes; é necessário que o usuário consiga 

iniciar, parar, pausar, silenciar ou ajustar o volume de qualquer som ou 

animação que se reproduza na página.  

(vii) formulário: precisa fornecer identificações, instruções e descrições de 

erros para entrada de dados, assim como confirmar os enviados; fornecer 

alternativa em texto para os botões de imagem; associar etiquetas aos seus 

campos; estabelecer uma ordem lógica de navegação; respeitar a ordem de 

comando do usuário, sem que uma alteração no contexto seja feita 

automaticamente; agrupar campos de formulário que se relacionem entre si 

(dados de identificação/ dados profissionais); fornecer estratégias de 

segurança específicas ao invés de CAPTCHA; 

(viii) elementos padronizados de acessibilidade digital no Governo Federal24 

compreendem: teclas de atalho; primeira folha de contraste; barra de 

acessibilidade; apresentação do mapa do site; página com a descrição dos 

recursos de acessibilidade.  

                                            
24

 Esses elementos já fazem parte da identidade digital de governo; para mais detalhes dessa 
iniciativa visite: <http://portalpadrao.plone.org.br/manuais>. 
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Lemire, Sicotte e Paré (2008) sugerem que, ao facilitar o acesso a 

informações de saúde, ao prestar consultoria e oferecer serviços de todos os tipos, 

prezando a qualidade do que é oferecido, estamos de acordo que a internet pode se 

tornar uma plataforma cada vez mais importante para a auto capacitação em saúde. 

Concordamos com Mendonça (2013) que analisou e comparou os principais 

instrumentos que se propõem a avaliar a qualidade da informação online e verificou 

que a maioria das ferramentas julga apenas se a informação tem credibilidade, mas 

assegura que o desafio das buscas por informação de saúde na internet é ainda 

maior, pois deve considerar se um site é difícil de se usar, se ele apresenta 

linguagem incompreensível para o leigo ou até mesmo se ele é inacessível.  

Portanto, a autora conclui que muitos dos instrumentos são incompletos para avaliar 

informações em saúde para o ambiente da internet. 

À vista disso, Mendonça (2013) propõe uma adaptação desses instrumentos 

de modo a englobar três dimensões de avaliação: aspectos de conteúdo, técnicos e 

de design. Ela reuniu, na Dimensão de Conteúdo, os critérios de Abrangência, 

Legibilidade e Acurácia; na Dimensão Técnica contempla os critérios e indicadores 

para garantia de credibilidade das informações e do site; e por fim, a Dimensão 

Design agrega critérios de usabilidade e acessibilidade, os quais garantem que o 

site seja de fácil uso, navegação e também acessível aos usuários de acordo com 

suas necessidades e expectativas.  

O trabalho realizado por Mendonça (2013) juntou todos esses aspectos o que 

resultou em uma proposta com 80 itens a fim de verificar a qualidade de sites de 

saúde.  

Consideramos a adaptação dos critérios avaliativos referenciados pela 

literatura internacional e nacional realizada por Mendonça (2013) interessante, pois 

une as duas questões centrais da presente dissertação [qualidade da informação e 

usabilidade dos sites]. Contudo, em seu trabalho ela não chegou a avaliar, de fato, 

nenhum site de saúde, tampouco descreveu como utilizar o modelo desenvolvido. 

Conceitualmente sua proposta de avaliação é mais completa em relação aos outros 

instrumentos, mas assim como as demais ferramentas se restringe a avaliar sites de 

saúde, não englobando outros tipos de endereços eletrônicos (jornais e revistas; 

blogs; bibliotecas virtuais; redes sociais; entre outros).  
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CAPÍTULO 2. SOBRE A DOR 

“Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é...” (Dom 

de iludir, Caetano Veloso). 

 

Ao sentir dor, é comum que as pessoas se queixem da sensação dolorosa e 

do incômodo provocado por ela. A dor é uma situação externa que traz uma ameaça 

à integridade física ou psíquica do indivíduo. Deste modo, a atenção se volta para 

dentro, ou seja, para a área do corpo onde aquele desconforto físico está mais 

presente. Se ela se torna intensa, as pessoas tendem a ficar mais carentes de 

cuidado, de atenção, frequentemente reclamando mais e restringem, as suas 

atividades habituais. 

Sentir dor tem um propósito, pois serve de alerta para algum perigo, nos 

fazendo perceber que algo no organismo não vai bem. Todavia, quando a sensação 

dolorosa permanece por mais de três meses, mesmo que o indivíduo procure 

tratamento para eliminar o desconforto físico, a dor deixa de ser um sinal de alerta e 

se torna uma doença, que se denomina dor crônica (Merskey, 1991). 

Desde 1994, a definição de dor não sofreu alteração. É concebida como “uma 

experiência sensorial e emocional desagradável que é associada a lesões reais ou 

potenciais ou descrita em termos de tais lesões. A dor é sempre subjetiva e cada 

indivíduo aprende a utilizar este termo por meio de suas experiências” (International 

Association for Study of Pain [IASP], 1994). Embora este conceito seja sucinto, é 

importante porque considera o caráter individual e subjetivo da dor, que comporta 

aspectos sensoriais, afetivos, cognitivos, comportamentais, sociais e culturais, os 

quais influenciam na determinação, interpretação e expressão da experiência 

dolorosa (Campbell et al., 2009). 

A dor é um dos principais motivos para as pessoas se ausentarem da sua 

função de trabalho, receberem benefício público por afastamento médico, se 

aposentarem por invalidez; além disso, é um fator importante no comprometimento 

da produtividade daqueles que estão numa faixa etária economicamente ativa. 

Trata-se, portanto, de um problema de saúde pública, devido ao seu alto custo, alto 

índice de prevalência e impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes e de 

suas famílias (Arnstein, 2000). 
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Uma pesquisa realizada no Reino Unido mostrou que muitas pessoas buscam 

auxílio nos serviços de pronto-socorro para controlar o quadro de dor e se esta não 

for tratada adequadamente, pode ter efeitos de curto e longo prazo, o que inclui 

sensibilização a episódios de dor em momentos subsequentes (Keating; Smith, 

2011). 

Todd et al. (2007) realizaram um estudo com 842 pacientes provenientes de 

20 hospitais dos EUA e Canadá que deram entrada no pronto-socorro. Os 

participantes da pesquisa relataram dor em 83% dos casos. Na chegada, a 

intensidade da dor era alta (8/10), mas apenas 60% dos pacientes receberam 

analgésicos, que foram administrados após longos atrasos e 74% dos pacientes 

tiveram alta, ainda com dor moderada ou intensa. Dentre aqueles que não 

receberam analgésicos, 42% os desejavam, mas apenas 31% expressaram tais 

pedidos. Neste estudo, concluiu-se que a intensidade da dor em pronto-atendimento 

é alta e os analgésicos são subutilizados. 

Em pesquisa brasileira realizada por Barreto et al. (2012), também foi 

constatado que a dor é uma experiência comum e clinicamente relevante no 

contexto dos prontos-socorros e mesmo com os avanços que permitem uma melhor 

compreensão dos mecanismos e dos tratamentos da dor, ainda se tem observado 

que não há valorização, avaliação e tratamentos adequados para a queixa. O estudo 

apontou que 17% dos pacientes, mesmo queixando-se de dor, não receberam 

prescrição analgésica, sendo que apenas 2,5% receberam analgésicos potentes e 

apenas metade dos pacientes ficou satisfeita com a analgesia instituída. Desta 

forma, o processo de recuperação e a possível cronicidade podem ser afetados se o 

quadro álgico não for tratado adequadamente, comprometendo a qualidade de vida 

do indivíduo e elevando os custos sociais e financeiros. (Calil; Pimenta, 2008; 

Freitas et al., 2009). 

Considerando a necessidade de milhares de pessoas em obter um tratamento 

adequado para a dor, existem instituições especializadas que estudam e/ou 

atendem pacientes que sofrem com quadros dolorosos, entre elas cita-se a IASP, 

que é uma associação direcionada para o estudo desta temática e que tem 

reconhecimento mundial.  
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Segundo informação retirada do site da Sociedade Brasileira para o Estudo 

da Dor (SBED)25 há 113 centros especializados no tratamento de pacientes com 

dores crônicas, espalhados por todas as regiões do país, tendo a maior 

concentração na parte sudeste do Brasil, com 61 centros; e na sequência aparecem 

as regiões sul, com 25; nordeste, com 15; centro-oeste com 9; e norte, com 3, ou 

seja, esta distribuição ainda prioriza as regiões mais desenvolvidas do país e seus 

maiores centros urbanos; com isso, muitas pessoas que sentem dor não têm a 

oportunidade de serem atendidas por estes serviços especializados.  

E por nem sempre encontrar com facilidade a assistência necessária, 

algumas pessoas procrastinam a procura por atendimento médico ou sequer vão 

atrás de tratamento, às vezes até podendo agravar o quadro clínico (Hamasaki; 

Kerbauy, 2001). Também para estes casos, a rede de computadores pode ser uma 

fonte de informação e troca de conhecimento, capaz de respaldar a necessidade de 

procurar o sistema de saúde ou simplesmente pode ser um meio de incentivo para 

procurá-lo (Park; Chung; Yoo, 2009).  

Em termos gerais, a atividade humana depende, para lograr sua expressão 

plena, de estar vinculada a um conjunto de instrumentos culturais que podem ser 

denominados narrativas, as quais conferem significado aos eventos do cotidiano 

(Bruner, 1997). A cultura é o sistema no qual as pessoas organizam suas 

experiências no mundo social, seus conhecimentos sobre ele e as trocas que com 

ele mantém. Neste sentido, as narrativas culturais focalizam o previsível e/ou usual 

dotando-os de legitimidade ou autoridade. Quando as coisas são como deveriam 

ser, o indivíduo não questiona sua experiência interna ou externa. Novas narrativas 

são construídas apenas quando são violadas crenças constituintes de sua ordem no 

mundo (Bruner, 1997). 

Quando algum sintoma, uma dor, por exemplo, ocorre, a ordem da realidade, 

do controle do corpo e do cotidiano é violada tornando-se necessário buscar um 

sentido para o que está acontecendo e a organização de uma nova narrativa que 

responda à excepcionalidade. O indivíduo que está com dor irá querer saber o que 

está acontecendo com ele e procurará entender o que causa este sofrimento físico, 

assim como formas de eliminá-lo, buscando respostas que podem ser encontradas 

                                            
25

 Informação retirada do site da SBED (Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor): 
<http://www.dor.org.br/centros-de-dor>. 

http://www.dor.org.br/centros-de-dor
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na medicina ou em outros lugares, tais como religião, crendices populares, 

experiências anteriores próprias ou de conhecidos e até mesmo na internet. 

Neste sentido há ao menos dois contextos a se referir, o do sintoma ou 

desconforto e o de seu significado para o indivíduo, este mesmo membro de uma 

cultura que o enquadra. Ao longo das últimas décadas tem havido um aumento no 

número de pesquisas cujo foco principal está no paciente, buscando-se 

compreender o significado que atribui a seu adoecimento e ao tratamento buscando-

se prever os comportamentos de pedir ajuda, do envolvimento com o tratamento, a 

adesão, e da incapacidade relacionada à doença. Assim como as percepções e 

significações têm ganhado evidência na literatura, as expectativas em relação à 

assistência médica também vêm se destacando (Rao; Weinberger; Kroenke, 2000). 

As expectações dos pacientes incluem as informações sobre o diagnóstico, 

explicação sobre sua doença, a prescrição de medicamentos e encaminhamentos. 

Elas estão consistentemente relacionadas à satisfação dos doentes com a entrevista 

médica, bem como menos visitas de retorno para sintomas semelhantes e menores 

níveis de posterior automedicação. Portanto, podem ter implicações importantes 

para a melhor satisfação e resposta ao tratamento, sendo fundamental compreendê-

las (Petrie et al., 2005). 

Em uma pesquisa realizada por Petrie et al. (2005) foram investigadas quais 

expectativas os pacientes com dor tinham em sua primeira consulta e cerca de 63% 

dos participantes esperavam mais investigações médicas ou exames.  

O paciente busca compreender melhor o que ele tem, visto que ele sente 

frequentemente um desconforto significativo. Desse modo, a dor também pode ser 

entendida como uma resposta afetiva à percepção do estresse que envolve o 

sistema somático, motor e cognitivo do paciente (Loduca, 1998).  

Aliado a isso, há estudos que têm evidenciado que a cultura influencia a 

experiência dolorosa, do ponto de vista profissional, bem como do paciente 

(Anderson; Green; Payne, 2009; Mossey, 2011). Assim, apesar de a literatura 

explicitar que o tratamento mais indicado para as dores crônicas é interdisciplinar, os 

pacientes ainda procuram uma solução imediatista, aguardando por procedimentos 

invasivos ou prescrições de fármacos, responsáveis por os colocarem num papel 

passivo em relação à recuperação de seu bem-estar (Loduca et al., 2014). 
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É importante considerar que a percepção do sintoma doloroso também tem 

relação com a crença de cada paciente sobre seu quadro clínico, ou seja, sofre 

influência das convicções íntimas, advindas de aspectos culturais ou crenças 

existenciais (Loduca; Samuelian, 2002).  

Segundo Loduca e Samuelian (2002), é comum o aparecimento de crenças 

disfuncionais, tais como “minha dor é um dano físico em meu corpo". E quando o 

tratamento não corresponde às expectativas de melhora do paciente, outras crenças 

também podem aparecer, como, por exemplo, começar a fantasiar que o que tem é 

uma coisa grave ou que estão negligenciando a sua situação de adoecimento, ou 

seja, ele quer mais atenção do profissional. 

Como visto, em diversas situações mesmo quando vai buscar atendimento 

especializado, muitas vezes a pessoa tem a percepção de estar sendo subatendida, 

e por permanecer com a dor é de se imaginar que dúvidas sobre seu estado de 

saúde e causas dos sintomas apareçam e isso pode mobilizá-la a buscar outros 

recursos para atender suas demandas, sendo a internet o maior meio de se obtê-las 

hoje em dia (Shavers; Bakos; Sheppard, 2010). 

 

E-health na área de dor 

 

Cada vez mais estudos na área da saúde estão mostrando que o 

desenvolvimento das novas tecnologias se apresenta como uma oportunidade de 

facilitar a gestão de condições de saúde, tais como diabetes, acidente vascular 

cerebral, rinite alérgica entre outras, assim como também pode oferecer soluções 

promissoras para a gestão de dores crônicas (Silva; Mello Jr.; Mion, 2005; Keogh; 

Rosser; Eccleston, 2010; Malafaia; Castro; Rodrigues, 2011; Buhrman et al., 2013; 

Moore et al., 2013; Tirlapur; Leiu; Khan, 2013). 

É crescente o número de publicações científicas que têm por objetivo, avaliar 

a qualidade dos sites que tratam da temática de dores crônicas, assim como avaliar 

intervenções, voltadas para os pacientes que utilizam o espaço virtual. Em vista de 

nosso objetivo, reveremos a seguir os estudos identificados na revisão que mostram 

o desenvolvimento do uso das TICs na área da dor, assim como as implicações 

relacionadas a elas. 
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Keogh, Rosser e Eccleston (2010) estudaram as intervenções online 

relacionadas à dor e verificaram que os projetos desenvolvidos conseguem ser 

classificados em três grandes áreas: (i) a oferta de educação/informação; (ii) 

avaliação e mensuração da dor; (iii) terapia da dor.  

Mais especificamente, em relação à oferta de educação/informação, houve 

um aumento significativo do número de informações sobre dor às quais os 

internautas podem ter fácil acesso, demonstrando que os pacientes podem estar 

mais motivados a procurar conteúdos na Web. Contudo os autores chamam a 

atenção à falta de controle dessas informações, o que leva alguns a concluir que o 

conhecimento de dor disseminado na internet é de má qualidade (Keogh; Rosser; 

Eccleston, 2010).  

Ainda na classificação feita por Keogh, Rosser e Eccleston (2010), a segunda 

grande área [avaliação e mensuração da dor] diz respeito a aplicações de diários 

eletrônicos e dispositivos móveis de monitoramento de estado de saúde para serem 

usados nas avaliações da dor, ou seja, tem-se procurado criar ferramentas 

tecnológicas a fim de recolher dados e monitorar sintomas do paciente de modo 

rápido e remoto, sendo que estes dados podem também ser transmitidos para os 

cuidadores/profissionais da saúde. Nesse sentido, vale ressaltar que é importante 

que se tenha uma rede segura e confiável. Já em relação à terceira área, que 

corresponde às terapias da dor, os autores em seu estudo verificaram que estão 

sendo usados os sistemas de telefonia e internet, em sua maioria por meio de 

videoconferências, para oferecer a alguns pacientes, acesso aos tratamentos dentro 

de sua própria casa, no momento que lhes for conveniente com a vantagem de 

reduzir custos e riscos ao frequentar ambientes hospitalares tradicionais. Entretanto, 

a eficácia da utilização dessas abordagens ainda não foi suficientemente avaliada 

com a população de pacientes com quadros álgicos.  

Muitas vezes as pessoas que sofrem com dores crônicas vivem angustiadas e 

encontram-se debilitadas devido a sua condição médica, e por isso estão 

frequentemente à procura de soluções para seu adoecimento. E como não existe 

hoje uma instituição que garanta a qualidade e credibilidade dos sites, existe o risco 

considerável de o indivíduo ser enganado pela oferta de produtos que oferecem 

promessas de alívio para a dor sem, de fato, se preocupar com a sua eficácia ou 

alertar para os efeitos adversos do seu uso (Rosser; Eccleston, 2011).  Os autores 
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Keogh, Rosser e Eccleston (2010), também fazem críticas aos produtos que afirmam 

ser terapêuticos, mas que são desenvolvidos em resposta a uma inovação 

tecnológica, ao invés de serem desenvolvidos pela motivação de suprir uma 

necessidade do usuário. 

Esse panorama vai ao encontro ao que Moore et al. (2013) em seu estudo 

consideraram importante: incluir os potenciais usuários do programa no 

planejamento das intervenções online, sendo o objetivo destas intervenções, 

complementar o tratamento que deve ser realizado com os profissionais de saúde. 

Os programas de tratamento que mais frequentemente encontramos na 

literatura foram relacionados à (i) educação de pacientes; (ii) programas de apoio 

entre pares e (iii) terapias cognitivo-comportamentais mediadas pela internet, 

obtendo como resultado maior conhecimento sobre os princípios da dor crônica; 

melhorias significativas na saúde e qualidade de vida; redução da intensidade da 

dor; declínio dos custos associados ao tratamento; diminuição dos efeitos da 

ansiedade, depressão e estresse (Brattberg, 2006; Bender et al., 2011; Ruehlman; 

Karoly; Enders, 2012).  

Como visto, pacientes, médicos e consumidores em geral podem acessar 

rapidamente uma enorme quantidade de informações sobre saúde na internet, 

podendo ser úteis para a educação e gestão da dor do doente (Tirlapur; Leiu; Khan, 

2013). Entretanto a abundância de sites pode gerar um esforço a mais para rastrear 

quais deles apresentam conteúdos confiáveis e atuais. Há muitas informações 

irrelevantes e até mesmo enganosas, atrapalhando a aquisição de conhecimento útil 

e adequado para o paciente que procura informação sobre sua condição de saúde 

(Washington et al., 2008).  

Segundo Washington et al. (2008) que avaliaram a qualidade de 240 sites de 

dor crônica, a pontuação máxima atingida foi de 2,17 numa escala possível de 16 

pontos, corroborando com estudos anteriores (Silva; Mello Jr.; Mion, 2005; Keogh; 

Rosser; Eccleston, 2010; Malafaia; Castro; Rodrigues, 2011; Buhrman et al., 2013; 

Moore et al., 2013; Tirlapur; Leiu; Khan, 2013), em outras áreas da medicina, os 

quais demonstram que frequentemente a qualidade da informação fornecida é 

pobre.  
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Em outro estudo que se propôs a avaliar sites de tratamento para pacientes 

com dor, utilizando a ferramenta DISCERN, Bailey et al. (2013) verificaram que a 

qualidade das informações disponíveis na Web variou substancialmente, com muitos 

sites com conteúdos incorretos ou incompletos, enquanto outros se apresentavam 

com informações precisas e detalhadas.  

Deste modo, a qualidade da informação deve ser cuidadosamente avaliada, 

mas se os sites fossem desenvolvidos por instituições especializadas ou se eles 

seguissem alguns padrões, facilitaria ao usuário a identificação, de modo mais ágil, 

de possíveis endereços eletrônicos que assegurem a confiabilidade da informação, 

como por exemplo, os sites que conseguem adquirir os selos de certificação 

(Washington et al., 2008; Tirlapur; Leiu; Khan, 2013).  

É aconselhável que os médicos e outros profissionais de saúde não só 

orientem pacientes e familiares a buscar sites que sigam os padrões desejáveis de 

desenvolvimento, indicando aqueles que recebem boas avaliações em relação à 

qualidade de seus conteúdos, mas também devem orientá-los que evitem acessar 

páginas de anúncios, aquelas que fornecem um serviço ou que querem vender um 

produto diretamente, pois estas páginas tendem a ter conteúdos com a qualidade 

inferior (Bailey et al., 2013). Outro ponto importante que deve ser levado em 

consideração é o uso das palavras-chaves selecionadas pelos doentes para fazer a 

pesquisa na internet, porque normalmente são influenciados pelo diagnóstico 

médico, por suas crenças, e até mesmo pelos costumes da sociedade, influenciando 

nos resultados obtidos nas ferramentas de busca online (Washington et al., 2008).  

Segundo Bailey et al., 2013, outro ponto que merece atenção é em relação à 

ordem em que um site foi selecionado na ferramenta de busca, ou seja, os websites 

que foram apresentados na primeira página (os primeiros dez resultados) têm 

propensão a ter melhor qualidade do que aqueles que seguem nas páginas 

posteriores, bem como há relação com o tipo de palavra-chave digitada na 

ferramenta de busca. Isso significa que as palavras-chaves específicas costumam 

ter um retorno de sites de melhor qualidade em comparação às palavras de dor em 

geral. 

As conclusões destes estudos são importantes no sentido de ajudarmos as 

pessoas que sofrem com dor, a encontrarem material mais confiável e atualizado na 

Web.  
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Cabe analisar agora como está a qualidade dos sites disponíveis para a 

população brasileira, assim como se eles são fáceis de serem usados e se 

respondem às necessidades dos usuários para que que a ferramenta de e-health 

para quadros dolorosos também seja encarada como uma possibilidade de ampliar a 

assistência à saúde.  
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MÉTODO 

O objetivo desta pesquisa foi o de analisar as demandas expressas por 

indivíduos que sentem dor; avaliar a qualidade das informações sobre dor, 

disponibilizadas na rede e a usabilidade dos websites selecionados nos 

instrumentos de busca do Google.  

Trata-se de uma pesquisa cujo delineamento é uma análise documental. A 

análise documental é muito próxima à modalidade de pesquisa bibliográfica, mas 

difere desta no sentido de se tratar de um material que ainda não recebeu 

tratamento analítico (Sá-Silva; Almeida; Guindani, 2009).   

Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) afirmam que os documentos, sejam eles 

públicos ou privados, são fonte poderosa de informação, capazes de oferecer 

evidências que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador. 

Lüdke e André (1986) recomendam o uso da técnica da análise documental 

quando o interesse do pesquisador é estudar o problema a partir da própria 

expressão dos indivíduos, como é o caso do presente trabalho. 

Eysenbach e Till (2001) afirmam que comunidades da internet são ricas 

fontes de dados qualitativos para pesquisas em saúde, assim como as postagens 

dispostas no meio virtual. Por isso, realizar análise qualitativa desses conteúdos 

pode ajudar a sistematizar e codificar as necessidades, valores e preferências dos 

consumidores e profissionais, sendo relevante para a área da saúde e autocuidado.  

 

Procedimento 

 

Uma questão básica das pesquisas que envolvem documentos é a sua 

seleção. Neste trabalho optamos por usar a base de dados do Google web para a 

coleta de material, dado que é a ferramenta mais utilizada para realizar buscas na 

internet pelas pessoas em geral e tem sido largamente usada em pesquisas (Silva; 

Mello Jr.; Mion, 2005; Souza; Luz; Rabello, 2008; Washington et al., 2008; Silva; 

Gubert, 2010; Separavich; Canesqui, 2012). Para realizar uma busca nesta 

ferramenta é necessário que se faça o uso de palavra-chave. 
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Para a realização do presente trabalho foram feitas diversas buscas com 

palavras-chaves diferentes na tentativa de contemplar como uma pessoa com dor se 

comporta na internet e também considerar as principais queixas de dor na 

população brasileira. Foram utilizadas oito palavras-chaves diferentes (dor; dor 

crônica; eu tenho dor; eu sinto dor; dor de cabeça; cefaleia; dor nas costas; e dor 

lombar). 

Destes termos, quatro deles (dor; dor crônica; dor de cabeça e dor nas 

costas) foram adaptados a partir de um estudo norte americano (Bailey et al., 2013), 

que também tinha por objetivo avaliar a qualidade da informação de websites de dor. 

Nele foram utilizados nas ferramentas de busca (i) três termos frequentemente 

relacionados a quadros álgicos (dor, dor crônica e dor nas costas), assim como (ii) 

cinco condições de dor mais frequentes (artrite, fibromialgia, dor de cabeça, 

enxaqueca, e dor pélvica). 

Primeiramente, pesquisar a palavra “dor” e “dor crônica” neste trabalho se 

torna interessante no sentido de se obterem informações que podem estar 

relacionadas tanto a um sintoma associado a um diagnóstico, como ao próprio 

diagnóstico de dor crônica.  

Já os termos “eu tenho dor” e “eu sinto dor” foram incluídos para expandir a 

abrangência das avaliações a fim de explorar duas possibilidades de expressão que 

podemos escutar com frequência dos doloridos. Outros termos como, por exemplo, 

“eu sofro com dor” ou “eu estou com dor” também foram considerados, ao escolher 

as palavras-chaves, mas optou-se por escolher os dois primeiros [“eu tenho dor” e 

“eu sinto dor”] no estabelecimento do recorte para a pesquisa, porque os últimos 

conduziam a mais resultados a serem excluídos.  

As duas formas verbais [tenho e sinto] estão no presente e podem dar a 

noção de que a pessoa está com uma dor tanto aguda, como uma dor que se 

arrasta há mais tempo.  

A escolha pelas outras palavras [dor de cabeça e dor nas costas] foram 

influenciadas, como dito acima, pelo estudo de Bailey et al. (2013), assim como por 

outros estudos nacionais (Teixeira; Pimenta, 1994; Teixeira et al., 2001; Kreling; 

Cruz; Pimenta, 2006; Queiroz et al., 2008). 
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Kreling, Cruz e Pimenta (2006) realizaram um estudo epidemiológico com a 

população brasileira não vinculada a serviços de saúde e sem considerar 

previamente nenhuma dor específica. Nele foi verificado que os locais de dor mais 

prevalentes são cabeça (26,7%), seguida da região lombar (19,4%).  

Já outras pesquisas revelam índices mais alarmantes. Em estudo 

epidemiológico, realizado em 2008, estimou-se que a prevalência de cefaleia 

naquele ano no Brasil foi de 72,2% (Queiroz et al., 2008).  Igualmente, as lombalgias 

manifestam-se em aproximadamente 70% dos brasileiros (Teixeira; Pimenta, 1994), 

sendo uma das causas mais comuns de incapacidade, decorrente de afecções do 

aparelho locomotor (Teixeira et al., 2001). 

Teixeira et al. (2001) afirmam que dentre as dores consideradas mais 

incapacitantes estão as lombalgias e as cefaleias, contudo os usuários podem 

muitas vezes não estar familiarizados com termos médicos e usar simplesmente a 

parte do corpo para procurar sobre seu sintoma, por isso além de cefaleia e dor 

lombar serão usados neste trabalho os termos genéricos “dor de cabeça” e “dor nas 

costas”, pois as pessoas podem procurar por sintomas relacionados a partes do 

corpo que ainda não tenham procurado tratamento ou recebido um diagnóstico.  

Outros dados que reforçam as escolhas pelas palavras-chaves, são os 

números obtidos pelo Google Trends26 que revelam que o interesse no Brasil em 

pesquisar os termos “dor”27; “dor crônica”28; “eu tenho dor”29; “eu sinto dor”30; “dor de 

cabeça”31; “dor nas costas”32; “cefaleia”33; e “dor lombar”34 alcançou o ponto mais 

alto do mapa, que é sempre 100.  

                                            
26 Google Trends é uma ferramenta, ainda em versão Beta (fase de desenvolvimento e testes), que 
tem a finalidade de medir o interesse de pesquisa nos tópicos. É capaz de fornecer rapidamente 
dados precisos sobre o interesse de pesquisa geral. 
<https://www.google.com.br/trends/explore#cmpt=q>. 
27 Resultado obtido com o uso da palavra-chave “dor”: 
<https://www.google.com.br/trends/explore#q=dor&cmpt=q>. 
28 Resultado obtido com o uso da palavra-chave  “dor crônica”:  
<https://www.google.com.br/trends/explore#q=dor%20cr%C3%B4nica&cmpt=q>. 
29 Resultado obtido com o uso da palavra-chave  “eu tenho dor”:  
<https://www.google.com.br/trends/explore#q=eu%20tenho%20dor&cmpt=q>. 
30 Resultado obtido com o uso da palavra-chave  “eu sinto dor”:  
<https://www.google.com.br/trends/explore#q=eu%20sinto%20dor&cmpt=q>. 
31 Resultado obtido com o uso da palavra-chave “dor de cabeça”:  
<https://www.google.com.br/trends/explore#q=dor%20de%20cabe%C3%A7a&cmpt=q>. 
32 Resultado obtido com o uso da palavra-chave “cefaleia”:  
<https://www.google.com.br/trends/explore#q=dor%20nas%20costas&cmpt=q>. 
33 Resultado obtido com o uso da palavra-chave “dor nas costas”:  
<https://www.google.com.br/trends/explore#q=cefal%C3%A9ia&cmpt=q>. 
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E assim como já foi apresentado no primeiro capítulo, em geral as pessoas 

costumam selecionar um dos primeiros resultados apresentados ao invés de 

explorar as páginas seguintes de pesquisa, normalmente reformulando sua busca 

(Eysenbach; Köhler, 2002; Silveira, 2002). Por esses motivos optou-se por restringir 

os dados à primeira página de resultados encontrados no dia em que foi realizada a 

pesquisa. 

Para a realização desta Dissertação avaliamos exclusivamente os conteúdos 

escritos em língua portuguesa, que abordassem a dor com seu aspecto psicofísico. 

Foram excluídos os resultados que apareciam em destaque como anúncio 

e/ou publicidade na ferramenta de pesquisa; resultados relacionados à arte (como 

músicas e poesias); paronímias (por exemplo, Rede D’or); imagens; conteúdos que 

usassem a palavra dor de forma simbólica (por exemplo, dor como luto, emoção ou 

preocupação); ou quando apareceu uma notícia específica sobre um deputado que 

sofria de “dor no peito”. 

Nota-se que para reproduzir a pesquisa é preciso considerar a “natureza 

constantemente mutável e efêmera” da internet (Fragoso; Recuero; Amaral, 2011), 

ou seja, é possível que os dados obtidos nesta busca não sejam passíveis de 

repetição caso realizada a busca algum tempo depois, pois algumas páginas, 

obtidas como resultado, podem já não estar mais disponíveis para visualização. 

Em resumo, foram utilizadas como termos de busca as palavras-chaves: “dor”; “dor 

crônica”; “eu sinto dor”; “eu tenho dor”; “dor de cabeça”; “cefaleia”; “dor nas costas”; 

“dor lombar” e foram selecionados os conteúdos da primeira página de resultados 

via Google web, mas excluídos os produtos considerados como anúncio e/ou 

publicidade; relacionados à arte; paronímias; imagens; que consideram dor em sua 

forma simbólica (como sinônimo de emoção, por exemplo); e notícia específica que 

destoa do restante da pesquisa (um deputado que sofria com “dor no peito”).  

                                                                                                                                        
34 Resultado obtido com o uso da palavra-chave “dor lombar”: 
 <https://www.google.com.br/trends/explore#q=dor%20lombar&cmpt=q> 
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Análise dos resultados 

 

Os resultados obtidos da busca foram inicialmente organizados em categorias 

a piori de organização da web (Websites, Virtual Settlement) e indicados sua 

frequência e significado de modo a delinear com o que os usuários se deparam e 

qual a natureza da informação ofertada (científica e/ou leiga) na web.  

Quanto aos objetivos foram usadas técnicas de análise diversas. 

(1) No que se refere ao objetivo de identificar as demandas dos usuários as 

expressões dos internautas foram submetidas à análise temática, que se trata de 

um método para identificar, organizar, analisar, e descrever, com riqueza de 

detalhes, os padrões (temas) de informações obtidas com os dados da pesquisa 

(Braun; Clarke, 2006). 

Um dos benefícios da análise temática é a sua flexibilidade, pois por 

prescindir de uma teoria, a análise temática fornece uma ferramenta de pesquisa 

flexível e útil, podendo-se conseguir um relato rico, complexo e detalhado dos dados 

obtidos (Braun; Clarke, 2006).  

Com o uso deste método as categorias emergem dos dados, sendo mais 

indutiva do que a análise de conteúdo, uma vez que as categorias não são decididas 

antes da codificação dos dados (Ezzy, 2002). 

Ezzy (2002) afirma que embora as questões que são de interesse geral do 

estudo sejam determinadas antes da análise, a natureza específica das categorias e 

temas a serem explorados não são predeterminados. Isto pressupõe que este tipo 

de metodologia pode levar a investigação sobre as questões e problemas centrais a 

resultados que o pesquisador não tenha previsto.  

Com a análise temática das expressões dos usuários, que sentem dor na 

internet, buscou-se obter uma perspectiva global das necessidades expressas pelos 

usuários que recorrem às ferramentas de saúde nas páginas da Web.   

(2) Finalmente, quanto à avaliação da qualidade da informação e a usabilidade foi 

necessário realizar uma construção própria de instrumento para esta 

Dissertação.    
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Quando iniciamos a pesquisa, pensamos em utilizar os critérios 

desenvolvidos pelas instituições voltadas a este propósito, por exemplo, os da 

Fundação HON ou DISCERN. No entanto identificamos que os instrumentos 

propostos por eles são dirigidos especialmente à avaliação de sites de saúde com 

um todo e não simplesmente aos conteúdos que estão amplamente divulgados na 

internet em diversos tipos de ferramentas, como jornais e revistas online, blogs, etc. 

O DISCERN, mais especificamente, é utilizado para avaliar sites que abordem 

questões sobre o tratamento para as doenças, tema que nem sempre é abordado na 

informação encontrada.  

Fazendo um mapeamento exploratório dos sites e pensando nos critérios 

atribuídos pela Fundação HON, pouquíssimos sites obteriam o selo de certificação, 

uma vez que exigem aspectos formais que em alguns casos sequer se aplicam, 

como por exemplo, especificar explicitamente o público alvo ao qual o conteúdo se 

destina, pois detalhar este tipo de informação não necessariamente faz parte do 

contexto geral da ferramenta (como no caso de jornais virtuais), podendo estar 

subentendido ao longo da matéria, mas para a Fundação isto não é suficiente. 

Outro ponto importante, é que tanto o HONcode como o DISCERN, abordam 

demasiadamente os aspectos formais, no entanto esquecem-se da questão da 

usabilidade, algo que deve ser considerado com o público leigo, pois o quanto 

valeria um site de saúde ter informações de qualidade se ele não for fácil de usar e 

atender às demandas do usuário, considerando que a prática usual do internauta é a 

de que em não se sentindo satisfeito, rapidamente migrar para navegar em outro 

endereço eletrônico. 

Em relação aos selos de certificação, acreditamos que eles realmente ajudam 

o usuário a discriminar qual informação é de qualidade ou não, contudo há dois 

pontos que merecem ser discutidos: primeiramente, o selo, por exemplo, do 

HONcode fica no rodapé dos sites, não tendo qualquer tipo de destaque a ele; e em 

segundo lugar não há uma ampla divulgação do que venham a ser estes selos; 

deste modo o usuário comum (aquele que não é da área da saúde) muitas vezes 

não faz ideia de que ele exista, muito menos que ele tenha que procurar sites que 

tenham este tipo de certificação em busca de qualidade de informação.   

Também vale dizer que não cabe a um site de jornal ou revista online ou até 

mesmo qualquer tipo de site que não seja especificamente ligado à área da saúde, ir 
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atrás da obtenção de um selo de certificação para conteúdos relacionados a esta 

área, pois não são foco principal de divulgação. Entretanto, mesmo sem obter os 

selos, essas ferramentas continuarão sendo uma importante fonte de disseminação 

de conteúdos da área da saúde. 

Uma proposta que à primeira vista nos pareceu bastante interessante para 

avaliar a qualidade de sites de saúde foi a realizada por Mendonça (2013), pois ela 

conseguiu reunir os aspectos mais importantes abordados nas principais 

ferramentas de avaliação (incluindo HONcode e DISCERN). Ela inclusive considera 

a questão da usabilidade e acessibilidade dos dispositivos. No entanto questões 

referentes à acessibilidade necessitam de avaliações por meio de softwares ou 

serviços online que ajudam a determinar se um site respeita ou não as 

recomendações de acessibilidade, além do que, o avaliador deve ter conhecimento 

sobre as diferentes tecnologias, as barreiras de acessibilidade enfrentadas por 

pessoas com deficiência, entre outras competências. Uma das etapas essenciais 

para validação de uma página é a realização de testes com usuários reais (pessoas 

com deficiência ou limitações técnicas) (BRASIL, 2014a). Portanto, este tópico não 

será foco da presente Dissertação. 

Apesar da proposta realizada por Mendonça (2013) ser mais completa em 

relação aos outros instrumentos conhecidos, infelizmente, ela também só diz 

respeito a sites de saúde, dificultando a avaliação dos sites que não são desta área. 

Mendonça (2013), assim como o HON e o DISCERN, também demonstra uma 

grande preocupação com a fundamentação cientifica, contudo não permite uma 

visão mais aprofundada de quem a produz.  

Outra dificuldade encontrada para utilização da ferramenta proposta por 

Mendonça (2013) é que não havia descrição de como utilizá-la. Buscamos o contato 

da autora nos meios virtuais, enviamos e-mail, mas não obtivemos resposta. No 

entanto, por considerar o material orientador interessante, resolvemos trabalhar com 

ele e adaptá-lo. 

Pensando nisso, consideramos as dimensões conteúdo, técnica e de design 

abordadas por ela, destacando as perguntas que consideramos que mais 

interessavam para o presente trabalho, no sentido de poder englobar o maior 

número de ferramentas virtuais possíveis, além de criar respostas padronizadas às 

demandas encontradas.  
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Como o presente trabalho aborda a temática da dor como uma forma de 

ilustrar o universo digital voltado à área da saúde, que tem se mostrado muito amplo, 

por isso precisávamos de um recorte para o trabalho, elaboramos um instrumento 

que agrega à dor a avaliação dos sites. 

Nosso instrumento também considera os princípios éticos estabelecidos pelo 

CREMESP (2012), no que diz respeito a que toda e qualquer informação de saúde 

apresentada na internet deve ser exata, atualizada, de fácil entendimento, em 

linguagem objetiva e cientificamente fundamentada.  E como acreditamos que a 

informação é um fator fundamental de empoderamento do indivíduo e 

consequentemente uma forma de melhorar a promoção de saúde no Brasil, é 

essencial que sua qualidade e credibilidade sejam asseguradas, embora também o 

grande desafio seja garantir que ela seja responsiva às necessidades dos indivíduos 

e de fácil uso.   

A partir da adaptação realizada da proposta de Mendonça (2013), todos os 

sites selecionados foram avaliados segundo as dimensões (i) de conteúdo (acurácia, 

abrangência, legibilidade); (ii) técnica (credibilidade, publicidade e patrocínio; 

segurança e privacidade; aspectos éticos; interatividade; suporte ao usuário); (iii) 

design (usabilidade). 

As respostas encontradas na Web foram avaliadas de acordo com os temas 

abaixo:  

(i) Dimensão Conteúdo: 

a) Acurácia, neste item foram formuladas oito possibilidades de respostas, onde 

é possível verificar a proporção de quem produz a informação disponibilizada 

e se esta é fundamentada cientificamente ou não: 

 Não abre em nenhum conteúdo específico 

 Não, somente a opinião do autor (não profissional ou sem 

especificação) 

 Sim, opinião do autor (faz parte do corpo editorial, sem referência 

de quem seja) 

 Sim, opinião do autor (sendo profissional da saúde ou instituição 

reconhecida) 

 Sim, por entrevistas de profissionais de saúde 
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 Sim, por dados/estudos/opiniões, mas sem referências 

 Sim, com referências científicas ao longo do texto 

 Sim, com referências científicas apenas no fim do texto 

 

b) Abrangência trata-se de compreender que tipo de informação é abordado 

diante de cada uma das palavras-chaves. As informações foram 

categorizadas em seis possibilidades, sendo que uma página avaliada pode 

produzir mais de um resultado:  

 Mecanismo de dor 

 Informação sobre diagnóstico / sintomas (pelo menos 1) 

 Informação sobre prevenção (pelo menos 1) 

 Informação sobre tratamento (pelo menos 1)  

 Faz indicação de local de tratamento ou especialista 

 Não abre nenhum conteúdo específico 

 

c) Legibilidade abrange aspectos relacionados à linguagem, pois os textos 

devem ser apresentados de maneira simples, clara, objetiva e 

preferencialmente de tamanhos curtos. Pensando nestes critérios foram 

elaboradas as questões abaixo. Ou seja, um resultado pode ter até duas 

respostas, sendo uma referente à linguagem, mais especificamente, e a outra 

em relação ao tamanho do texto:  

 Linguagem simples e clara (para os usuários em geral) 

 Linguagem mais complexa (científica / com uso de palavras 

técnicas) 

 Textos curtos (podem ter divisões dentro do texto) 

 Texto único e longo 

 Não abre nenhum conteúdo específico 

 Não se aplica: (Fóruns) Dúvida do usuário + interação 

 

(ii) Dimensão Técnica 

a) Credibilidade/Atualização diz respeito ao quanto a matéria publicada está 

atualizada, segue as respostas padronizadas: 
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 Consta data de criação ou atualização da matéria 

 Não consta a data da publicação 

 Não abre nenhum conteúdo específico 

 

b) Credibilidade/Certificação retrata a quantidade de sites que obtiveram 

credenciamento pela instituição HONcode, pois nos resultados obtidos não foi 

encontrada certificação por nenhuma outra instituição credenciadora:  

 O site é certificado por instituição credenciadora (HONcode) 

 O site não é certificado por instituição credenciadora (HONcode) 

 O site disse que era certificado, mas não há correspondência no 

site da Fundação 

 

c) Credibilidade/Público alvo predominante foram categorizados em duas 

possibilidades: para profissionais da saúde prioritariamente ou para usuários 

em geral: 

 Predominantemente para profissionais  

 Predominantemente para usuários em geral (pacientes) 

 
d) Publicidade e Patrocínio foram relacionados às divulgações comerciais 

expostas nos sites encontrados: 

 Há propaganda no site (em local separado) 

 Há propaganda no meio do conteúdo 

 Divulgação do consultório / clínica / hospital 

 Propaganda de algum produto específico (livro, tratamento, serviço 

 Sem publicidade 

 

e) Segurança e Privacidade referem-se à coleta de dados dos usuários e 

armazenamento dos mesmos, respeitando uma política de privacidade que 

deve estar presente quando se faz qualquer tipo de coleta de dados dos 

indivíduos: 

 Coleta os dados apenas de quem quer fornecê-los 

 Faz rastreamento de cookies 
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 Não coleta nenhum tipo de dado (não está descrito isso) 

 Tem política de privacidade 

 Não tem política de privacidade 

 

f) Aspectos Éticos devem ser garantidos os princípios de transparência; 

honestidade; qualidade; consentimento livre e esclarecido; privacidade; ética 

médica; responsabilidade e procedência (CREMESP, 2012) ao transmitir 

qualquer tipo de informação de saúde aos usuários da internet: 

 As dicas são oferecidas por profissionais qualificados 

 As dicas não são oferecidas por profissionais qualificados 

 Não há especificação sobre o autor 

 O site notifica a necessidade de procurar ajuda médica 

 O site não notifica a necessidade de procurar ajuda médica 

 

g) Interatividade/Tipo de ferramenta encontrada diz respeito a quantos sites 

permitem que o usuário comente, compartilhe ou “curta” determinada página 

da web: 

 Somente comentários 

 Comentários + curtir e/ou compartilhar 

 Somente curtir e/ou compartilhar 

 Não tem nenhum tipo de interatividade 

 Não abre nenhum conteúdo específico 

 

h) Interatividade/Moderador trata de verificar se o site que disponibiliza espaço 

para comentários em sua página possui moderador (com ou sem credenciais) 

que se propõe a interagir com o usuário que se expõe na internet: 

 Há moderador com credenciais e apto 

 Há moderador com credenciais e não apto 

 Há moderador sem credencial 

 Não há moderador (somente interação com os usuários) 

 Não há espaço para comentários 

 Não abre nenhum conteúdo específico 
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i) Suporte ao usuário/Meio de contato deve ser fornecido em local específico 

do site: 

 Fornece algum contato (telefone, e-mail, endereço) 

 Não fornece algum contato (telefone, e-mail, endereço) 

 Possui Fale conosco  

 Não possui Fale conosco  

 Não se aplica (fóruns, youtube, wikipédia, facebook) 

 

j) Suporte ao usuário/Perguntas frequentes aplica-se somente a sites de 

sociedades médicas ou àqueles desenvolvidos por profissionais da saúde, 

pois são os que vão tratar do tema da dor e que poderiam ter espaço 

destinado a esse tipo de demanda. Outros tipos de sites, por englobarem 

temas mais genéricos, não usam este tipo de artifício: 

 Oferece perguntas mais frequentes 

 Não oferece perguntas mais frequentes 

 Não se aplica (jornais e revistas, fóruns, blog, youtube, wikipédia, 

facebook, bibliotecas virtuais, sites de saúde) 

 
(iii) Dimensão Design 

 
a) Usabilidade/Identidade visual observa se o site respeita os padrões de 

organização de um site, assim como se nele constam os logotipos, atalhos e 

caixas de busca visíveis em todas as páginas e sempre nos mesmos lugares: 

 Há identidade visual 

 Não há identidade visual 

 

b) Usabilidade/Navegabilidade considera o quanto é fácil de procurar e 

encontrar uma informação dentro do site: 

 É fácil navegar no site 

 Não é fácil navegar no site 
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c) Usabilidade/Design refere-se ao desenho utilizado no site, se ele é 

agradável visualmente e se há poluição visual que deixa a página cansativa 

ou se confunde o usuário (às vezes com dificuldade de identificar o que é 

conteúdo do site e o que é publicidade, por exemplo): 

 O design do site é agradável e limpo 

 O design do site não é agradável 

 Há muita informação 

 Há muita publicidade 

 

d) Usabilidade/Ferramenta de busca é importante para que o indivíduo possa 

encontrar uma informação dentro do próprio endereço eletrônico: 

 Existe ferramenta de busca 

 Não existe ferramenta de busca 

 

Consideramos que a partir da análise destes itens possamos verificar se há 

qualidade nas páginas dos sites encontrados que falam sobre dor e usabilidade das 

mesmas por parte do usuário.  

 

Questões éticas 

 

Embora uma análise de documentos e de textos públicos tradicionalmente 

não levantem questões éticas, no caso dos conteúdos de fóruns, blogs e 

comentários dos usuários, trata-se da expressão de alguém que expõe seu 

sentimento, sua subjetividade e não pediu para ser avaliado, suscitando outros 

níveis de questionamento que não o tradicional código de ética que rege a pesquisa 

com seres humanos.  

No artigo desenvolvido por Eysenbach e Till (2001) são discutidas questões 

éticas pertinentes à pesquisa de conteúdos da internet. O direito à privacidade e à 

confidencialidade se coloca, dado que a comunicação do indivíduo na internet 

questiona o sentido de documento e do que é público e privado. Uma das 

recomendações dos autores refere-se a decidir inicialmente se as postagens feitas 
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no ambiente da internet são comunicações “privadas” ou “públicas”. A orientação 

para fazer tal distinção se dá em relação ao nível de privacidade estimada e a 

medidas que avaliam o nível da percepção da privacidade.  

Quando o material a ser examinado exige registro, é considerado privado, no 

entanto, o número de usuários (reais ou presumidos) de uma comunidade determina 

como o espaço é percebido; por exemplo, uma lista de discussão com 10 assinantes 

é diferente de uma lista com 100 ou 1000 participantes, e por último, e talvez mais 

importante, a percepção de privacidade depende de normas e códigos de um grupo 

individual, público-alvo, e dos objetivos estabelecidos pela comunidade (Eysenbach; 

Till, 2001). 

Essa discussão é importante, pois o pesquisador pode conduzir o estudo sem 

requerer aprovação em Conselho de Ética quando se caracteriza tratar-se de uma 

pesquisa realizada em local público ou com informações que estejam publicamente 

disponíveis, pois pode-se presumir que os participantes estão buscando visibilidade 

pública. 

Foi optado por seguir as recomendações destes autores que afirmam que 

embora uma determinada comunidade se considere privada, não é necessário 

consentimento informado para análises passivas, uma vez que o material está 

disponível para o público e produzido sem a intervenção do pesquisador.  

Por consequência, neste trabalho, não foi adotado o termo de consentimento, 

principalmente por considerar que o número real de pessoas que acessam 

mensagens dispostas em uma pesquisa simples do Google, pode ser maior do que 

o previsto pelos usuários e este número pode ser impossível de ser determinado, 

caracterizando este espaço como um ambiente público, passível de observação e 

análise.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o que foi exposto no método, optamos por realizar a pesquisa, 

buscando por oito palavras-chaves na ferramenta de busca do Google, funcionando 

como mecanismo desencadeador para encontrar material relacionado a quadros de 

dor, de forma semelhante à que poderiam fazer, diante da Web, as pessoas que 

sofrem com dor.  

Os resultados que serão apresentados a seguir foram organizados em três 

partes. Inicialmente apresentamos uma visão mais global do material encontrado e 

que subsequentemente será analisado, ou seja, o mapeamento do produto da busca 

realizada na ferramenta do Google (A). Nas seções seguintes apresentam-se a 

análise e discussão dos comentários, deixados pelas pessoas nos sites 

selecionados a fim de evidenciar quais as demandas expostas acerca da dor na 

internet (B), e em seguida as avaliações referentes à qualidade e usabilidade dos 

conteúdos de dor encontrados na rede (C). 

  

A. Mapeamento do produto da busca 

 

Os termos “dor”, “dor crônica”, “eu tenho dor”, “eu sinto dor”, “dor de cabeça”, 

“cefaleia”, “dor nas costas” e “dor lombar” foram colocados na ferramenta de busca 

do Google e em média apareceram 7.539.500 resultados em 0,26 segundos.   

Considerando que para o presente trabalho só foram selecionados os 

resultados da primeira página de exibição do Google, as palavras-chaves nos 

conduziram a 85 resultados, dos quais 21 foram excluídos, pois oito eram 

relacionados a experiências artísticas (como música ou poesia); cinco, a paronímias 

(por exemplo: Rede D’or); dois usavam o termo dor no sentido simbólico (como 

sentimento ou sofrimento); um deles representava uma notícia específica sobre um 

deputado que estava com dores no peito; e uma página era da ferramenta de 

imagens do Google sobre dor lombar. Mais quatro resultados foram excluídos do 

número total por se repetirem em mais de uma palavra-chave, restando 64 produtos 

válidos. 
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Para apresentação destes dados, optamos por mostrar individualmente o 

obtido para cada palavra-chave. Construímos quadros a partir da classificação nas 

categorias de identificação utilizadas na web: (1) Websites; (2) Virtual Settlement e 

(3) excluídos.  

Dentro da categoria Website criamos subcategorias para melhor identificar o 

tipo de material: (1a) sites de saúde, para aqueles que são designados a fornecer 

informações sobre os mais variados temas relacionados à área da saúde, doença e 

bem-estar, como por exemplo, o Minha Vida, ABC da saúde, Tua Saúde etc.; (1b) 

sites desenvolvidos por sociedades médicas ou por pessoas especialistas no tema 

da dor; (1c) sites de jornais ou revistas online, assim como todos os sites de notícias 

em geral, tais como: Folha, Terra, UOL etc.; e (1d) sites relacionados às Bibliotecas 

Virtuais especializadas ou às universidades.  

No que se refere à categoria Virtual Settlement foram identificadas as 

seguintes subcategorias: (2a) blogs; (2b) Facebook; (3c) Youtube; (4d) Wikipédia; 

(5e) Fóruns com pessoas leigas e com especialistas.  

Para a categoria dos excluídos, especificaremos o que foi descartado para 

cada palavra-chave.  

Todos os quadros foram organizados de modo a exibir a frequência para cada 

subcategoria, exibindo o que é possível nos depararmos, ao pesquisar sobre dor por 

meio do Google web. 

A primeira palavra pesquisada foi “dor” e os resultados obtidos podem ser 

vistos no Quadro 4. 

Quadro 4. Resultados obtidos com o uso da palavra-chave “dor” 

DOR 
Resultados 

(13) 

Website 

Site de saúde, como: Minha Vida, ABC da saúde, Tua Saúde etc. 0 

Sites de sociedades médicas, outros sites especializados. 3 

Jornais e revistas online, ou sites de notícias como: Folha, Terra, 
UOL etc. 

1 

Bibliotecas virtuais especializadas ou relacionadas às 
universidades 

0 

Virtual 
Settlement 

Blogs 0 
Facebook 0 
Youtube 0 

Wikipédia 1 

Fóruns 
Leigo 0 

Com especialistas 0 

Excluídos 
Paronímias (5)/ dor usada de forma simbólica (2) / notícia 

específica (1) 
8 
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Como pode ser deduzido a partir do quadro acima, quando pesquisamos a 

palavra-chave “dor”, foi possível encontrar treze resultados, três dos quais relativos a 

sites de sociedades médicas ou de especialistas. Dentre estes, dois são da 

Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) e ao clicar sobre eles um nos 

direciona para o site geral da sociedade e o outro para a revista científica, não 

apresentando nenhum conteúdo específico (página principal). Nestes dois exemplos, 

é preciso procurar informações dentro do próprio site, o que dificulta a busca pela 

informação que deveria ser direcionada pela pesquisa realizada no buscador. 

Diferentemente, no terceiro site de autoria de sociedades ou especialistas é possível 

entrar em uma breve definição de dor.  

Nos três sites acima citados não foi possível encontrar um meio de 

comunicação por mensagens online com os usuários, ou seja, eles não apresentam 

interatividade. 

Também foi encontrado um resultado de pesquisa direcionado para sites de 

jornais e revistas online no portal IG de informação. Trata-se de um portal que 

contém matérias sobre economia, notícias em geral, esportes e também assuntos 

relacionados à saúde, dentre outros temas. Esta matéria nos levou novamente a 

uma descrição geral do que é dor e novamente não apresentou espaço para 

interação com comentários de outros usuários. Este resultado repetiu-se com uso da 

palavra-chave “dor crônica”. 

No caso do site do IG, assim como em outros sites, pode não haver a 

possibilidade de publicar comentários, no entanto podem existir ícones nos quais é 

possível recomendar a matéria lida a outras pessoas, assim como curtir ou 

compartilhar o conteúdo por meio das redes sociais. Porém, para o presente 

trabalho não trabalhamos com essa possibilidade, dado que o foco principal da 

interação que nos interessa é a expressão espontânea do indivíduo.   

Com o uso da palavra “dor” outra fonte de informação foi encontrada no site 

da Wikipédia, que descreve de forma geral o que é dor e expõe uma nota, avisando 

ao leitor que as informações obtidas não têm sua confiabilidade assegurada, o que é 

a praxe em qualquer resultado de busca neste site.  

Também foram acessados oito resultados excluídos da análise por se 

referirem a sites que continham a palavra “dor”, mas não no sentindo esperado pelo 
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estudo, por exemplo, relacionados à Rede D’or (nome de uma rede de hospitais), 

assim como também apareceram resultados que tratavam a dor como aspecto 

estritamente emocional. Ou seja, foram obtidos cinco dentre treze resultados que se 

enquadravam nos critérios de inclusão para a avaliação de conteúdo dos sites.  

Deste modo, podemos afirmar que este não é um termo que conduz a 

resultados muito relevantes, pois de fato, nos direcionou para apenas três páginas 

que continham diretamente as informações relacionadas à dor, sem que fosse 

necessária nova busca. Ao contrário, com o uso da palavra-chave “dor crônica” foi 

possível aproveitar mais resultados que se enquadravam nos critérios de seleção 

dos sites, pois não tivemos que excluir nenhum, obtendo-se um total de dez 

resultados que se distribuíram segundo o que é mostrado no Quadro 5, exposto a 

seguir.  

Quadro 5. Resultados obtidos com o uso da palavra-chave “dor crônica” 

DOR CRÔNICA 
Resultados 

(10) 

Website 

Site de saúde, como: Minha Vida, ABC da saúde, Boa Saúde etc. 3 

Sites de sociedades médicas, outros sites especializados. 3 

Jornais e revistas online, ou sites de notícias como: Folha, Terra, UOL 
etc. 

2 

Bibliotecas virtuais especializadas ou relacionadas às universidades 1 

Virtual 
Settlement 

Blogs 0 
Facebook 0 
Youtube 0 

Wikipédia 1 

Fóruns 
Leigo 0 

Com especialistas 0 

Excluídos - 0 

 

Ao usar a palavra-chave “dor-crônica”, foi possível encontrar três sites 

relacionados a temas de saúde, sendo dois deles “assinados” por instituições ou 

médicos. O primeiro é direcionado à página do Hospital Israelita Albert Einstein e o 

outro é de autoria do médico Dr. Dráuzio Varella. Estes resultados nos conduziram a 

uma visão geral do que venha a ser dor crônica. 

Já o terceiro site é do portal de saúde ‘Minha Vida’. Sobre este portal, o 

‘Grupo Minha Vida’, observamos que foi fundado em 2004 e é uma empresa privada 

e independente que se autointitula como o maior portal de saúde e bem-estar do 

Brasil, pelo grande volume de informação (já foram produzidas mais de 10 mil 

matérias, vídeos e avaliações) e por ter grande capacidade de atingir a população 
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brasileira, cerca de 10 milhões de acessos por mês. No entanto, no caso da busca 

pelo termo “dor crônica” o resultado obtido não abriu nenhum conteúdo específico, 

sendo necessário realizar mais uma busca dentro do portal. 

Cabe mencionar que tanto o site do Hospital Israelita Albert Einstein como o 

portal de saúde ‘Minha Vida’ possuem o selo de certificação da Fundação HONcode. 

Ao usar “dor crônica”, o Google também gerou três sites que foram 

desenvolvidos sob a responsabilidade de médicos especialistas que atuam com 

pacientes com dor, um deles é clínico geral e reumatologista; outro tem residência 

em cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia e tem divulgado trabalhos sobre 

tratamentos médicos com ozônio medicinal; e por último um médico 

anestesiologista. Todos abordam questões sobre o tratamento, ao mesmo tempo em 

que divulgam seu consultório médico. 

Também foram encontrados dois resultados publicados por sites de notícias 

como o UOL, divulgando uma extensa reportagem da Scientific American Brasil 

sobre os novos culpados da dor crônica, e outro pelo portal de notícias do IG, 

conteúdo que já foi discutido na busca pela palavra “dor” (repetição).   

Foi encontrado um artigo científico, publicado pela Revista Brasileira de 

Cancerologia, abordando o tema da ‘Dor crônica e subjetividade em oncologia’, 

assim como uma página do site da Wikipédia, trazendo uma breve explicação do 

que vem a ser dor crônica.  

Destaca-se aqui que apenas o site do Hospital Israelita Albert Einstein 

possuía espaço próprio para que os internautas tecessem comentários sobre a 

matéria publicada, entretanto, não se verificou este tipo de ação.  

Faz-se aqui uma ressalva, pois no site médico descrito acima até há um 

espaço para as pessoas deixarem comentários, mas não há divulgação deles, por 

isso consideramos que este site especificamente não tem interatividade.  

Na sequência pesquisamos a palavra-chave “Eu tenho dor” na tentativa de 

abarcar uma expressão comum dos pacientes que convivem com dores. Os 

resultados obtidos podem ser vistos no Quadro 6, exposto a seguir.  
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Quadro 6. Resultados obtidos com o uso da palavra-chave “Eu tenho dor” 

EU TENHO DOR 
Resultados 

(10) 

Website 

Site de saúde, como: Minha Vida, ABC da saúde, Boa Saúde etc. 2 

Sites de sociedades médicas, outros sites especializados. 0 

Jornais e revistas online, ou sites de notícias como: Folha, Terra, UOL 
etc. 

2 

Bibliotecas virtuais especializadas ou relacionadas às universidades 0 

Virtual 
Settlement 

Blogs 0 
Facebook 1 
Youtube 0 

Wikipédia 0 

Fóruns 
Leigo 1 

Com especialistas 0 

Excluídos Arte (4) 4 

 

No quadro acima podemos observar que se enquadraram nos critérios do 

estudo apenas cinco dos dez resultados obtidos, pois quatro deles se referem a 

conteúdos que denominamos genericamente de arte (são letras de músicas que 

usam a palavra dor em sua composição).  

Ambos os sites de saúde são de autoria do ‘Grupo Minha Vida’ e tratam de 

dores de cabeça (um em relação à alimentação e o outro resultado, ao ciclo 

menstrual). A reportagem que trata de dor e alimentação gerou 287 comentários e 

3,9 mil ações de curtir o conteúdo, número que se destaca dentre as demais 

publicações, indicando o interesse pelo assunto.  

Já os dois resultados realizados por websites de jornais eletrônicos, como é o 

caso da Globo.com e do Jornal da Record, abordam, respectivamente, dores nas 

costas e dores em geral. A reportagem, divulgada pelo Jornal da Record, aparece 

pela primeira vez em formato de vídeo, todos os outros resultados descritos 

anteriormente eram apresentados como texto. 

Outra possibilidade foi encontrar a página da rede social Facebook (Eu tenho 

dor nas costas) que explora informações gerais sobre problemas na coluna 

vertebral, dá dicas aos usuários de como evitar sentir dores e divulga tratamentos. 

Este resultado repetiu-se na busca pela palavra-chave “dor nas costas”. 

Localizamos também com esta busca, um fórum do Yahoo Respostas, sendo 

este um serviço oferecido pelo Grupo Yahoo, no qual toda pessoa cadastrada pode 

iniciar um tópico de pergunta ou responder a um já existente. Posteriormente, a 

questão é encerrada pelo autor, que escolhe a melhor resposta ou então a eleição é 



80 

 

feita em votação na omissão de quem a perguntou. Este tipo de fórum não tem foco 

específico, ou seja, não é exclusivo para perguntas relacionadas à saúde, apesar de 

existirem muitas relacionadas a isso, como é o caso da questão encontrada por 

meio da pesquisa, usando a expressão “eu tenho dor”, que é feita por uma garota de 

quinze anos que descreve com detalhes seu quadro clínico e pede a opinião das 

demais pessoas, tendo como retorno 16 respostas.  

Nota-se que com o uso deste termo obtivemos um resultado diferente dos 

descritos anteriormente, no sentido de que em todos os sites encontrados, há um 

espaço de troca de comentários entre os usuários e consideramos que o motivo de 

esta seleção de sites ter aparecido em nossa busca, refere-se ao fato de que a 

palavra-chave estava contida no título da página ou nos comentários das pessoas, 

trazendo um número maior de conteúdo expressivo dos usuários.  

Portanto, como já era esperado, quando se quer obter um número maior de 

comentários, recomenda-se empregar uma expressão que frequentemente é 

utilizada pelas pessoas em geral. Obtivemos resultados similares a esses com a 

busca da palavra-chave “Eu sinto dor”, como pode ser verificado a partir do que é 

apresentado no Quadro 7. 

Quadro 7. Resultados obtidos com o uso da palavra-chave “Eu sinto dor” 

EU SINTO DOR 
Resultados 

(10) 

Website 

Site de saúde, como: Minha Vida, ABC da saúde, Boa Saúde etc. 1 

Sites de sociedades médicas, outros sites especializados. 0 

Jornais e revistas online, ou sites de notícias como: Folha, Terra, UOL 
etc. 

2 

Bibliotecas virtuais especializadas ou relacionadas às universidades 0 

Virtual 
Settlement 

Blogs 1 
Facebook 0 
Youtube 0 

Wikipédia 0 

Fóruns 
Leigo 1 

Com especialistas 1 

Excluídos Arte (4) 4 

 

Com o uso da expressão “Eu sinto dor” também obtivemos seis resultados, 

distribuídos em igual quantidade, nas categorias website e Virtual Settlement e 

outros quatro na categoria excluídos. 

Encontramos um site denominado ‘Mais Equilíbrio’, composto por seis canais, 

o qual trata de assuntos focados em saúde, bem-estar, nutrição, receitas light e 
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atividade física, e por isso foi incluído na subcategoria site de saúde. Neste caso 

eles abordaram o tema da dor nas costas, alertando os usuários acerca de maus 

hábitos, informando sobre comorbidade e tratamentos.  

Nos jornais e revistas online são disponíveis matérias sobre dores na região 

abdominal, pelo site ‘m de Mulher - saúde’ (portal que trata de assuntos relacionados 

à mulher brasileira, moda, beleza, notícias de televisão, dietas, saúde, etc.) e uma 

matéria sobre quando uma dor de cabeça pode ser realmente um tumor no cérebro, 

escrito por um jovem, recém-formado em Jornalismo, no site ‘HypeScience’, que se 

propõe a levar todos os dias aos usuários da internet, notícias curiosas, ligadas 

preponderantemente aos temas ciência, tecnologia e saúde, preservando uma 

linguagem bem-humorada. 

Há também um blog, voltado às mulheres recém-casadas, comandado por 

uma publicitária e uma consultora, que em um post exploram o tema da dor durante 

a atividade sexual, mas só há um comentário realizado por uma usuária após o 

artigo ter sido divulgado por elas. Ainda nesta mesma categoria [Virtual Settlement] 

há dois tipos de fóruns, um deles é o Yahoo Respostas, no qual a internauta lança a 

pergunta sobre “dor no pé da barriga na hora do sexo” e obtém quatro respostas. O 

outro tipo de fórum encontrado tem mediação de profissionais da saúde, como é o 

caso do <medicinia.com.br>, no entanto não há permissão para outras pessoas 

interagirem nem com a pessoa que postou a pergunta (sobre dores do lado direito 

do peito, como um peso), nem com o profissional responsável em lhe responder. 

A maioria dos sites encontrados com a busca pela palavra-chave “Eu sinto 

dor”, possuía a ferramenta para estabelecer interação, mas, há uma exceção com o 

site ‘m de Mulher – saúde’ que não reserva nesta matéria um espaço destinado aos 

comentários dos leitores.  

A seguir exploraremos as pesquisas que buscavam resultados mais 

específicos às partes do corpo, começando por “dor de cabeça”, como pode ser 

acompanhado no Quadro 8.  
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Quadro 8. Resultados obtidos com o uso da palavra-chave “Dor de cabeça” 

DOR DE CABEÇA 
Resultados 

(11) 

Website 

Site de saúde, como: Minha Vida, ABC da saúde, Boa Saúde etc. 2 

Sites de sociedades médicas, outros sites especializados. 1 

Jornais e revistas online, ou sites de notícias como: Folha, Terra, UOL 
etc. 

7 

Bibliotecas virtuais especializadas ou relacionadas às universidades 0 

Virtual 
Settlement 

Blogs 0 
Facebook 0 
Youtube 0 

Wikipédia 1 

Fóruns 
Leigo 0 

Com especialistas 0 

Excluídos - 0 

 

Para a palavra-chave “dor de cabeça”, obtivemos dez resultados pertencentes 

à categoria website e apenas um na categoria Virtual Settlement. 

Dentro de websites, na subcategoria sites de saúde, encontramos dois 

resultados, novamente um de autoria do ‘Grupo Minha Vida’ e outro do Dr. Dráuzio 

Varella, abordando os tipos de dor de cabeça existentes, sintomas e tratamentos.  

No único site relacionado a sociedades médicas ou especialistas é de 

responsabilidade de um médico neurologista, no qual todas as páginas do site 

abordam o tema específico da dor de cabeça; no entanto a busca gerada pelo 

Google não direciona a nenhum conteúdo específico, levando-nos à página principal 

na qual tem que ser realizada nova busca pela informação desejada. 

Dentro da pesquisa com a palavra-chave “dor de cabeça” chamou-nos a 

atenção o número díspar de jornais e revistas online que se debruçam sobre esta 

temática, pois temos sete resultados desta subcategoria somente na primeira 

página. Um deles [realizado pelo jornal Zero Hora] é alarmista e expõe os riscos de 

uma dor de cabeça ser um aneurisma cerebral; os demais sites (IG; Terra; UOL; 

Brasil Escola; e duas reportagens do portal R7) já a tratam de forma mais genérica, 

explicando quais os sintomas, tipos, causas e tratamentos para a dor de cabeça. 

Também foi possível encontrar uma página da enciclopédia Wikipédia, com 

uma explicação sucinta do que vem a ser a cefaleia, repetindo-se a busca por esta 

palavra-chave.  

De modo geral, o espaço para se deixarem comentários se apresentou de 

forma mais diversa. Dos dois sites da categoria saúde apenas um permite receber 
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comentários dos leitores (Minha Vida); o site desenvolvido pelo médico neurologista 

também não oferece espaço para interlocução com os usuários; no caso da 

categoria “Jornais, revistas online, ou sites de notícias” encontramos quatro dos sete 

sites com espaço de interatividade, contudo em um deles não havia comentário 

publicado; e finalmente, para o site da Wikipédia, que apesar de ser uma ferramenta 

na qual as pessoas podem acessar e modificar as informações disponíveis, também 

não oferece esta outra possibilidade de comunicação. 

A fim de selecionar um termo mais técnico para a dor de cabeça, escolhemos 

buscar pela palavra-chave “cefaleia”. Com isto obtivemos dez resultados na primeira 

página do Google, como pode ser verificado no Quadro 9.   

 

Quadro 9. Resultados obtidos com o uso da palavra-chave “Cefaleia” 

CEFALEIA 
Resultados 

(10) 

Website 

Site de saúde, como: Minha Vida, ABC da saúde, Boa Saúde etc. 4 

Sites de sociedades médicas, outros sites especializados. 3 

Jornais e revistas online, ou sites de notícias como: Folha, Terra, UOL 
etc. 

1 

Bibliotecas virtuais especializadas ou relacionadas às universidades 1 

Virtual 
Settlement 

Blogs 0 
Facebook 0 
Youtube 0 

Wikipédia 1 

Fóruns 
Leigo 0 

Com especialistas 0 

Excluídos - 0 

 

Com o uso do termo técnico foram obtidos mais resultados nas categorias: 

sites de saúde (quatro sites), e os desenvolvidos por sociedades médicas ou 

especialistas (três). 

Na categoria site de saúde, três dos quatro portais têm o selo de certificação 

HONcode, são eles: ABC da Saúde; Minha Vida; e Tua Saúde, com objetivos e 

público-alvo similares, abordam os sintomas, causas e tratamentos da cefaleia. O 

quarto site desta categoria é de responsabilidade da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) que discute o mito da cefaleia psicogênica.  Porém, somente o do 

‘Grupo Minha Vida’ apresenta um número representativo de comentários dos 

internautas (145), além de 1,1 mil curtidas e 473 compartilhamentos. Os outros não 

disponibilizam espaço para escrever comentários.  
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Os três sites referentes a sociedades médicas são pertencentes à Sociedade 

Brasileira de Cefaleia, passando informações sobre prevenção, tipos de cefaleia 

existentes, fatores desencadeantes e os tratamentos possíveis. 

Na sequência localizamos o site Vya Estelar, localizado dentro do provedor 

UOL, onde um terapeuta naturopata com formação em Medicina Tradicional Indiana 

oferece informações sobre a etiologia, sintomas e tratamentos para as cefaleias e 

enxaquecas.   

Há também um artigo científico/capítulo publicado na revista científica da 

Universidade de São Paulo (USP), no qual um docente do Departamento de 

Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da USP 

descreve a classificação das cefaleias em um Simpósio, em 1997. E, para completar 

a busca pelo termo cefaleia, localizou-se a página da Wikipédia, que conforme dito 

previamente, se repetiu na busca pela palavra-chave “dor de cabeça”. Nos três 

últimos casos explicitados acima não há interação com os leitores.  

No Quadro 10, a seguir, expomos os resultados da busca no Google a partir 

do termo “Dor nas costas”.  

Quadro 10. Resultados obtidos com o uso da palavra-chave “Dor nas costas” 

DOR NAS COSTAS 
Resultados 

(10) 

Website 

Site de saúde, como: Minha Vida, ABC da saúde, Boa Saúde etc. 4 

Sites de sociedades médicas, outros sites especializados. 1 

Jornais e revistas online, ou sites de notícias como: Folha, Terra, UOL 
etc. 

3 

Bibliotecas virtuais especializadas ou relacionadas às universidades 0 

Virtual 
Settlement 

Blogs 0 
Facebook 1 
Youtube 0 

Wikipédia 1 

Fóruns 
Leigo 0 

Com especialistas 0 

Excluídos - 0 

 

A busca pela palavra-chave “Dor nas costas” gerou dez resultados 222 e 

dentre eles há dois que se repetiram com o uso de “dor lombar” e “eu tenho dor”, 

como é o caso de um site na categoria ‘sites de saúde’, e o outro correspondente à 

página do Facebook. 
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Os sites de saúde [Minha Vida; Hagah-saúde35, Medtronic36; e Hospital 

Israelita Albert Einstein] buscam explicar o que é dor nas costas, seus sintomas, 

possíveis causas e tratamentos. Apenas um deles não abre espaço para postar 

comentários sobre a matéria lida, que é o Medtronic.  

No único site de responsabilidade de sociedades médicas ou especialistas, 

um ortopedista que aborda somente questões relacionadas às dores na coluna, 

inseriu o selo de certificação do HONcode em seu site, dizendo que segue o código 

de conduta estipulado pela Fundação HON, contudo não há cadastro da página 

virtual na instituição. Isso nos leva a pensar como é simples manipular a imagem do 

selo e passar a falsa impressão de acreditação de uma Fundação que se preza pela 

qualidade da informação de saúde.  

Os três sites ligados aos jornais ou revistas online que transmitem 

informações sobre saúde, assim como os sites de saúde, também priorizam os 

sintomas mais frequentes dentre as informações sobre dor nas costas, realizando 

alertas a respeito de possíveis doenças e indicando principais formas de tratamento.  

A página do Facebook encontrada já foi previamente descrita na busca pela 

palavra-chave “eu tenho dor”. E o site do Wikipédia aparece informando sobre o 

quadro clínico da dorsalgia, suas implicações e tratamentos.   

Encerrando a apresentação dos dados individuais de cada palavra-chave, 

podemos visualizar no Quadro 11, os resultados obtidos com a busca destinada à 

“dor lombar”. 

 

 

 

 

 

 

                                            
35

 Hagah-saúde é um site destinado às pessoas a encontrarem tudo que precisam para sua saúde, 
inclusive clínicas, hospitais, médicos, cirurgia plástica, exames, farmácias, dentistas e muito mais no 
Rio Grande do Sul. 
36

 Medtronic é um site de uma empresa, ou seja, comercial, voltado para profissionais de saúde e 
pacientes, abordando o tema doenças crônicas. 
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Quadro 11. Resultados obtidos com o uso da palavra-chave “Dor lombar” 

DOR LOMBAR 
Resultados 

(11) 

Website 

Site de saúde, como: Minha Vida, ABC da saúde, Boa Saúde etc. 4 

Sites de sociedades médicas, outros sites especializados. 3 

Jornais e revistas online, ou sites de notícias como: Folha, Terra, UOL 
etc. 

2 

Bibliotecas virtuais especializadas ou relacionadas às universidades 0 

Virtual 
Settlement 

Blogs 0 
Facebook 0 
Youtube 1 

Wikipédia 0 

Fóruns 
Leigo 0 

Com especialistas 0 

Excluídos Google imagem (1) 1 

 

Ao pesquisar o termo “dor lombar”, obtivemos onze resultados, contando que 

apenas um deles, o da “Google imagens”, foi excluído da pesquisa, pois se tratava 

de imagens expostas dentro de outros sites. 

Com esta busca encontramos quatro sites relacionados a temas de saúde 

(Minha Vida; ABC da Saúde [ambos com selo HONcode]; o site da companhia 

farmacêutica Lilly; e Medtronic), neles há informações principalmente sobre o que 

significa dor lombar, seus sintomas, diagnósticos e tratamentos. Com o mesmo tipo 

de conteúdo, encontramos três sites de responsabilidade de sociedades médicas ou 

especialistas (<herniadedisco.com.br>; < doresmusculares.com>; e o da Clinica 

Deckers). 

Novamente, podemos identificar algo semelhante nos dois sites de jornais ou 

revistas online (UOL e HypeScience), sendo um deles escrito por uma jornalista e o 

outro por uma publicitária, abordando temas relacionados aos sintomas, posturas 

inadequadas e tratamentos para lombalgia.   

O vídeo do Youtube é produzido pelo canal ‘Dor nas costas nunca mais’ 

relacionado a informações sobre dores nas regiões das costas. A estrutura deste 

canal é muito próxima da categoria de sites de responsabilidade de sociedades 

médicas e especialistas, no entanto o resultado foi classificado em outra categoria 

por ter sido postado neste meio de veiculação. Na matéria produzida há uma 

entrevista com um médico, que faz indicações genéricas de quais as especialidades 

de profissionais que podem atender a população com dor lombar, assim como indica 

tratamentos, mas prioriza a prevenção. 
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Construímos o Quadro 12, a seguir, de modo a resumir as frequências obtidas 

para cada categoria e subcategoria e assim, caracterizar dos resultados a serem 

analisados nos itens B e C que aparecerão posteriormente.  

 

Quadro 12. Resultados obtidos com o uso de todas as palavras-chaves: 

 
Dor 
(13) 

Dor 
crônica 

(10) 

Eu 
tenho 
dor 
(10) 

Eu 
sinto 
dor 
(10) 

Dor de 
cabeça 

(11) 

Cefaleia 
(10) 

Dor 
nas 

costas 
(10) 

Dor 
lombar 

(11) 

Total 
(85) 

Sites de 
saúde 

0 3 2 1 2 4 4* 4* 19 

Sites de 
sociedades 
médicas... 

3 3 0 0 1 3 1 3 14 

Jornais e 
revistas 
online... 

1
*
 2

*
 2 2 7 1 3 2 19 

Bibliotecas 
virtuais... 

0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Blogs 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Facebook 0 0 1* 0 0 0 1* 0 1 
Youtube 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Wikipédia 1 1 0 0 1* 1* 1 0 4 

Fórum com 
leigos 

0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Fórum com 
especialistas 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Excluídos (4 
repetições) 

8 0 4 4 0 0 0 1 21 

* referem-se aos resultados que estavam repetidos em mais de uma palavra-chave.  

  

Foram obtidos no total 64 resultados válidos, sobressaindo os relacionados 

aos sites de saúde (20) e os divulgados por jornais e revistas online (20) embora 

deva se atentar para o fato de que em ambos os casos havia repetição do mesmo 

produto em mais de uma palavra-chave, ficando cada um com o correspondente a 

19 resultados.  

De forma significativa também obtivemos 14 resultados publicados por 

sociedades médicas ou especialistas da área da saúde. Na sequência, com uma 

grande diferença numérica, vieram cinco páginas da enciclopédia livre Wikipédia, 

havendo repetição também entre as buscas por dor de cabeça e cefaleia.  

Podemos afirmar que nas três categorias (sites de saúde; sites de sociedades 

médicas; jornais ou revistas online) o foco dos conteúdos divulgados era o de 

transmitir informação. Também pudemos observar que todos os sites têm de certa 
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forma algum objetivo comercial, embora isto fique mais evidente no dos médicos, 

que utilizam a ferramenta para divulgar os consultórios particulares e tratamentos 

oferecidos. 

Já os resultados obtidos em Bibliotecas Virtuais resumiram-se a dois artigos 

científicos, ao serem pesquisadas as palavras-chaves “dor crônica” e “cefaleia”, 

ambos já explorados acima, também buscam passar informação, mas em conteúdo 

estático, sem remeter a outras páginas do site.  

O vídeo encontrado na pesquisa pela palavra-chave “dor lombar” também tem 

o objetivo de transmitir informação técnica aos usuários da internet, apresentando-o 

de maneira mais dinâmica, contudo não é só no Youtube que podemos encontrar 

este formato, há outros vídeos publicados tanto nos sites de saúde como no de 

jornais online, entretanto estes costumam mesclar conteúdo textual com o 

audiovisual.  

O blog assim como a página do Facebook, encontrada na pesquisa, também 

tem como objetivo principal transmitir informação aos usuários. O Facebook tem a 

proposta de focalizar mais os pacientes com dor, enquanto o público-alvo do blog é 

o de mulheres casadas, mas no post específico, encontrado no estudo, o público-

alvo são as mulheres que sentem dor na relação sexual.  

Os fóruns por outro lado têm uma proposta bem diferente das apresentadas 

acima, porque eles priorizam as trocas de experiências entre os usuários, sendo que 

a informação também é incluída por alguns colaboradores, principalmente no fórum 

em que há a resposta do especialista, mas não é o cerne desta ferramenta. 

Consideramos que este é um tipo de serviço que atende às necessidades individuais 

dos internautas, no sentido de responder diretamente à demanda da pessoa que 

elaborou a pergunta desencadeadora, mas isso não significa afirmar que as 

informações dispostas ali sejam adequadas, pelo contrário, muitas vezes, por expor 

opiniões pessoais, elas devem ser manejadas com mais cautela ainda.  

Diante do exposto, o presente trabalho corrobora o que a literatura (Cuenca; 

Tanaka, 2005; Silva; Mello Jr.; Mion, 2005; Castro, 2006; Lorence; Abraham, 2008; 

Washington et al., 2008; Corcoran et al., 2009; Silva; Gubert, 2010; Malafaia; Castro; 

Rodrigues, 2011; Bailey et al., 2013; Tirlapur; Leiu; Khan, 2013) já vinha 
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descrevendo sobre a internet: como uma importante fonte de informação de saúde e 

um local ao qual cada vez mais pessoas recorrem, para obtê-las.  

Também foi possível notar com este mapeamento que o uso das palavras-

chaves mais técnicas produziu resultados melhores e com menores índices de 

exclusão, corroborando o já afirmado por Bailey et al. (2013) de que devemos 

educar nossos pacientes no uso de termos que mais produzam resultados 

relevantes para suas buscas por informações o que no entanto, significa que os 

profissionais de saúde precisam se apropriar do espaço online bem como 

compartilhar da ideia de que o paciente deva ser ativo e agente de seu tratamento. 

 

B. As demandas acerca dos quadros de dor na internet 

 

Um de nossos objetivos no presente trabalho foi o de identificar as demandas 

dos usuários acerca de quadros de dor, assim como compreender as trocas 

existentes entre os usuários na Web no que se refere ao quadro álgico. 

Iniciamos agora, apresentando uma descrição de como o material estava 

distribuído e em seguida as categorias de temas acerca dos textos e comentários, 

de modo a identificar comunalidades e particularidades destes discursos. 

Encontramos 1.280 comentários das pessoas que usaram as ferramentas 

virtuais voltadas para temas da saúde com o objetivo de se expressar e se 

comunicar e na Tabela 1 apresentamos como eles se distribuem nas categorias e 

subcategorias apresentadas anteriormente no mapeamento.  

 

Tabela 1. Número de comentários divididos por categorias 

Todas as palavras-chave (64 resultados válidos) 
Espaço para 
comentários 

em: 

Quantidade de 
comentários 

Website 

Site de saúde, como: Minha Vida, ABC 
da saúde, Boa Saúde etc. 

 

10 de 19 sites 
882 comentários 

(68,9%) 

Sites de sociedades médicas, outros 
sites especializados. 

 

4 de 14 sites 
94 comentários 

(7,3%) 

Jornais e revistas online, ou sites de 
notícias como: Folha, Terra, UOL etc. 

 

9 de 19 sites 
279 comentários 

(21,8%) 

Bibliotecas virtuais especializadas ou 
relacionadas às universidades 

 

0 de 2 sites
1
 - 
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Todas as palavras-chave (64 resultados válidos) 
Espaço para 
comentários 

em: 

Quantidade de 
comentários 

Virtual 
Settlement 

Blogs 1 de 1 blog 1 (0,1%) 

Facebook 1 de 1 página
2
 0 

Youtube 0 de 1 vídeo
3
 - 

Wikipédia 0 de 4 páginas
1
 - 

Fóruns 
Leigo 

2 de 2 
resultados

4
 

22 comentários 
(1,7%) 

Com especialistas 
1 de 1 

resultado
5
 

2 comentários 
(0,2%) 

Total  1.280 
1
 Estas ferramentas não permitem postagem de comentários. 

2
 O Facebook permite deixar comentários nos posts, mas seria necessário olhar cada um, por isso 

não foi contabilizado. 
3
 A ferramenta de comentários deste canal do Youtube foi desativada. 

4
 Pergunta do leitor mais as 21 respostas dos colaboradores.  

5
 Pergunta do leitor mais a resposta do especialista (único colaborador possível de responder à 

pergunta). 

 
 
Os resultados da Tabela 1 despertaram interesse principalmente para 

entender a natureza dos comentários deixados nos sites de saúde, na sequência os 

que estão em jornais ou revistas online e os de sites de responsabilidade de 

sociedades médicas ou desenvolvidos por especialistas, por estarem destacados 

com grande quantidade de publicações dos usuários. 

De modo geral, a motivação para escrever um comentário na página de um 

site na internet ocorre em decorrência de matéria que oferece informações sobre um 

determinado assunto, exceção feita no caso dos Fóruns quando o mote é a pergunta 

do usuário ou no Facebook que pode advir de uma imagem, vídeo, comentário de 

outrem, assim como de informações postadas pelo administrador da página. 

Em número de comentários, os sites de saúde apareceram em primeiro lugar 

com 882 comentários (68,9%), mas dentre eles sobressaíram-se três que são de 

autoria do ‘Grupo Minha Vida’ apresentando (i) 287, (ii) 145 e (iii) 297 comentários, 

enquanto que os demais tiveram uma média de 25 comentários. As matérias que 

estimularam estes comentários foram respectivamente desenvolvidas sobre: (i) 

alimentos que podem causar dor de cabeça, realizado por uma jovem que “frequenta 

a Fundação Cásper Líbero” (sic), mas que consultou profissionais de saúde para 

construir a matéria publicada; (ii) o que é cefaleia tensional, quanto à autoria do texto 
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não há menção, apenas às referências utilizadas; e, por fim, (iii) seis dicas para 

eliminar a dor lombar, formuladas por uma fisioterapeuta.  

Um site como o ‘Grupo Minha Vida’ e os assemelhados podem ter grande 

número de comentários devido ao fato de as pessoas poderem se cadastrar e 

“seguir” as matérias divulgadas, além de atingirem públicos diversos com interesses 

nas múltiplas temáticas abordadas, diferentemente de um site que só divulga 

assuntos relacionados à dor. Também destacamos que nestes sites é comum o 

emprego de uma linguagem mais simples e clara, facilitando a compreensão da 

informação e aumentando a possibilidade de fidelidade do usuário, talvez até em 

temáticas que não se refiram a seu interesse primário.  

Em segundo lugar, apareceram os sites de jornais e revistas online com 279 

mensagens (21,8%). Apenas nove sites dentre os dezenove encontrados permitiam 

a postagem de comentários dos internautas. O maior número obtido nesta categoria 

foi referente a uma matéria produzida por uma bióloga no site ‘Brasil Escola’ (86 

comentários), explorando informações sobre os tipos de dor de cabeça e abrindo 

espaço para discussão com seus leitores, respondendo às suas perguntas. 

Já nos sites desenvolvidos por sociedades médicas ou especialistas, o 

espaço para comentários só apareceu em quatro casos, no entanto as mesmas 

mensagens apareceram duas vezes em resultados diferentes do Google, pois 

representavam páginas distintas de um mesmo conteúdo. Portanto, contabilizamos 

que, de fato, só havia três sites com interatividade, sendo um deles de 

responsabilidade da Sociedade Brasileira de Cefaleia e os outros dois das equipes 

dos sites: <herniadedisco.com.br> e <doresmusculares.com>. Isso mostrou que a 

maioria dos sites desta categoria não disponibiliza este tipo de relação com o seu 

leitor, não permitindo uma postura ativa ou interativa. 

Novamente, nos casos descritos acima, assim como no blog encontrado, os 

textos são instrumentos desencadeadores das interações. Diferentemente, nos 

Fóruns, tanto aqueles com usuários leigos quanto aqueles com a participação de 

especialistas, vimos que as pessoas fizeram perguntas, sem que a iniciativa sobre o 

assunto tivesse partido do administrador do site. 

No que se refere à distribuição dos comentários a partir dos termos usados na 

busca, destacou-se que apenas no caso da palavra “dor” não foi apresentado 
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nenhum site com possibilidade de interação, mas com o uso das outras palavras 

obtivemos número expressivo de manifestações de usuários.  

Organizamos a Tabela abaixo para facilitar a visualização da distribuição de 

comentários em relação ao uso de cada palavra-chave usada. 

Tabela 2. Número de comentários divididos por palavra-chave: 
Palavras-
chaves 

Tipo de ferramenta 
Espaço para 

comentários em: 
Quantidade de 
comentários 

Dor 
 

- 0 de 5 sites - 

Dor Crônica websites (1 site de saúde) 1 de 10 sites 0 

Eu tenho dor 

websites (2 sites de saúde; 2 de jornais 
e revistas online) 

virtual settlement  (1 Facebook; 1 
Fórum leigo) 

6 de 6 sites 428 

Eu sinto dor 

websites (1 site de saúde; 1 de jornais e 
revistas online) 

virtual settlement  (1 blog; 1 Fórum 
leigo; 1 Fórum com especialista) 

5 de 6 sites 105 

Dor de 
cabeça 

websites (1 site de saúde; 4 de jornais e 
revistas online) 

5 de 11 sites 157 

Cefaleia 
websites (1 site de saúde; 2 sites de 

sociedades) 
3 de 10 sites 158 

Dor nas 
costas 

websites (3 sites de saúde) 
virtual settlement  (1 Facebook) 

4 de 10 sites 32 

Dor lombar 
websites (1 site de saúde; 2 sites de 
sociedades; 2 de jornais e revistas 

online) 
5 de 10 sites 400 

 

Neste estudo não foram avaliadas características sociodemográficas (gênero, 

idade, classe social, condição econômica) dos indivíduos que postaram comentários 

dado que não tivemos acesso a este tipo de informação apenas ao acessar os sites. 

Esporadicamente, os internautas divulgam alguns desses aspectos em seus 

comentários e é possível identificar que as informações encontradas na Web 

atingem as mais variadas faixas etárias e socioeconômicas.  

Embora restritos nossos resultados corroboraram aqueles dos estudos 

desenvolvidos por Jorm, Morgan e Malhi (2013) que afirmam que a exclusão digital 

está diminuindo, principalmente pelo crescente acesso à internet por meio dos 

dispositivos móveis (computadores portáteis, tablets e celulares), assim como 

assegura o CETIC.br (2014), demonstrando que em 2013, 52,5 milhões de 

brasileiros (31%) com 10 anos ou mais de idade acessaram a rede pelo aparelho 

celular. A tendência, portanto, é que a exclusão digital diminua progressivamente, 
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uma vez que a presença da internet na vida das pessoas está crescendo ao longo 

dos últimos anos.  

No que se refere ao conteúdo das perguntas, solicitações e comentários 

obtidos, realizamos uma análise temática, identificando aquilo que se repetia e 

organizamos categorias de significado (Ezzy, 2002).  As categorias de análise 

construídas partiram do total dos textos coletados independentemente da palavra-

chave ou tipo de ferramenta envolvido e serão apresentados excertos do próprio 

material de modo a ilustrar a análise. As categorias construídas foram (i) aspectos 

formais da comunicação; (ii) as demandas na Web; e (iii) tipo de interação.  

 

Aspectos formais da comunicação 

Os aspectos formais do texto foram considerados como a primeira categoria a 

ser destacada à medida que dizem respeito ao domínio da língua em sua 

possibilidade de expressão e compreensão. Os dados demográficos do CETIC.br 

(2014) indicam que há exclusão digital relativa ao acesso à internet, que atingem 

principalmente pessoas com mais de 45 anos de idade e os residentes em zonas 

rurais. Também se deve considerar o que a OMS (2012) alerta sobre as dificuldades 

de compreensão da comunicação via texto, pois são particularmente problemáticas 

nos países como o Brasil, com desigualdade social e de acesso a bens de saúde, 

que são acentuadas em relação aos pobres, negros, indígenas e residentes de 

zonas rurais (OPAS/OMS, 2012).  

De fato, no que se refere à forma, uma das primeiras coisas que nos chamou 

a atenção, ao ler os comentários dos usuários, e que permeia a maioria dos textos, 

foi o emprego pobre da língua portuguesa. Verificamos que há muitos erros de 

grafia, de concordância e de escolha de palavras, conforme pode ser observado no 

excerto abaixo.  
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Figura 2. Exemplo de erros de português nos comentários dos usuários 

Pergunta: Gente, por que eu sinto dor no pé da barriga na hora do 
sexo?  
 
bom, eu to fazendo essa pergunta, por que toda vez que to 
tranzando, eu sempre sinto e eu acabo não aproveitando muito e isso 
é uma coisa que acontece não só comigo mais com algumas das 
minhas amigas também. 
por isso gostaria de saber se isso é normal. se é a pozisão . se for a 
pozisão quero uma diga de alguma outra melhor.  
bom é isso dez de ja obrigada a todos os leitores. beijos :D 
 
Resposta:  
 
Não sabia que a barriga tinha pé! Rsrsrsrsrsrsrsrs 
Se entendi bem, talvez o pipizinho do seu parceiro seja bem 
grandinho, por isso a dor........ 
 
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D 

Fonte: Fórum leigo – Yahoo Respostas
37

 

 

Apesar de ter identificado um número muito expressivo de textos de baixa 

qualidade no que se refere ao domínio formal da língua, consideramos muito 

importante destacar que as pessoas usam a ferramenta mesmo assim, e que o 

menor domínio formal da língua, não se caracteriza como uma limitação do uso da 

internet para a obtenção da informação e comunicação. Com isso inferimos que o 

conhecimento difundido na internet possivelmente alcance um número grande de 

pessoas que tenham um menor índice de escolaridade e sejam de uma classe social 

menos favorecida, assim como afirma Freire (2004). 

Consideramos que o descrito anteriormente traz como decorrência que, para 

atingir maior público e não ser mais um meio de exclusão de parte da população, os 

textos tenham que ter qualidade, mas seus autores devam se preocupar em se 

comunicar de forma a facilitar o entendimento de um público provavelmente com 

menor vocabulário e maiores limitações de compreensão. Pensamos que, se um site 

que é aberto para o público em geral, tiver uma linguagem permeada por termos 

muito científicos e linguagem muito complexa, comunicará menos, deixando 

inclusive o leitor mais disposto a se voltar para material de menor qualidade de 

informação, mas com melhor capacidade de comunicação.  

Outro aspecto que se refere ao domínio da língua, mas pode se relacionar ao 

raciocínio lógico, ou mesmo a características de comportamento de indivíduos que 

                                            
37 

Excerto retirado da página: 
<https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100104153300AAcaFw9>. 
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apresentam quadros álgicos e que são frequentemente descritos como 

poliqueixosos (Loduca, 1998). Refere-se, então à organização do discurso, ou seja, 

um padrão de comunicação detalhada, ou muito detalhada, e ao mesmo tempo com 

limites de conclusão ou clareza de expectativa, indicando como, provavelmente, a 

falta dos aspectos analógicos da comunicação podem trazer limitações para a 

comunicação pela internet que só depende dos aspectos digitais, como pode ser 

observado no exemplo abaixo. 

 

Figura 3: Exemplo de falta de fechamento de ideia 

Eu tenho dor de cabeça quase que constantemente. Antes da 
menstruação e depois, é terrível, é uma dor muito forte acompanhada 
de dores nas costas. Já tomei todos os tipos de analgésicos e anti-
inflamatórios e não resolvessem. De tanto tomar esses remédios 
adquirie uma gastrite, agora só posso tomar Neosaldina e Tylenol. Fui 
ao ginecologista ele me receitou Gamax/Gamaline, já tomo há uns 6 
meses, e não sinto melhora. Já batie tomografia da cabeça, fiz exame 
de sangue, meço sempre a pressão, tá tudo normal. Tenho 45 anos e 
sofro desse problema desde que comecei a mestruar com 14. 

Fonte: sites de saúde (Minha Vida)
38

 

 

Finalizando esta categoria, cabe destacar que apesar da baixa qualidade do 

texto das pessoas e das dificuldades de organização do discurso, o que realmente 

importa é que por meio da internet elas podem falar aquilo que podem ou querem 

dizer, como ilustra a Figura 4. 

 

Figura 4: Exemplo de dificuldade de organização do discurso 

ao pegar uma escada de madeira do modo errado, como estava com 
roupas limpas, não trouxe para junto do corpo, ai deu uma fisgada, já 
fis quase todos os tipos de exames (Ressonância Magnética Nucrear, 
R X, Sangue V H S, Biópsia ,entre outros exames). Foi encontrado no 
Exame de RMN uma Bactéria:Estafiloccocus, tomei uma série de 
Antibióticos de 300mg e foi embora as bactérias, só que a dor está 
insuportável , a Biópsia deu Negativo a tumor M ou belígno, só que a 
dor não passa, já fis terapia de todos os tipos , na coluna eu não 
tenho nada o probrema está em uma das costela; gostaria de receber 
orientação. Grato. 

Fonte: site de responsabilidade de sociedades médicas ou especialistas
39

.  

  

                                            
38

 Excerto retirado da página: <http://www.minhavida.com.br/saude/materias/16622-entenda-a-dor-de-
cabeca-que-acontece-durante-o-ciclo-menstrual>. 
39

 Excerto retirado da página: <http://www.herniadedisco.com.br/doencas-da-coluna/dor-
lombar/#comments>. 
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O uso intensivo da ferramenta com ou sem limitações formais dos usuários 

indica que estes encontram ressonância para suas queixas o que nos alertou para 

as limitações dos sites que, embora disponibilizem espaço para comentários, não 

dão feedback àqueles que o fazem.  

 

As demandas na web 

Ao tematizarmos o conteúdo do material coletado no que se refere aos 

aspectos centrais de nossos objetivos, ou seja, às demandas daqueles que sofrem 

de dores e se utilizam das ferramentas online, identificamos três temas centrais: (i) 

simplesmente se expressar; (ii) descrever seus sintomas, sofrimento e alteração da 

qualidade de vida; (iii) buscar orientação/conforto, solução para o problema. 

Anteriormente analisamos que a expressão via texto pode limitar a 

possibilidade de comunicação ou solicitação de informação por parte da pessoa que 

sofre com dor e busca a web. Embora isto ocorra, e deva ser considerado, o que 

mais se sobressaiu quando analisamos o conteúdo do que é expresso 

espontaneamente como comentário, resposta ou pergunta, é o quanto as emoções 

apareceram como componente central associado aos quadros álgicos, permeando a 

maioria das demandas.  E neste sentido é que tematizamos parte dos textos como 

simplesmente se expressar, conforme pode ser observado no excerto abaixo, 

independentemente de ter um feedback: 

Figura 5: Exemplo do tema identificado: simplesmente se expressar 

Sofro com dor de cabeça desde que tinha 9 anos. Na adolescência 
eu comecei a perceber que quando comia doces e coisas com queijo, 
ou então quando eu brincava de correr e sentia muito calor, a minha 
cabeça começava a sentir umas pontadas e tão logo a dor estava 
quase que insuportável. Já adulta, coisas como sutiã, sapatos, 
presilhas de cabelo, óculos solar e bonés apertados também favorece 
o aparecimento da dor. Outra coisa que me faz ter dor de cabeça 
intensa é levar um susto. Toda vez que sou surpreendida, (susto) , 
parece que meu coração vai sair pela boca e que todo sangue vai 
para a cabeça, dá a impressão que minha cabeça vai explodir. Fora o 
estresse, isso me faz ter dor de cabeça constantemente. Já desisti de 
tratar, pois parece que os médicos estão acostumados com pacientes 
que sofrem desse mal, que já é quase automático o diagnóstico... 
**ENXAQUECA**!! E eu não quero ser tratada assim, com 
diagnóstico pré definido, o que eu quero é que seja feito exames 
aprofundados para descobrir tudo sobre essa dor que me maltrata e 
me deixa “estragada”. Adorei a matéria. 

Fonte: site de saúde
40

 

                                            
40

 Excerto retirado da página: <http://www.minhavida.com.br/saude/temas/dor-de-cabeca>. 
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Como pudemos observar a partir do exemplo, esta usuária da internet tem a 

necessidade de expressar a sua dor, esmiuçando a descrição dos seus sintomas 

desde a sua infância até a fase adulta. Também faz questão de expressar sua 

insatisfação com o atendimento de saúde que tem recebido desde que procurou 

assistência para sua “dor de cabeça” (sic). Ela se expressa ao fazer este tipo de 

comentário na rede, mas não deixa evidente qual a sua expectativa em relação ao 

leitor do seu comentário. Podemos interpretar que sua intenção em relação ao 

próprio comentário seja: desabafar com outras pessoas que passem por situações 

semelhantes; criticar a postura de alguns médicos que, de acordo com sua visão, 

não investigam ou generalizam os sintomas em diagnósticos pré-definidos, não 

considerando a particularidade de cada caso; apenas elogiar a matéria, 

demonstrando ter se identificado com o conteúdo divulgado.  

O segundo tema que se destacou refere-se à descrição de sintomas, 

sofrimento e alteração da qualidade de vida. Foi possível encontrar frequentemente 

no discurso de usuários na Web a descrição de seus sintomas, levando em 

consideração itens tais como: localização e intensidade da dor; exames 

diagnósticos; tratamentos realizados; padrão temporal da dor (se  contínua ou 

intermitente, por exemplo); frequência e duração das crises álgicas; fatores que 

pioraram ou melhoraram seus sintomas, assim como utilizam características comuns 

para descrever a sensação experimentada (como os descritores de dor do McGill de 

Castro [1999], por exemplo ‘que vai e vem’, ‘insuportável’, ‘pontada’, ‘que irradia’ e 

‘horrível’).   

Em conjunto com a descrição dos sintomas observamos que nos comentários 

é expressa uma carga afetiva, ligada ao sofrimento gerado pelo convívio com a dor 

e/ou o impacto que causa na vida cotidiana dos internautas. Abaixo exemplificamos 

com uma fala de um usuário da internet que ilustra este padrão de comunicação. 

Figura 6: Exemplo de descrição de sintomas, sofrimento e alteração da qualidade de vida 

minhas dores são dia sim dia não , dor na nuca lado esquerdo 
almentando durante o dia passando para a cabeça em seguida para o 
olho esquerdo , sendo que nada de massagem ou analgesico resolve 
durando o dia inteiro e um tormento , muitas veses e tanta dor que 
perco a nosao das coizas , mal posso dirigir,nao sei mais oque faço 
estou desesperado. 

Fonte: site de saúde
41
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 Excerto retirado da página: <http://www.minhavida.com.br/saude/temas/cefaleia-tensional>. 
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Este tipo de comentário reiterou o quanto a dor engloba tanto o aspecto físico 

do indivíduo como o aspecto emocional e social, conforme define a IASP (1994) e  

corrobora, ainda outros estudos (Flor; Fydrich; Turk, 1992; Loduca; Samuelian, 

2009) que afirmam que o enfoque multidisciplinar é a melhor abordagem de 

tratamento para pacientes com dor crônica. 

É notado em diversos discursos publicados na rede que a dor causa impacto 

em diferentes aspectos do cotidiano dos indivíduos, muitas vezes piorando a 

qualidade de vida e das relações existentes, tal como escrito na literatura por 

 Breivik et al. (2006), que desenvolveram uma pesquisa que entre outros 

aspectos averiguou que a dor causa impacto severo no sono, na capacidade para o 

exercício físico, na realização das atividades domésticas, participação em atividades 

sociais, nas relações sexuais ou familiares e na manutenção do estilo independente 

de vida (tais como dirigir e caminhar).   

Outro tema se refere à busca de orientação e/ou conforto, ou seja, os 

indivíduos procuraram direcionamento na Web para condutas que deveriam seguir 

com o objetivo de procurar/oferecer ajuda; procurar/oferecer acolhimento; aliviar os 

sintomas ou curar-se da dor. Abaixo segue o Quadro 13 que apresenta os 

desdobramentos deste item.  

 

Quadro 13: Demandas de orientação e/ou conforto na Web 

Demandas dos usuários Exemplos 

Procurar/ oferecer 
indicações de 

Procurar um especialista 
“vou procurar um neuro mais 
urgente obrigado” 

Procurar um médico (genérico) 

“Nando, você precisa ser visto por 
um médico, caso contrário 
estaremos apenas aqui dando 
palpites e isso é completamente 
irresponsável.” 

Local para tratamento ou 
diagnóstico 

“Gostaria saber como eu faço para 
ser diagnosticada, e achei 
interessante essa especialidade” 

Tratamento medicamentoso 

 
 
 
 
 
“Quais medicamentos tomar na hora 
do desespero?” 
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Demandas dos usuários Exemplos 

Procurar/ oferecer 
indicações de 

Tratamento intervencionista 
(exemplo: cirurgia) 

“gostei muito desta matéria, pois 
sofro a sete anos com dor na face e 
nenhum medico resolve meu 
problema, pois não acham nada. Já 
tomei todo tipo de remédio até 
calmante, não resolveu só me 
dopou. moro em são gonçalo no rio 
de janeiro, vi a reportagem da 
cirurgia do nervo triato é tudo o que 
eu sinto dores insuportaveis não 
consigo dormir nem comer direito se 
for possivel me ajude por favor muito 
obrigado que Deus os abençoe.” 

Tratamento fisioterápico 
(exercícios e massagem) 

“Gostaria de saber quais os 
exercícios que podemos fazer quem 
tem problemas de coluna, eu tenho 
uma dor muito forte que começa 
atrás nas costas e vai para frente, já 
fiz vários exames e nada acusou 
acho que pode ser da coluna, Faço 
hidroginástica, será que faz bem 
para a coluna? E u tenho desvio de 
coluna. Obrigada” 

Tratamentos alternativos 
(exemplo acupuntura/ 

hidroterapia/ naturopatia) 

“Gente ae está alguns Alimentos que 
auxiliam no controle da crise. 
Os ácidos graxos essenciais 
auxiliam no controle da dor. Assim, o 
consumo de azeite de oliva, 
sardinha, salmão e anchova é 
indicado. 
O triptofano ajuda a liberar 
serotonina, que proporciona 
sensação de bem-estar. Alimentos 
como a banana, erva-cidreira, 
maracujá, pão, arroz, feijão e 
granola contêm essa substância. 
Os anti-histamínicos inibem a 
produção de prostaglandina, 
responsável pela sensação de dor. 
São encontrados no orégano, cravo, 
canela e gengibre. 
Alguns estudos demonstram que a 
deficiência de magnésio pode 
representar um importante papel no 
desenvolvimento da enxaqueca no 
período menstrual..” 

Ergonomia 

“Veja se o seu colchão não é mole 
demais. Se conseguir durma com 
uma almofada de baixo dos joelhos. 
Também deverá rever a sua posição 
de dormir. Aparentemente será essa 
a origem do seu problema”. 

Busca de informação 
“Esse conteudo de informaçao é mto 
útil..agora posso relaxar mais, a falta 
de informação piora a doença obg” 

Busca por um diagnóstico 
“sinto caimbras no corpo todo , pode 
ser cefaleia mesmo não tendo dor 
de cabeça?” 

Oferecer opinião “Procure outro médico” 
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Demandas dos usuários Exemplos 

Procurar conforto/acolhimento (do profissional) 

“Caraca! Fui ao médico e ele não 
havia explicado porque eu estava 
sentindo esta dor de cabeça, essa 
pressão forte.. agora sei que tem um 
nome.. realmente tenho uma má 
postura, uso computador no meu 
serviço direto.. estou feliz por saber 
agora o que é que é isso que 
senti....” 

Busca de identificação com pares (não se sentir 
sozinho) 

“Pensava que só eu sentia essas 
dores” 

Oferecer conforto/acolhimento (de pares) 

“margarete seu filho ira se recuperar 
tenha fé q as coisas irao melhorar, 
de mto apoio a ele pois e disso q ele 
precisa agora, vou contar a vc um 
pouco da minha história...” 

Oferecer ajuda espiritual 

“o melhor remédio é jesus, fiz 
campanhas de cura em igreja 
evangélica e fiquei completamente 
curada e posso comer de tudo , que 
maravilha! ”. 

Aliviar os sintomas 
“Muitas coisas ajudam a melhorar, 
mas não há cura. É bom todos se 
conformarem com isso”. 

Procurar solução imediatista (cura da dor) 
“Tenho muita dor lombar como fazer 
para curar?” 

Realizar troca de informação entre os usuários 

“VALEU DENISE OBRIGADO 
PELAS DICAS VOU TENTAR ME 
CUIDAR MELHOR MAS DEIXAR 
TUDO ISSO VAISER TORTURA. 
KKKK” 

Expressar descontentamento com a conduta médica 

“oi galera SINTO MUITAS DORES 
NAS COSTAS, QUANDO ESTA 
ATACADA FICO NA CAMA VARIOS 
DIAS, VOU AO MÉDICO ELES SO 
APLICAM INJECAO E MANDA VIR 
PRA CASA. FICO PUTA DA VIDA 
PORQUE ELES NAO PEDEM UNS 
EXAMES MAIS ESPECIFICO 
PROCURA SABER MAS SE 
INTERESSAR MAS PELO Paciente 
pois se foi varias vezes ao medico e 
nao resolve (minha irma teve um 
tumor na coluna ja falei e eles 
mesmo assim nao pedem exames..” 

Deseja obter mais informações a respeito de 
determinado assunto 

“Ótima matéria ate porque 
exatamente hoje estou com essa 
maldita enxaqueca. A materia ficaria 
mais completa se a endocrinologista 
desse algumas dicas de alimentos 
ou coisas parecidas pra essa fase”. 

Busca de parâmetro (É normal...?; É grave...?; É isso 
mesmo que devo seguir? – assegurar o que o médico já 

orientou) 

“ola sou vanessa meu namorado 
sente forte dores de cabeça nao 
frequentemente mais todo mes na 
parte de traz da cabeça ele sente 
nauseas tontura e ate desmaiou e 
saiu sangue pelo nariz     VC 
ACHAM QUE PODE SER UM 
TUMOR???” 
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Como indicado no Quadro acima, verificamos que as pessoas estavam 

procurando: informação, acolhimento, confirmação de que o tratamento que ela 

estava seguindo estava correto, indicação de lugares ou especialistas para obtenção 

de um diagnóstico e/ou tratamentos, entre outros. Estas demandas por mais e mais 

informações denotam o impacto emocional que o quadro álgico impõe, pois há 

angústias manifestas em cada uma das falas, de acordo com a sua demanda, 

principalmente quando evidenciada a cronicidade.  

Muitas vezes a angústia manifesta está relacionada ao fato de que a pessoa 

tem que conviver com a dor de forma periódica ou permanente, vendo-se obrigada a 

buscar e efetuar modificações na sua rotina diária, o que acarreta em limitações e 

sofrimento. Na tentativa de diminuí-la, o doente recorre à internet em busca de 

conhecimento e conforto, porém, ao checarmos os conteúdos e os comentários 

deixados pelos usuários, verificamos que nem toda informação está disponível na 

Web do jeito que eles gostariam que estivesse, porque há uma necessidade de ser 

considerado de forma singular, obtendo respostas que se encaixem perfeitamente 

às suas dúvidas e que ao mesmo tempo validem o conhecimento/informação que já 

foi obtida previamente à consulta da internet, seja por experiências anteriores, 

crenças pessoais ou culturais. 

 

Tipo de interação 

A terceira categoria de análise que se destacou no estudo foi o tipo de 

interação existente na Web. Por interatividade Jones (1997) define que esta não é 

uma característica do contexto da internet, mas "a extensão em que as mensagens, 

em uma sequência, relacionam-se umas com as outras, especialmente na extensão 

em que mensagens posteriores tem relação com as anteriores"42.  

Mesmo que não possamos, na maioria dos casos, classificar tecnicamente 

como interatividade, verificamos que as pessoas realmente se apropriam da internet 

como um espaço de interação à medida que elas fazem comentários; indicam uma 

conduta para alguém; curtem as matérias; e elogiam o conteúdo, fazendo isso, 

mesmo sem haver uma sequência de trocas. Isto nos indica o quanto o espaço 

                                            
42

 "Interactivity is not a characteristic of the medium. It is the extent to which messages in a sequence 
relate to each other, and especially the extent to which later messages recount relatedness of earlier 
messages." 
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virtual é definitivamente real na vida das pessoas, podendo trazer grandes 

benefícios caso seja bem usado.  

Abaixo podemos observar um exemplo claro de como a internet e a interação 

pelos meios virtuais pode ser uma fonte de empoderamento para o indivíduo, à 

medida que incentiva o usuário a ter maior consciência sobre si mesmo e a discutir 

na consulta médica sobre outras características que possam influenciar no sintoma 

manifestado.  

 

Figura 7: Exemplo de empoderamento por meio da internet 

Pergunta: Bom dia, Ando com muita dor de cabeça em cima dos 
olhos e ao lado dos olhos. Vou fazer uma consulta no oftalmo pois 
estou achando que é problema de visão, é uma dor cansativa para os 
olhos, principalmente quando estou estudando. Tem como um 
produto de limpeza como desinfetante causar dor de cabeça? 
Pergunto isso pois eu tenho rinite alérgica e percebir que quando 
estou no meu trabalho e as moças limpam próximo a minha sala, eu 
me sinto muito mal com o cheiro do desinfetante e depois fico com 
uma dor aguda na cabeça. Tem algo haver? Agradeço desde já. 
 
Resposta:  É sempre bom avaliar todas as causas de uma dor de 
cabeça. Não deixe de falar com o seu médico a respeito do produto 
de limpeza, pois ele pode estar relacionado com a dor. Comece a 
fazer anotações sobre os seus dias, o que comeu, se algum cheiro te 
incomodou, se você passou por situações de estresse, entre outras 
coisas. Com o tempo, você será capaz de identificar se algum desses 
fatores esta relacionado com suas dores. Observe, por exemplo, se 
todas as vezes que tiver dor de cabeça você sentiu o cheiro do 
desinfetante. Esperamos que descubra logo a causa das suas dores! 

Fonte: site de jornais ou revistas online
43

.  

  

Como descrito no Capítulo 1 desta Dissertação, a lógica de empoderamento 

está relacionada às ações comunitárias concretas e efetivas no estabelecimento de 

prioridades, na tomada de decisões, no planejamento de estratégias e buscando 

implementá-las de modo a alcançar uma saúde melhor (OMS, 200944). Na figura 7, 

como exemplo, tal circunstância se torna clara à medida que o profissional 

(administrador do site) responde ao indivíduo que ele deve direcionar a atenção para 

seus sintomas e hábitos, ajudando-o a fazer conexões entre o que ele sente e o 
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 Excerto retirado da página: <http://www.brasilescola.com/doencas/dor-cabeca.htm>. 
44

 Documento organizado em 2009 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), intitulado de: 
“Milestones in Health Promotion: Statements from Global Conferences”, ou seja, este documento 
aborda os marcos na Promoção da Saúde estabelecidos nas Declarações de Conferências Globais já 
realizadas até este período.  
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ambiente, e assim instrumentalizá-lo a passar mais elementos para o profissional de 

saúde que o atende; transformar seu ambiente; e adquirir rotinas mais saudáveis. 

Os comentários também podem servir de “termômetro” para saber se uma 

matéria agradou ou não o grande público, pois as pessoas expressam suas 

opiniões, reafirmam o que foi dito e ainda dão sugestões de temas de interesse, 

como pode ser visto nos exemplos abaixo.  

 

Figura 8: Exemplo sobre opinião que a internauta emitiu a respeito da matéria lida 

Excelente explicação Dra; Andressa, tenho dores de cabeça horríveis 
antes, durante e depois da menstruação, tenho que ficar deitada no 
escuro. Obrigada pelo texto, esclareceu minhas dúvidas e Vanessa e 
Narelle, obrigada pela dica de remédios, já tomei vários e não 
resolveram, vou testar estes aí, caso meu médico autorize toma-los. 
Valeu...   

Fonte: site de saúde
45

 
 

 

Do comentário acima pudemos verificar que a leitora conseguiu esclarecer 

dúvidas a partir da informação contida na matéria publicada pela médica e obter 

recomendações de outros internautas, sem deixar de considerar a opinião de seu 

próprio médico. Ela também utilizou o espaço destinado a comentários para 

agradecer e expressar sua opinião sobre tal conteúdo, assim como fizeram outros 

leitores. 

A situação descrita acima é sutilmente diferente da que exemplificaremos 

abaixo na Figura 9, na qual não se faz apenas um elogio da matéria lida, mas há 

uma concordância com o seu conteúdo. Outra diferença é que neste caso a pessoa 

não interagiu com os outros comentários expostos e aparentemente não agregou um 

conhecimento novo, mas serviu para consolidar aquele já existente. 

 

Figura 9: Exemplo de usuária que reafirma a matéria lida 

Muito bom, Camila! O alongamento além de nos ajudar no alívio das 
dores lombares, nos propicia uma boa noite de sono e disposição 
para as nossas atividades rotineiras no dia seguinte  

 Fonte: site de saúde
46
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 Excerto retirado da página: <http://www.minhavida.com.br/saude/materias/16622-entenda-a-dor-de-
cabeca-que-acontece-durante-o-ciclo-menstrual#boxFacebook>. 
46

 Excerto retirado da página: <http://www.minhavida.com.br/alimentacao/galerias/12898-alimentos-
que-podem-causar-dor-de-cabeca>. 



104 

 

Nos comentários abaixo (Figuras 10 e 11) feitos por usuários da internet, 

verificamos a presença de sugestões de temas de interesse. Foi frequente este tipo 

de interação na qual se indica ao profissional ou autor da matéria publicada os 

pontos que deixaram dúvidas; que poderiam ser melhor explorados; ou até mesmo 

os que não foram abordados. No caso específico da Figura 10, o internauta solicitou 

mais informações sobre um diagnóstico específico (Síndrome Dolorosa Miofascial). 

 

Figura 10: Exemplo de sugestão de um internauta 

Olá, comecei a acompanhar a série “Dor – não aguento mais” em 
busca de um caminho para amenizar/solucionar a minha (dor). Tenho 
36 anos e há cinco (anos) sofro com dores nos ombros e costas sem 
encontrar um tratamento efica. Diagnóstico : Síndrome Miofascial.  
Gostaria que houvesse um comentário maior a respeito desse tipo de 
problema. Agradeço muito a atenção. 

Fonte: site de jornais ou revistas online
47

 

  

No caso da figura 11, exposta abaixo, o usuário pediu complementação da 

matéria lida, de modo a facilitar sua compreensão, mais especificamente exemplos 

gráficos de exercícios recomendados para dor lombar.   

 

Figura 11: Outro exemplo de sugestão de um colaborador 

Deveria ter fotos dos exercícios para combater e acabar com a dor 
lombar 

Fonte: site de saúde
48

  

 

Esta necessidade de as pessoas expressarem suas opiniões, reafirmarem o 

que foi dito pela matéria publicada e ainda darem sugestões de temas de interesse, 

novamente reforça o desejo de ser visto e ouvido por outras pessoas, uma vez que 

frequentemente percebe-se que há falta de credibilidade e apoio de familiares e rede 

social mais próxima (Loduca et al., 2014). Neste sentido expressar-se e mostrar-se 

identificado com o assunto, bem como ser grato, é uma forma de proporcionar alívio 

ao seu sofrimento para além do desconforto físico, e ao mesmo tempo contribuir 

para aprimorar o serviço já prestado pela internet, para que se tenham cada vez 

mais informações, e que elas tragam mais alternativas para quem sofre com dores 

crônicas e/ ou sintomas similares, cabendo comentar também que contribuir com os 
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 Excerto retirado da página: <http://noticias.r7.com/jornal-da-record/serie/dor-nao-aguento-mais/>. 
48

 Excerto retirado da página: <http://www.minhavida.com.br/saude/materias/14715-elimine-a-dor-
lombar-com-essas-seis-dicas>. 



105 

 

outros é uma das consequências do empoderamento que permite ao indivíduo ir 

além de si mesmo.  

Em meio a tantos comentários, há muitos que fazem recomendações a outras 

pessoas, dando alternativas de tratamento, comportamento ou de ação do tipo 

“mude a posição para dormir” ou “troque seu colchão”. Às vezes o espaço foi usado 

inclusive para fazer propaganda de algum produto, podendo até dar certo, como no 

caso do primeiro exemplo a seguir (Figura 12) ou no segundo exemplo (Figura 13), 

no qual se podem observar trocas de “receitas”, sejam elas caseiras ou trocas de 

nomes de remédios, depois de uma sequência de trocas. 

 

Figura 12: Recomendações de produtos  

Propaganda (no meio dos comentários): 
boa noite, meu nome é Ricardo e Trabalho com colchões 
Terapêuticos com magnetos e infravermelho longo (tecnologia 
Japonesa) e a Fibromialgia por ser diagnosticada como uma dor de 
cunho emocional, os colchões terapêuticos são maravilhosos, pois 
melhoram a qualidade das noites de sono, e dormindo melhor e 
acordando mais descansada com menos dor, vc começa a recuperar 
novamente a qualidade de vida....fico a disposição... 
ricardo.vittale@yahoo.com.br 
 
Resposta de um usuário: 

ricardo.vittale COMO FAÇO PARA COMPRA COLCHÃO DESSE ! 

Fonte: site de saúde
49

 

 

No excerto acima, temos uma amostra de que algumas vezes os doentes 

encontram-se empenhados em buscar uma solução para o problema, considerando 

todas as indicações, mesmo que venham de uma fonte comercial (sem ser oferecida 

por profissional da área da saúde) nem apresentem embasamento técnico e/ou 

científico apurado, alguns usuários respondem a essas indicações, como visto 

acima, reforçando este tipo de comportamento mercantil em um contexto de procura 

por saúde.  Ou seja, como este é um espaço muitas vezes aberto e com alto índice 

de visibilidade, pessoas o utilizam para divulgar e vender produtos ou serviços 

específicos.  

Consideramos que por haver este tipo de prática, é dever do profissional de 

saúde orientar o internauta a diferenciar uma informação confiável de uma 

meramente comercial, pois essas páginas ou comentários apresentam um risco 
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 Excerto retirado da página: <http://www.minhavida.com.br/saude/materias/14715-elimine-a-dor-
lombar-com-essas-seis-dicas>. 

mailto:Ricardo.vittale@yahoo.com.br
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potencial maior de conter dados que não foram cientificamente validados, assim 

como relatado na literatura por Bailey et al. (2013).   

Abaixo (na Figura 13) temos um exemplo parecido com o anterior, contudo 

difere por não ter cunho comercial e ser uma sugestão de receita caseira oferecido 

por um usuário comum. Porém, os riscos de automedicação, interação 

medicamentosa ou de efeitos adversos continuam presentes, aliados àquele que o 

doente possa estar encobrindo, a causa de seu sintoma, postergando um 

diagnóstico preciso e adiando condutas necessárias ao seu tratamento.   

 

Figura 13: Trocas de informações (receitas) 

Fazer o chá de Cipó mil–homens e tomar durante 15 dias. Não pode 
ter pressão alta. 

Fonte: site de saúde
50

 

  

Outra possibilidade de interação encontrada foi entre o usuário e o 

profissional da área de saúde. No comentário abaixo, fica claro que algumas 

pessoas solicitaram orientação e explicação para seus sintomas, pois demonstraram 

muita preocupação em relação ao seu quadro clínico, e mesmo depois de 

procurarem ajuda médica, recorrem à rede como alternativa para obter maiores 

informações, opiniões e esclarecimentos (Figura 14). 

 

Figura 14: Exemplo de interação entre o usuário e o profissional de saúde 

Comentário do usuário: Boa noite! Faz sete meses que um terrível 
dor na lombar tomou conta de mim. Nao consigo mais trabalhar 
quanto preciso, nem dormir, nem fazer coisas simples da minha vida. 
Ja fui a vários especialistas. Somente agora recorro a web pois estou 
a beira de perder a cabeça!!! Fiz fisioterapia, ainda faco RPGe 
algumas semanas iniciei Pilates 2x semana. Uma ressonância indicou 
pequenas protusoes na dorso-lombar. ja tomei muitos remedios. Os 
médicos nao sãoveementes no diagnostico, o que me deixa insegura. 
Eu era fisicamente ativa. Tive q parar... Ja estou com 5 kg acima do 
meu peso antes de primeira crise (52kg). Preciso de consultoria para 
meu tratamento! Isso existe? Preciso de orientação ainda q à 
distancia... Tenho 31 anos, moro em Salvador/Ba e ja nao sei mais 
como viver com essa dor. 
 
Resposta do profissional de saúde:  apesar da vontade de a 
ajudar, não iremos conseguir. Procure ortopedistas de preferências 
dos quais tenha boas referências, não muito mais que possamos 
aconselhar, pois o seu caso não parece nada simples.  

Fonte: site de sociedades médicas ou especialistas
51
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 Excerto retirado da página: <http://www.minhavida.com.br/alimentacao/galerias/12898-alimentos-
que-podem-causar-dor-de-cabeca>. 



107 

 

A partir do exemplo acima, podemos afirmar que a internet está funcionando 

como meio de as pessoas se cuidarem, pois, de fato, o que mais pudemos verificar 

foi que até mesmo quando estão visitando sites comerciais, é comum se ter 

indicações para procurar um médico ou especialista, assim como alertar para alguns 

sintomas, por exemplo, “é importante tomar cuidado”; “isso é sério...”. 

Dentre os profissionais da área da saúde que foram autores de publicações, 

apenas quatro se disponibilizaram a responder dúvidas dos internautas expressos 

nos comentários, mesmo assim quando o fizeram não entraram nas particularidades 

de cada caso, limitando-se a dar orientações genéricas, como propor procurar um 

especialista ou mudar a posição para dormir. Contudo, o diferencial deles foi o de se 

mostraram capazes de escutar e acolher o sofrimento manifesto e estimular o 

autocuidado e o empoderamento do indivíduo.  

Nota-se que quando um profissional se predispõe a responder à demanda do 

internauta há um grande benefício, visto que os usuários, na sequência, agradecem 

as intervenções. Portanto, acreditamos que os profissionais podem e devem se 

apropriar deste espaço de forma responsável e ética com objetivo de informar 

melhor o paciente e torná-lo sujeito ativo de seu tratamento.   

Ao mesmo tempo, chamaram-nos a atenção os sites que permitiram a 

interatividade, mas que não produziram ressonância alguma ao que foi manifestado, 

infelizmente a maioria, chegando até a situações em que a pessoa fala ao vazio, 

pois faz um comentário e, na sequência, não aparece nenhum outro. Ou seja, ela 

conta uma parte de sua história, seu sofrimento e, mesmo assim, fica sem nenhum 

tipo de retorno, sequer recebe continência em relação à sua angústia. 

Pessoas estão em busca de ajuda e encontram-na de forma bastante 

limitada; esperam por uma resposta, todavia poderiam facilmente perceber que ela 

não virá, pois é visível, ao ler os comentários prévios. Mesmo assim, continuam se 

expondo, ao contar seu quadro clínico e postando suas dúvidas, gerando a 

impressão de que uma parte importante do relato é o simples fato de se poder falar 

sobre a dor, desabafando.  Em diversas situações não é somente em relação ao 

administrador do site que as pessoas ficam sem retorno, em sua maioria as falas 
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 Excerto retirado da página: <http://doresmusculares.com/dor-muscular-lombar-zona-dorsal-ou-
rins/>. 
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ficam sem conexão umas com as outras, pois não existe uma interação com o que 

está sendo dito antes.   

Haja vista todas essas possibilidades na comunicação virtual, cria-se uma 

decisão conflituosa para os desenvolvedores de sites quanto à permissão ou não de 

espaço para os usuários compartilharem ideias e opiniões, pois muitos não 

conseguem dar conta do volume de comentários, uma vez que é trabalhoso e gasta-

se muito tempo para responder, de verdade, à demanda das pessoas, e por sua vez 

decidem se ausentar da responsabilidade de fazer alguma devolução aos seus 

leitores, enquanto há aqueles que simplesmente não abrem este espaço de 

interação, perdendo uma riqueza importante das trocas que podem acontecer entre 

os usuários. Esta é uma decisão para a qual não há uma única resposta correta, 

mas podemos afirmar que os que conseguem fazer deste espaço um local mais 

interessante de troca, estimulando as participações e dando suporte aos seus 

leitores à medida que respondem de maneira satisfatória ao pedido de ajuda deles, 

abre-se mais um espaço, bem mais profícuo, para a promoção de saúde.  

Um dos motivos que nos causa fascínio acerca da internet é justamente essa 

múltipla possibilidade que ela permite, propondo-se a ser um local de encontro de 

pessoas com níveis culturais diferentes, pertencentes a lugares distintos e distantes. 

No caso do presente trabalho, foi possível encontrar mensagens de pessoas de 

várias localidades do Brasil, inclusive de outros países que adotam o português 

como língua oficial, como por exemplo, Angola. Ou seja, a internet encurta as 

distâncias, possibilita obter um alcance quase que imensurável da divulgação das 

informações de saúde, permite trocas de experiências e favorece identificação entre 

as pessoas de tal maneira que seria praticamente impossível, consegui-la sem ela.  

Concluímos este tópico, considerando que de modo geral, as pessoas estão 

buscando por informações simples e claras sobre seus sintomas e doenças; elas 

querem boas referências de tratamento, sugestões significativas do que elas 

poderiam fazer, implicando desde mudanças simples de comportamento até 

indicação de um médico (especificando qual a especialidade). Elas querem se 

expressar e compartilhar experiências, procurar por continência profissional, e 

mesmo que o discurso seja poliqueixoso o sujeito precisa de acolhimento emocional.  

Vale ressaltar que o meio virtual não se apresentou como um conflito com a 

ordem médica, principalmente porque seguir as recomendações ou procurar um 
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médico se mostrou como uma das principais sugestões dadas tanto por 

especialistas quanto por usuários leigos, e com certeza, afirmamos que seria muito 

importante se mais profissionais se propusessem a interagir com as pessoas que 

estão recorrendo a Web.  

 

C. Avaliações referentes à qualidade e usabilidade dos conteúdos de dor 

encontrados na rede 

 

 Como visto anteriormente, na parte B desta apresentação de resultados, um 

ponto importante a ser considerado diz respeito à qualidade e à usabilidade das 

informações contidas na internet, mas a questão que nos ficou foi a de como avaliar 

tais conteúdos na perspectiva de um usuário leigo que sente dor e usa a internet 

para obter conhecimento e orientações sobre seu quadro clínico.  

Pensando nisso e nas considerações já expostas no método, construímos um 

material próprio para a avaliação dos sites que abordam temas relacionados à área 

da saúde, mais especificamente, sites com conteúdos sobre dor (como forma de 

criar um recorte para o trabalho, uma vez que a área da saúde no meio virtual se 

mostra cada vez mais ampla). 

Neste material consideramos e adaptamos todas as dimensões abordadas 

por Mendonça (2013), dando ênfase às perguntas consideradas as mais 

interessantes ao presente trabalho, no sentido de poder englobar o maior número de 

ferramentas virtuais possíveis, além de criar respostas padronizadas às demandas 

encontradas.  

Consequentemente, todos os sessenta e quatro sites selecionados foram 

avaliados a partir deste instrumento, considerando as dimensões: (1) Conteúdo 

(acurácia; abrangência; e legibilidade); (2) Técnica (credibilidade; publicidade e 

patrocínio; segurança e privacidade; aspectos éticos; interatividade; e suporte ao 

usuário); (3) Design (usabilidade).  
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C.1. Dimensão conteúdo  

C.1.1. Acurácia 

Primeiramente verificamos, na Dimensão Conteúdo, a acurácia da informação 

disseminada, ou seja, se o conteúdo publicado está cientificamente fundamentado e 

se há fontes que suportam o que está sendo comunicado. 

Os principais instrumentos de avaliação (HONcode, DISCERN) julgam se a 

informação está ou não, está cientificamente fundamentada, mas nesse quesito 

consideramos que há nuances que valem ser representadas e descritas, pois 

encontramos resultados que não nos levam a uma resposta tão fácil. Já Mendonça 

(2013), em seu trabalho, só expôs a pergunta: “se o conteúdo está cientificamente 

fundamentado e se há fontes que suportam os conteúdos”. Optamos por discriminar 

oito possibilidades de respostas de modo a cobrir a variabilidade encontrada. São 

elas: 

Acurácia: 

 a busca do Google não abre em nenhum conteúdo específico; 

 emite somente a opinião do autor, sendo este não profissional da 

saúde ou sem especificação de quem seja; 

 emite a opinião do autor, que faz parte do corpo editorial do site, mas 

não há especificação de quem seja; 

 emite a opinião do autor, sendo este profissional da saúde ou tem 

respaldo de uma instituição reconhecida;  

 informações obtidas por meio de entrevistas com profissionais da 

saúde ou opiniões médicas; 

 a página fornece dados de estudos ou consensos, mas não traz 

nenhuma referência a eles; 

 há referências científicas ao longo do texto; 

 há referências científicas apenas no fim do texto. 

 

A Tabela a seguir ilustra o que foi encontrado em nossa pesquisa, baseando-

se nestes itens que criamos. No entanto, como os sites, às vezes, oferecem mais de 
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uma possibilidade de obtenção e apresentação da informação, a soma dos 

resultados abaixo é superior ao total dos 64 sites.  

Tabela 3. Acurácia dos conteúdos encontrados 
Acurácia dos conteúdos encontrados 

Não abre conteúdo especifico 10% 

Opinião do autor (não profissional ou sem especificação) 16% 

Opinião do autor (faz parte do corpo editorial, sem referência de quem seja) 5% 

Opinião do autor (profissional de saúde ou instituição reconhecida) 20% 

Entrevistas a profissionais de saúde 20% 

Dados sem referências 13% 

Referências científicas ao longo do texto 9% 

Referências científicas apenas no fim do texto 8% 

 

Podemos verificar que 57% dos resultados nos levam a informações com 

acurácia, podendo ser fornecidas por profissionais da saúde, instituições 

reconhecidas, ou por conhecimento científico referenciado. Ou seja, considerando 

todas essas possibilidades citadas, e não somente exigir que o site informe as 

credenciais do autor, ampliamos o número de indicação que remetem à qualidade 

da informação ofertada.  

É necessário verificar as fontes às quais o autor recorreu, pois muitas vezes 

ele busca por alguns especialistas, pesquisas, etc., por não ter competência técnica 

para escrever sobre um conteúdo da área da saúde. Com isso podemos verificar 

que se amplificam o número de resultados capazes de fornecer informações de 

qualidade.  

Se formos considerar somente as páginas que fazem referências científicas 

de forma correta em seu texto, este número cai para 9%, tendo uma frequência 

maior deste tipo de escrita em artigos científicos, que não costumam ser dirigidos 

especificamente para o público leigo, muito menos utilizam linguagem simples, clara 

e acessível, o que é exigido se se quiser alcançar um grande número de pessoas. 

Portanto, consideramos que embora seja a forma correta de citar uma informação, 

isto pode tornar o texto mais truncado e difícil de ser lido. Recomenda-se, então, 

colocar as referências ao longo do texto como em notas de fim.  

Neste sentido, adotando os critérios organizados por nós, foi possível obter 

mais conteúdos considerados de qualidade, por serem escritos por profissionais 

habilitados ou por pessoas que têm o domínio da linguagem e consultaram fontes 

fidedignas, o que difere do que foi encontrado na literatura (Lorence; Abraham, 
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2008; Washington et al., 2008; Corcoran et al., 2009; Buckley et al., 2010; Bailey et 

al., 2013) sobre avaliação de sites de saúde, pois reconhecem apenas os critérios 

desenvolvidos pela Fundação HON ou DISCERN e, assim, consideram os 

conteúdos encontrados como sendo de baixa qualidade. 

  

C.1.2. Abrangência  

O material de avaliação do HONcode só leva em consideração se o site 

publica informações referentes aos benefícios e/ou desempenho de um tratamento, 

produto ou serviço específico. Assim como é o caso do instrumento DISCERN cujo 

foco está relacionado à exposição de informações relacionadas ao tratamento da 

doença. Ambos não dão destaque a outras possibilidades de informação que 

possam estar disponíveis no meio virtual.  

Em estudo sobre qualidade de sites de dor, Corcoran et al. (2009) dividiu seus 

resultados em três segmentos: informações introdutórias, tipos de dor crônica e 

informações sobre tratamento, pois este era um trabalho que averiguou somente a 

palavra-chave “dor crônica”, diferentemente de Mendonça (2013) que desmembra a 

questão sobre abrangência em seis perguntas (apresenta informações sobre: 

diagnóstico; prevenção; possibilidade de tratamento; possíveis complicações do 

tratamento; benefícios e desempenho dos tratamentos e/ou dos produtos; contato de 

local para obter maiores informações sobre diagnóstico, tratamento e prevenção).  

Em relação à abrangência sobre o tema da dor, decidimos englobar estes 

aspectos em uma única questão e verificamos se os sites tratam de temas 

relacionados aos: diagnósticos ou sintomas; prevenção; tratamento; e ainda se eles 

indicam algum local ou especialista para que os interessados possam procurar 

atendimento. Todos os tipos de informação sobre estes aspectos foram 

considerados neste quesito, desde menções às explicações detalhadas sobre cada 

aspecto, além de incluir a possibilidade de o site oferecer explicações sobre os 

mecanismos de dor, o que tem maior prevalência nos sites relacionados às buscas 

das palavras-chave “dor” e “dor crônica”.  

Como resultado, a Tabela 4 mostra a porcentagem de sites que abordam 

cada item, lembrando que em sua maioria, abrangem mais de um tipo de 

informação. 
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Tabela 4. Abrangência dos conteúdos dos sites de dor 

Abrangência dos conteúdos dos sites de dor 

Não abre nenhum conteúdo específico 13% 

Indica local para tratamento ou especialista 16% 

Informação sobre tratamento (pelo menos 1) 66% 

Informação sobre prevenção (pelo menos 1) 44% 

Informação sobre diagnóstico ou sintoma (pelo menos 1) 78% 

Informação sobre mecanismos de dor 27% 

 

Como pode ser verificado na Tabela acima, para se ter um panorama geral, 

podemos dizer que são poucos os sites que fazem algum tipo de divulgação ou 

indicação de local para tratamento ou diagnóstico da doença (16%), priorizando a 

transmissão da informação sobre a doença ou sintomas, mesmo aqueles que 

utilizam este espaço para fazer divulgação ou propaganda de algum produto ou 

serviço específico, como o que ocorre em sites de profissionais da saúde, clínicas ou 

instituições hospitalares. 

 

C.1.3. Legibilidade 

O último aspecto da dimensão conteúdo aborda a questão da legibilidade, 

pois de nada adianta um conteúdo de qualidade e atual se a linguagem e a forma de 

transmitir a informação não forem consideradas. Este critério se mescla um pouco 

com o da usabilidade, porém, a segunda trata das questões de navegabilidade e 

design, que serão consideradas no último item deste processo avaliativo.  

Mendonça (2013) se diferencia das outras ferramentas de avaliação de sites 

de saúde ao olhar para estas questões, porque assim como tantos outros, nem o 

HONcode, nem o DISCERN abordam estes aspectos em suas avaliações. Portanto, 

utilizamos a proposta da autora para nos basearmos na construção dos nossos 

critérios, que são voltados mais especificamente para os conteúdos de páginas 

específicas que foram abertas, ao realizarmos a pesquisa do Google web e não 

englobam os sites como um todo. Considerando que para realizar o presente 

trabalho, buscamos nos comportar como um usuário da internet que tenha dor e 

pesquise sobre sua condição na rede, contamos que a linguagem das matérias 

publicadas deve ser escrita de forma simples e clara, sem uso de jargões técnicos.  
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Para classificar um texto como de fácil compreensão nos baseamos nos 

resultados que claramente são mais acessados, por exemplo, pelo número de 

comentários realizados na página. 

No gráfico abaixo demonstramos que quase 80% dos sites buscam construir 

conteúdos informativos com linguajar mais acessível ao grande público e, ao usar 

qualquer tipo de termo mais técnico, se preocupam em explicá-lo de forma que os 

usuários em geral possam entendê-lo. 

 

Gráfico 1. Linguagem utilizada nas publicações 

 

Outra característica importante do texto, que merece destaque, refere-se ao 

seu tamanho, pois ele deve ser exposto em trechos curtos. Publicar um texto único e 

longo pode trazer dificuldade à leitura do material, assim como diminuem as chances 

de atrair a atenção de um maior número de leitores, que dão preferência a textos 

mais objetivos e sintéticos. 

Na avaliação dos sites consideramos textos curtos também aquelas páginas 

que, embora tenham grande quantidade de informação, tiveram a preocupação em 

dividir o texto em vários subitens, segmentando as informações por tópicos de 

interesse que podem ou não, ser visualizados pelo leitor. Por exemplo, no site de 

Linguagem 
simples e clara 

78% 

Linguagem 
técnica 

22% 
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saúde ‘Minha Vida’ há uma divisão padrão do conteúdo em: visão geral; prevenção; 

diagnóstico e exames; tratamentos e cuidados52.  

No gráfico abaixo podemos observar que mais de 80% das páginas online 

encontradas seguem esta formatação, construindo seus conteúdos em textos curtos.  

 
Gráfico 2. Organização e apresentação dos textos

 
 

O critério legibilidade não foi considerado na avaliação de páginas que não 

abriram em nenhum conteúdo específico, ou seja, aquelas que abriram na página 

inicial do site, forçando o usuário a fazer uma nova busca dentro da página em 

questão, no sentido de que o internauta tem que encontrar e clicar no link 

correspondente ao conteúdo de interesse para ter acesso à informação desejada. 

Um exemplo do que foi descrito acima pode ser encontrado no resultado da busca 

pela palavra-chave “dor nas costas” que gerou o link de acesso à página inicial do 

site <http://www.doresnascostas.com.br/>. 

A preocupação com a legibilidade - principalmente em relação à linguagem 

utilizada e ao tamanho dos textos - é de extrema importância uma vez que vimos na 

segunda parte da apresentação e discussão dos resultados que o público que 

acessa as informações de saúde online nem sempre domina o uso da língua 

portuguesa e por isso é imprescindível que o texto seja de fácil entendimento 

(OPAS/OMS, 2012). 

                                            
52

 Este tipo de formatação do texto pode ser visualizado no site de saúde ‘Minha Vida’: 
<http://www.minhavida.com.br/saude/temas/dor-de-cabeca>. 

Textos curtos 
84% 

Texto único e 
longo 
16% 
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C.1.4. Conclusão 

 A Dimensão Conteúdo é uma das dimensões mais importantes para se 

avaliar a qualidade dos sites de saúde. No presente trabalho não avaliamos 

exatamente a fidedignidade do conteúdo do site por adotarmos o comportamento de 

um usuário leigo que tenha dor e acesse a internet para obter informações sobre sua 

condição.  

Nesta perspectiva entendemos que o internauta não tem elementos para 

distinguir um site tecnicamente fundamentado de outro que contém informações 

errôneas; desatualizadas e/ou incompletas, mas a partir dos critérios adotados nesta 

e em outras pesquisas que avaliam a qualidade de sites de saúde, podemos 

instrumentalizá-los de modo a poder diferenciar sites com maior acurácia, 

abrangência e legibilidade de outros que não as têm.   

 

C.2. Dimensão Técnica 

Na Dimensão Técnica avaliamos itens relacionados à(s): (1) credibilidade dos 

sites (envolvendo a data de criação e atualização da publicação; certificação do 

endereço eletrônico por instituições credenciadoras  e o público alvo a quem se 

destina o conteúdo publicado); (2) publicidade e patrocínio; (3) segurança e 

privacidade dos dados dos usuários, que engloba a existência de uma política de 

privacidade apresentada pelos administradores do site; (4) aspectos éticos; (5) 

interatividade; (6) suporte ao usuário (meio de contato disponível e/ou perguntas 

mais frequentes). 

 

C.2.1. Credibilidade 

No presente trabalho buscamos nos comportar como os usuários da internet 

que tenham dor e simular algumas possibilidades de pesquisas realizadas por eles, 

ou seja, não buscamos a informação nas principais vias de obtenção de 

conhecimento científico, como as bases de bibliotecas eletrônicas, e sim, no Google 

Web, ferramenta mais popular do meio virtual. Portanto, esperávamos encontrar 

material voltado ao público em geral e não especificamente aos profissionais. Assim 

sendo, ao longo da pesquisa pudemos, de fato, verificar que o caminho construído 
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estava adequado dado que 92% dos resultados eram predominantemente dirigido 

para os internautas leigos como pode ser observado no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 3. Público alvo dos resultados encontrados na pesquisa 

 
Diferentemente do que é exigido nas avaliações, tanto do HONcode, como de 

Mendonça (2013), foram poucos os sites que identificamos contendo uma 

declaração explícita acerca de a quem se destinava. Assim sendo, optamos por 

inferir esta característica a partir da estrutura dos sites e da forma pela qual se 

estabeleceram as comunicações com os leitores das publicações; por exemplo, se 

eram apresentadas informalmente ou se continham interatividade com o público. 

Pelo fato de a maior parte dos conteúdos publicados acessados a partir da 

nossa busca serem destinados ao público leigo, cabe avaliar a credibilidade deles. 

E, parte deste item já foi previamente analisada quando descrevemos a acurácia dos 

conteúdos.  

Tanto a avaliação de sites feita pela Instituição HON, como a proposta por 

Mendonça (2013) separam duas questões que estão diretamente relacionadas: 

fundamentação dos conteúdos e autoria dos mesmos. Se seguíssemos 

rigorosamente as recomendações de ambas haveria pouquíssimos sites capazes de 

chegar próximo a uma boa avaliação, uma vez que, de maneira geral, estes critérios 

aprovam apenas sites desenvolvidos por profissionais de saúde mesmo que outros 

Público leigo 
92% 

Profissionais de 
saúde 

8% 
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profissionais sejam cuidadosos com a informação prestada e com as referências 

utilizadas.  

Na prática, não é viável fazer a separação entre fundamentação dos 

conteúdos e autoria, porque a informação pode vir de uma fonte confiável 

(fundamentada cientificamente ou embasada em entrevista com profissionais 

habilitados) mesmo sem ser de autoria reconhecidamente técnica (por exemplo, a 

autoria de um jornalista que faz referência às pesquisas científicas recentes da 

área). 

Acreditamos que isto tenha que ser levado em consideração neste estudo, 

pois ao menos 62,5% dos conteúdos de saúde na internet que identificamos não 

foram produzidos por profissionais da saúde, e nem por isso devem ser 

considerados como inadequados de forma a priori, pois dentre estes resultados 

encontramos 27% de páginas que contêm entrevistas de especialistas e 7% que são 

fundamentadas em pesquisas científicas. 

Uma vantagem dos conteúdos produzidos por jornalistas ou publicitários, por 

exemplo, é que muitas vezes são redigidos de forma acessível ao grande público, 

em uma linguagem clara e de fácil alcance se comparados a alguns textos 

produzidos por expertos da área da saúde que utilizam termos técnicos de difícil 

compreensão.  

De toda forma, ainda restam 28,5% de sites com conteúdos considerados não 

confiáveis, pois são produzidos por pessoas que não são da área da saúde e muitas 

vezes sequer é possível identificar a autoria, o que é um dado preocupante, pois 

existe uma probabilidade maior de conter informações errôneas e/ou incompletas, 

podendo levar o doente a tomar condutas inadequadas e, consequentemente, 

agravar seu quadro clínico. Abaixo segue um trecho de texto sobre dor lombar, 

escrito por uma publicitária.  

Figura 15: Exemplo de site com conteúdo contraditório 

Se você sentir algumas pontadas ou dores após uma lesão, o 
indicado é fazer um bom repouso de um ou dois dias e tomar 
analgésicos. Depois, é só voltar para suas atividades normais.  
Exercícios e alongamentos lombares também são muito eficientes 
para aliviar as dores. 

Fonte: site de jornais ou revistas online
53

 
 

                                            
53 Excerto retirado da página: <http://hypescience.com/dores-lombares-causas/>. 
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No exemplo acima (Figura 15) a autora da matéria, publicada em um jornal ou 

revista online, apresenta condutas que uma pessoa com dor lombar deve seguir sem 

ter nenhuma habilitação profissional para fazer tal prescrição. Nota-se inclusive que 

a autora se contradiz ao indicar que o doente faça repouso e na frase seguinte que 

ele se exercite; além disso, não informa que determinados exercícios podem agravar 

o quadro clínico de quem teve uma lesão na coluna, e finalmente recomenda 

automedicação.  

Em vista desta análise consideramos que o profissional de saúde terá um 

papel cada vez mais importante não só em divulgar informações fidedignas na 

internet, como também procurando educar seu paciente no sentido de como realizar 

uma busca de conteúdos confiáveis na Web, minimamente indicando a quais 

critérios deverá estar atento.  

Além da autoria do texto, há outros aspectos relevantes a serem 

considerados em relação à credibilidade da informação. São eles: atualização da 

matéria divulgada e certificação do site.  

A seguir podemos ver o gráfico que ilustra a representatividade de 

publicações que seguem o critério de apresentar uma data de referência para o 

conteúdo exposto no site. 

 
Gráfico 4. Data de publicação ou atualização da matéria. 

 

Consta a data de 
criação e/ou 

atualização da 
matéria 

 
46% 

Não consta a 
data de criação 
e/ou atualização 

da matéria 
 

54% 
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Verificamos que há um número grande de matérias que não especificam a 

data de sua publicação ou atualização (54%), não permitindo ao leitor obter noção 

do quão atual é um conteúdo e dificultando a comparação com outros 

conhecimentos divulgados. Encontramos inclusive algumas páginas de sites que 

têm certificação de instituições credenciadoras que exigem este tipo de informação, 

porém, ao entrar na publicação não foi possível identificar a data de divulgação da 

mesma. Ou seja, mesmo que um site seja certificado, o que é uma característica que 

os diferencia dos demais e, que teoricamente implica em uma preocupação especial 

com os aspectos formais e de credibilidade de seus conteúdos, isto não significa 

garantia de que todas as publicações sigam estes princípios de qualidade requeridos 

pelos credenciadores. 

No que se refere à credibilidade dos sites, foram ainda avaliados no presente 

trabalho os resultados encontrados com certificação, nestes casos, da Fundação 

HON. Abaixo podemos visualizar que significativamente a maioria dos sites que 

veiculam conteúdos relacionados à saúde (dor) não têm o certificado HONcode. 

Gráfico 5. Certificação dos sites de saúde

 
 Estes números levam em conta todos os resultados avaliados, mas ressalva-

se aqui que a certificação não caberia a todos os resultados encontrados. Por 

exemplo, não faz sentido uma página do Facebook, um fórum ou até mesmo um 

jornal que trate de assuntos gerais, obter uma certificação que é específica para 

sites de saúde, mesmo porque a maioria dos princípios requeridos por eles referem-

Com certificação 
19% 

Sem certificação 
81% 
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se mais aos aspectos formais e do site em geral, do que em relação à informação 

veiculada.  

Considerando apenas os sites voltados aos temas da saúde (sites de saúde 

em geral; sites de médicos ou profissionais da área; e sites de sociedades médicas) 

- um total de 32 resultados encontrados na pesquisa – identificamos que apenas 

37,5% deles têm certificação de seus endereços eletrônicos. No entanto, como já foi 

dito anteriormente, localizamos um site elaborado por um profissional da saúde que 

afirma seguir os princípios da Fundação HON, exibindo o selo de certificação, 

embora não seja reconhecido por ela.  

Este exemplo nos mostra que infelizmente é fácil fraudar este tipo de sistema 

de selos e que a sua presença necessariamente não garante a qualidade do site, 

mesmo porque as instituições credenciadoras não se propõem a avaliar todas as 

informações disponibilizadas, não observando questões específicas de cada 

conteúdo, o que, de fato, seria inviável dada à natureza da internet que tem como 

característica importante a rápida construção e divulgação de conhecimento, não 

permitindo que se construam empecilhos na comunicação existente neste meio. 

Este tipo de rigor técnico é mais empregado em revistas científicas que possuem um 

comitê responsável em aprovar o material a ser divulgado, sendo direcionado 

principalmente aos profissionais de saúde.   

  

C.2.2. Publicidade e patrocínio 

O item relacionado à publicidade e patrocínio esbarra em questões 

relacionadas à Dimensão Usabilidade dos sites, porém, esta inter-relação será 

explorada mais adiante. Por ora discutiremos as possíveis influências que a 

publicidade e o patrocínio podem ter em relação à avaliação da qualidade dos 

conteúdos publicados, pois determinados serviços ou produtos oferecidos aos 

internautas podem implicar em potenciais conflitos de interesse (Brann; Andrerson, 

2002). 

A política da Fundação HON é justamente a de mapear a possibilidade de 

algum conflito existente, verificando se há: informações sobre a fonte de renda que 

mantém o site; política de publicidade específicas; se existem relações e benefícios 

econômicos derivados de informações postadas, ou ainda se há trocas de interesse 
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entre sites parceiros. Preocupa-se, então, com a distinção clara entre conteúdos 

informativos e publicitários.  

A seguir será apresentado um gráfico que ilustra esta questão: 

Gráfico 6. Publicidade e patrocínio 

 

 

Verificamos que 80% dos resultados obtidos continham material publicitário 

em suas páginas; destes, 60% têm localização específica destinada a publicidades 

dentro do site, não as misturando com seus conteúdos informativos; e, em 20% dos 

sites encontramos conteúdos publicitários entre os parágrafos destinados a divulgar 

informações sobre o tema pesquisado.  

Ainda no que se refere aos 80% que utilizam o espaço virtual como local para 

se fazer publicidade, observamos que 30% tem o intuito de divulgar o seu trabalho 

como profissional da saúde (consultório, clínica médica ou hospital) enquanto 12% 

utilizam a Web para promover algum produto específico ligado à dor (tratamento, 

serviço, livros, entre outros). O restante (58%) permitem que sejam utilizados alguns 

espaços do site para publicidade em geral (não necessariamente ligada às questões 

de saúde), normalmente propagandas de empresas que têm em seu público-alvo 



123 

 

leitores dos conteúdos frequentemente publicados pelo site, e principalmente 

publicidades recomendadas pelo próprio Google, utilizando a ferramenta Google 

AdSense54.  

Estudos internacionais como o realizado por Bailey et al. (2013), que realizou 

avaliação da qualidade de sites de saúde, indicaram que aqueles que prestam 

serviços diretos (por exemplo, a venda de um produto ou serviço) continham 

informações significativamente mais pobres do que sites que não prestavam 

nenhum tipo de serviço direto. No entanto, em nossa pesquisa não podemos fazer 

esta afirmação de forma generalizada, pois ao mesmo tempo em que encontramos 

sites que só fazem menções aos benefícios dos tratamentos que se propõem a 

vender, sem contar os riscos e/ou outras formas de tratamento para a doença ou 

sintomas manifestados, igualmente foram encontrados sites que oferecem uma 

ampla gama de informações que vão além dos produtos ofertados.  

De modo geral, estas mesmas características também foram encontradas em 

sites que não trazem publicidade dirigida aos temas da dor, portanto, 

impossibilitando estabelecer uma relação direta entre um elemento e outro.  

 

C.2.3. Segurança e Privacidade 

A segurança e a privacidade na Web ainda são temas relativamente recentes 

e um problema político e social complexo, acerca do qual o público em geral começa 

agora a tomar consciência. A recente aprovação da lei nº 12.965 (23 de abril de 

2014) que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet 

no Brasil (BRASIL, 2014b), talvez possa oferecer maiores garantias ao usuário. 

O tema deve ser considerado relevante dado que as informações pessoais 

que englobam dados de saúde dos usuários e que exigem de confidencialidade e 

preservação à identidade do indivíduo, ficam indefinidamente armazenadas em 

banco de dados nos servidores dos sites.  

Segundo o Artigo 11 da lei (nº 12.965, 23 de abril de 2014), é dever dos sites: 

                                            
54

 “O Google AdSense é um serviço gratuito e simples com o qual os editores de websites de todos 
os tamanhos podem ganhar dinheiro exibindo anúncios do Google segmentados” 
<https://support.google.com/adsense/answer/9712?hl=pt-BR>. 

 

https://support.google.com/adsense/answer/9712?hl=pt-BR
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“Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de 
registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de 
conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos 
ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a 
legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados 
pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros” (BRASIL, 
2014b). 

 

Dentre os sites que apresentam uma declaração de política de privacidade 

encontramos: explicações em relação aos objetivos de se realizar a coleta das 

informações solicitadas; como se faz a proteção aos dados oferecidos pelos 

usuários; notificações de que o site utiliza recursos de “cookies” (arquivo que fica 

armazenado no computador do usuário com informações sobre a navegação, que 

possibilita conhecer os hábitos e interesses dos usuários); alguns sites que afirmam 

repassar informações, que não sejam pessoalmente identificáveis, aos anunciantes; 

fornecedores e parceiros. O que encontramos em relação a estas questões pode ser 

verificado na Tabela abaixo: 

Tabela 5. Aspectos sobre a segurança e a privacidade na Web 

Coleta de dados / segurança / privacidade na Web Resultados 

Coleta os dados apenas de quem quer fornecê-los 
Faz rastreamento de cookies 
Tem política de privacidade 

43 
(67%) 

Não coleta nenhum tipo de dado (não está descrito isso) 
Não tem política de privacidade 

13 
(20%) 

Coleta os dados apenas de quem quer fornecê-los 
Não tem política de privacidade 

6 
(9%) 

Coleta os dados apenas de quem quer fornecê-los 
Tem política de privacidade 

1 
(2%) 

Coleta os dados de todos os usuários 
Faz rastreamento de cookies 
Tem política de privacidade 

1 
(2%) 

 

Observa-se aqui, que 71% dos sites que solicitam informações dos usuários, 

por meio de cadastros, apresentam as declarações de suas políticas de privacidade, 

porém 9% não as cumpre. 

Não nos estenderemos neste aspecto porque não foi necessário, em nenhum 

dos resultados avaliados, deixar algum tipo de informação pessoal que pudesse 

comprometer a segurança ou a privacidade do usuário simplesmente para ler o 

conteúdo publicado, embora muitas vezes os dados sejam coletados sem que haja 

autorização prévia do internauta. Estes dados relacionados às preferências dos 

usuários, tais como cor, idioma, endereço de IP e intenções sobre produtos são 

obtidos automaticamente, assim que o usuário navega pelo site, porém, esta função 
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pode ser desativada manualmente caso o indivíduo não queira compartilhá-los, 

embora sejam raras as pessoas que conheçam esta possibilidade.  

Outro ponto a ser considerado é que o texto a respeito da política de 

segurança e privacidade em geral apresenta uma linguagem hermética, que no 

entanto, deveria ser tratado em termos de fácil entendimento, pois assim como 

alertou a OPAS/OMS (2012), a população de países em desenvolvimento como o 

Brasil, apresentam mais dificuldades de compreensão da comunicação via texto. 

Ainda assim, resta a dúvida a respeito de se as pessoas realmente despendem 

parte do seu tempo para ler a política de privacidade que geralmente se encontra em 

ícones nos rodapés das páginas. Acreditamos que este não seja um hábito comum, 

afinal o internauta está mais interessado em acessar o conteúdo informativo 

procurado para sanar suas dúvidas do que usar seu tempo para ler os termos 

técnicos.   

 

C.2.4. Aspectos éticos 

No questionário do HONcode os aspectos éticos estão alocados nos itens de 

avaliação referentes à missão, suporte e complementaridade do site, enquanto 

Mendonça (2013) criou uma categoria específica para abordá-los. Na proposta de 

Mendonça (2013) avalia-se:  

“(i) se os profissionais de saúde, responsáveis pelos conteúdos publicados, 
cumprem preceitos éticos e legislativos da profissão; (ii) se as dicas e os 
aconselhamentos são prestados por profissionais qualificados; (iii) se o site 
notifica a necessidade de consulta médica; (iv) e se empresas parceiras 
estão de acordo com os princípios éticos adotados pelo sites” (Mendonça, 
2013).  

 

Ao avaliar os sites com conteúdos relacionados à dor, sob o ponto de vista de 

um doente leigo, percebemos que seria difícil que ele tivesse condições de 

compreender todos os códigos de ética das profissões relacionadas à área da 

saúde, sendo esta uma preocupação que cabe ao profissional avaliar e não ao 

usuário comum. Este mesmo raciocínio vale para as empresas parceiras. Portanto, 

optamos por restringir a avaliação em relação aos aspectos éticos às questões ii e iii 

descritas acima, que podem ser respondidas facilmente pelo internauta. 
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Encontramos, como pode ser visto no gráfico a seguir, que em 70% dos 

resultados obtidos há explicitação da necessidade de se procurar acompanhamento 

médico ou que as informações disponibilizadas são complementares e que não 

devem ser consideradas exclusivamente. À primeira vista, podemos pensar que 

ainda há um número expressivo (30%) de sites que não fazem este alerta, porém, 

até mesmo nestas situações a maioria deixa este recado de forma implícita, 

principalmente ao passar informações sobre o tratamento que geralmente está 

vinculado à busca por um especialista no assunto. Quando não aparece por esta via 

(informativa – dos textos publicados), vemos aparecer nos comentários deixados 

pelos internautas, o recado da importância de se consultar um especialista.   

 

Gráfico 7. Notificações sobre a necessidade de procurar ajuda médica 

 
Quanto ao item relativo ao fato de se as informações são fornecidas por 

profissionais qualificados, este já foi discutido no âmbito da acurácia e credibilidade 

dos sites, anteriormente realizada.  

 

C.2.5. Interatividade 

As respostas ao item interatividade foram elaboradas a partir da observação 

de quais são as possibilidades de interação existente nos sites relacionados a temas 

de saúde e dentre elas encontramos: espaços destinados apenas para os usuários 

comentarem as matérias lidas, comentarem e usarem as ferramentas de curtir e/ou 
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necessidade de 
procurar ajuda 

médica 
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compartilhar o conteúdo, somente curtir e/ou compartilhar; sites que não oferecem 

qualquer forma de interatividade com seus leitores; ou simplesmente a possibilidade 

de o resultado não abrir nenhum conteúdo específico, fazendo com que não o 

considerássemos neste tipo de avaliação.  

Diante do material selecionado verificamos que 45% dos resultados obtidos 

permitem que os usuários escrevam seus comentários, como pode ser visto na 

Tabela a seguir.  

 

Tabela 6. Interatividade: 

Interatividade 

Não tem qualquer tipo de interatividade 32% 

Somente curtir e/ou compartilhar 23% 

Comentários e curtir e/ou compartilhar 37% 

Somente comentários 8% 

 

Um dos elementos da interatividade é o potencial de troca. A partir das 

ferramentas de interatividade os usuários têm a oportunidade de se manifestar para 

o meio e obter um retorno. Isso significa que podem fazer perguntas e obter 

respostas personalizadas, podem responder às perguntas de outras pessoas, assim 

como compartilhar suas experiências e receber reações, além de reagir a 

experiências dos outros (Downes; McMillan, 2000). 

Em nosso caso, é importante lembrar que mesmo havendo um número 

grande de sites que disponibilizam espaço para os internautas se expressarem, isso 

não significa necessariamente que há, realmente, uma interação acontecendo, pois 

muitos acabam “falando no vazio” (sem nenhum tipo de retorno), como visto 

previamente na ‘Parte B’ da apresentação e discussão dos resultados.  

Notadamente, verificamos que 75% dos sites que disponibilizam este espaço 

não tem preocupação em enviar uma resposta. O raciocínio subjacente parece ser 

que ao deixar que os usuários se expressem livremente seja possível algum tipo de 

comunicação entre os leitores do mesmo conteúdo e isso seja suficiente.  

Consequentemente, percebemos que poucos são os sites que oferecem uma 

assistência ao internauta e respondem às suas necessidades (25%).  Quando 
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aparece a preocupação, de interagir com o público, geralmente não se faz a 

identificação correta de quem é o responsável pela comunicação, o que 

intuitivamente significa quem escreveu a matéria, contudo não podemos fazer este 

tipo de afirmação se não há qualquer tipo de especificação de autoria. Esta 

informação fica evidente no Gráfico abaixo.  

 

Gráfico 8. Moderadores das interações: 

 

Nesta Dissertação, enfatizamos muito o tema das interações, pois estudos 

internacionais revelam que esta é uma importante fonte de empoderamento na área 

da saúde, uma vez que possibilita crescente compreensão dos conteúdos 

apreendidos (Lustria, 2005; Riva; Camerini; Allam; Schulz, 2014). Deste modo, a 

interatividade pode afetar positivamente o processo de capacitação dos doentes 

para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde (Camerini; Schulz, 2012). 

No presente trabalho, não pudemos confirmar estas considerações dado estar fora 

do escopo de nosso trabalho acessar informações dos internautas acerca de se eles 

conseguiram apreender mais os conteúdos em sites que disponibilizam este tipo de 

ferramenta, em comparação com aqueles que não o ofereciam, assim como também 

não se comparou o nível de conhecimento de usuários que acessam as ferramentas 

de interação com aqueles que não as utilizam, mas indicamos como relevante 

realizar pesquisas considerando a complexidade de manifestações e relações.   
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A despeito de nossas limitações observamos que a internet é um espaço 

cada vez mais explorado pelo público, proporciona trocas entre os usuários, permite 

o esclarecimento de dúvidas com profissionais e indicações de cuidados (inclusive 

busca de especialistas) sugerindo que vem surgindo, como pensamos ao organizar 

esta Dissertação, como uma importante fonte de empoderamento para a população.  

  

C.2.6. Suporte ao usuário 

A última questão da dimensão técnica se refere ao suporte ao usuário. De 

modo geral, as principais ferramentas de avaliação de sites de saúde, como 

DISCERN e HONcode, assim como a proposta descrita por Mendonça (2013), 

preocupam-se em localizar algum meio de contato em que o usuário possa se 

comunicar com o responsável pelo site ou pelo conteúdo disponibilizado.  

Em nossa pesquisa verificamos que metade dos sites (50%) disponibilizam 

um telefone, e-mail e/ou endereço para contato com o responsável, mas ainda há 

um grande número de páginas que não oferecem este tipo de informação. No 

entanto, um número maior de sites disponibiliza uma ferramenta de comunicação 

direta, chamada, na maioria das vezes, de “fale conosco”, que não necessariamente 

apresenta o endereço para onde aquela pergunta ou sugestão é dirigida. Como 

podemos ver na Tabela abaixo, este tipo de ferramenta aparece em 61% dos 

resultados obtidos.  

 

Tabela 7. Suporte ao usuário (contatos e fale conosco) 

Suporte ao usuário 

Fornece algum contato (telefone, e-mail, endereço) 
Não possui Fale conosco 

12 
(19%) 

Fornece algum contato (telefone, e-mail, endereço) 
Possui Fale conosco 

20 
(31%) 

Não fornece algum contato (telefone, e-mail, endereço) 
Não possui Fale conosco 

4 
(6%) 

Não fornece algum contato (telefone, e-mail, endereço) 
Possui Fale conosco 

19 
(30%) 

Não se aplica (fóruns, youtube, wikipédia, facebook) 
9 

(14%) 
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Em relação ao suporte oferecido aos usuários, os sites também podem 

disponibilizar um espaço para ‘perguntas frequentes’. Em nossa pesquisa foram 

encontrados onze sites (17%) que possuem este recurso que facilita ao doente 

localizar rapidamente uma informação dentro do website como um todo.   

Nesta questão (suporte ao usuário) não incluímos os resultados referentes 

aos fóruns, Facebook, Youtube e páginas da Wikipédia, (Virtual Settlement) pois 

não se aplicam este tipo de exigência a estas ferramentas uma vez que já há o 

pressuposto de participação ativa dos usuários da internet na construção dos 

conteúdos existentes nestas plataformas.  

  

C.2.7. Conclusão  

A partir da avaliação referente à Dimensão Técnica, observamos que o intuito 

de abranger sites normalmente acessados por pessoas com dor foi realizado com 

êxito, uma vez que mais de 90% dos resultados são dirigidos a este público.  

Constatamos também que ainda há muitos ajustes a serem feitos nos sites 

que disponibilizam conhecimento relacionado à área de saúde, pois muitos não se 

preocupam com aspectos técnicos importantes como a referência da data de 

publicação ou atualização do conteúdo. Igualmente, é necessário que se 

universalize a necessidade de apresentar a política de privacidade e publicidade, 

como orienta a Fundação HON, que tanto preza pela qualidade da informação, como 

pela segurança dos internautas.  

Outro destaque se dá para a orientação, existente nos sites de saúde, que 

explicitam a necessidade de os usuários procurarem auxílio médico ou profissional 

técnico competente. Embora tenhamos encontrado na pesquisa 70% de sites que 

recomendem diretamente ao paciente buscar um especialista, acreditamos que este 

número seja maior, dado que muitas vezes por mais que não esteja explícito no 

texto, há frequentemente uma menção a necessidade de procurar por diagnóstico 

médico; tratamentos que exigem prescrições ou até mesmo foram encontrados 

relatos de outros usuários aconselhando que seus pares busquem atendimento 

especializado. 
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C.3. Dimensão Design 

As ferramentas de avaliação de sites de saúde, como é o caso do HONcode e 

do DISCERN não reconhecem a importância da Dimensão Design, enfatizando 

apenas o conteúdo e os aspectos técnicos. No entanto, consideramos que este 

aspecto é relevante para a transmissão da informação, sobretudo porque pode atrair 

o usuário para o conteúdo publicado.   

Nielsen (1999) afirma que a padronização do design facilitaria ao usuário ter 

maior entendimento da mensagem, mas não podemos afirmar que na internet exista 

padronização ou se, de fato, ela é desejável considerando seu caráter de 

desenvolvimento acelerado.  

Atualmente, observam-se algumas convenções mais largamente utilizadas 

(BRASIL, 2014), como pode ser visto no exemplo abaixo.  

Figura 16: Exemplo de organização de navegação muito utilizada na internet 

Fonte: BRASIL (2014) 

 

Nota-se que há algumas convenções, ou seja, elementos ou comportamentos 

comuns que se repetem em todas as páginas do mesmo site e que respeitem uma 

organização que é recomendada na cartilha de usabilidade do Governo Federal 
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(BRASIL, 2010), como por exemplo: usar links em cor azul e mantê-los sublinhados; 

desenhar elementos clicáveis como botões; alocar a caixa de busca no canto 

superior direito; manter o nome (ou logotipo) do site no canto superior esquerdo, 

além de ele dever funcionar como um link de volta a página inicial.  

Essas sugestões objetivam facilitar as ações do usuário, para que ele não 

tenha que reaprender a cada acesso como utilizar o site. Normalmente, quando uma 

pessoa entra em um site pela primeira vez, há a expectativa de que encontre a 

organização visual semelhante à de outros, seguindo a perspectiva indicada 

anteriormente (BRASIL, 2010).  

De modo geral, a Dimensão de Design é relativa ao conceito de usabilidade. 

Nielsen (1993) afirma que usabilidade não é uma propriedade singular, ela é 

tradicionalmente associada a cinco atributos: ser fácil de aprender, eficiente na 

utilização, fácil de ser recordado, ter poucos erros e ser subjetivamente agradável. 

No entanto, para que o nível de usabilidade seja realmente aferido, é necessário que 

haja entendimento técnico apurado e acesso administrativo aos sites de modo que 

testes específicos sejam realizados.  

No presente trabalho avaliamos aspectos da usabilidade de páginas de 

websites, sem realizar os testes técnicos. Para tanto, novamente, nos baseamos no 

instrumento de avaliação proposto por Mendonça (2013), que o construiu, 

vislumbrando avaliar sites como um todo.  

Em nossa Dissertação, no entanto, construímos o nosso instrumento de 

avaliação dos conteúdos online relacionados à área da saúde a partir de quatro 

categorias: identidade visual, navegabilidade, estética e, por fim, relacionada às 

ferramentas de busca, que serão exploradas a seguir. 

Ressalva-se aqui que estruturamos a avaliação para páginas de sites e não 

sites como um todo, como sugeriu Mendonça (2013), porque provavelmente 

teríamos resultados bastante diferentes do que os que serão apresentados aqui 

caso os tivéssemos avaliado os sites de forma global, dado que o escopo desta 

dissertação foi orientado àquelas páginas que já abriram em um conteúdo específico 

a partir das pesquisas realizadas no Google Web, utilizando as palavras-chaves.  
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C.3.1. Identidade visual 

O principal critério para um site ser considerado bom refere a possibilidade de 

o usuário conseguir encontrar o que procura. Para isso, garantir a identidade é algo 

fundamental, ou seja, é necessário seguir o mesmo padrão em todas as páginas e 

manter sempre no mesmo lugar elementos como: logotipos, atalhos, caixas de 

busca. Também se devem levar em consideração o tamanho e tipo de fonte 

utilizada, escala de cores, formatação do texto e das figuras, e assim por diante.  

A identidade e a arquitetura do site precisam ser estudadas e planejadas 

conforme o público alvo ao qual se destina. Como o público alvo já foi discutido 

anteriormente, sendo que mais de 90% das páginas identificadas são voltadas para 

o público leigo, demos ênfase neste item à identidade visual de um site voltado para 

essa população.  

 

Gráfico 9: Identidade Visual

 
 

Este gráfico mostra que há preocupação em se manter uma identidade que 

caracterize o site, embora a grande maioria dos endereços eletrônicos não 

respeitem as convenções recomendadas na cartilha do Governo Federal (BRASIL, 

2010), principalmente em relação à organização espacial da ferramenta de busca do 

site: há alguns que não tomam cuidado em relação ao tamanho da fonte utilizada 

(letras muito pequenas, difíceis de enxergar) e encontramos um único site que se 
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desconfigura, ao ser acessado por meio de diferentes navegadores (Internet 

Explorer ou Google Chrome). 

 

C.3.2. Navegabilidade 

Por navegabilidade entendem-se características incorporadas na arquitetura 

de um site que tornam fácil a navegação a uma pessoa que tenha um menor nível 

de instrução ou pouca familiaridade no uso das tecnologias. Isto também vale para 

um usuário experiente que deixa de acessar um site caso se torne difícil decidir qual 

o próximo passo a ser executado a fim de encontrar a informação desejada (Silvino; 

Abrahão, 2003). 

De acordo com Memória (2006), para o usuário identificar a navegabilidade 

de um site é necessário que ele se faça três perguntas: Onde estou? Como voltar 

para o local de onde vim? E para onde posso ir? Ele estará diante de um bom 

sistema de navegação somente se conseguir responder às três perguntas, pois um 

princípio básico que um site deve seguir é o de orientar o internauta sobre como se 

deslocar dentro do website. 

Seguindo estes preceitos, observamos que 50% de sites acessados tinham 

boa navegabilidade, conforme o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 10: Navegabilidade
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Em relação aos endereços eletrônicos que não apresentaram boa 

navegabilidade, identificamos, por exemplo: dificuldade em encontrar conteúdos 

relacionados à matéria lida; não possuir identidade visual, o que também acarreta 

dificuldades no sistema de navegação; sites que não realçam os conteúdos 

clicáveis; páginas que destacam conteúdos clicáveis e não clicáveis do mesmo 

modo, confundindo o leitor; e comandos que não funcionam. 

 

C.3.3. Estética / Design 

Todas as áreas envolvidas na criação e desenvolvimento de um website são 

importantes, contudo o primeiro impacto do usuário ao navegar na internet, é com o 

design da página visitada, pois ele é a embalagem que primeiro chama a atenção, 

mas não é mais importante que o conteúdo ou que os recursos tecnológicos 

oferecidos (Silva, 2010).  

Assim, neste item consideramos ser o primeiro ponto a ser avaliado se há 

uma distribuição harmoniosa dos elementos na tela, ou seja, se o site tem uma 

aparência agradável e limpa. A Tabela abaixo identifica as possibilidades 

encontradas.  

Tabela 8. Estética / Design 

Estética / Design 

O design do site é agradável 
14 

(22%) 

O design do site não é agradável 
7 

(11%) 

O design do site não é agradável 
Há muita informação 

14 
(22%) 

O design do site não é agradável 
Há muita publicidade 

10 
(15%) 

O design do site não é agradável 
Há muita informação 
Há muita publicidade 

19 
(30%) 

 

Embora o aspecto visual do site seja subjetivo, segundo nossa avaliação, 

podemos dizer que 78% dos sites não são agradáveis considerando que, muitas das 

vezes: não apresentam distribuição harmônica dos elementos e/ou identidade visual; 

são poluídos por muitas informações na mesma página, tanto em relação ao 
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conteúdo pesquisado, como na divulgação de outras matérias publicadas; exibem 

publicidade em demasia, que em algumas situações surgem automaticamente no 

meio do texto, importunando o internauta, e outras vezes simplesmente desviando o 

foco da leitura.    

Chamou-nos a atenção que em 30% das páginas visitadas observamos a 

ocorrência de muita informação e publicidade, o que deveria ter como consequência 

o site não ser muito acessado, mas, ao contrário verificamos que algumas destas 

páginas têm um número alto de comentários e compartilhamento em suas matérias. 

Atribuímos isso à divulgação da matéria em outras ferramentas da internet (por 

exemplo, as redes sociais) nas quais as pessoas têm a opção de “Curtir” e “Seguir” 

as publicações e, consequentemente, receber suas atualizações. Outra explicação 

pode estar relacionada ao fato de que os internautas anseiam por respostas, 

independentemente da estética do site; sendo assim, consideramos que eles podem 

ser responsivos às demandas dos usuários. 

Apesar destas considerações, não acreditamos que o alto acesso a 

endereços eletrônicos que apresentam uma estética considerada por nós como não 

agradável invalide a relevância da usabilidade na construção de um site, pois ela 

não se restringe apenas a estética do mesmo, incluindo também os aspectos 

descritos acima (como identidade visual e navegabilidade), assim como o uso da 

ferramenta de busca, que será descrita abaixo.   

 

C.3.4. Ferramenta de Busca 

Compreende-se por ferramenta de busca os bancos de dados disponíveis na 

internet, os quais auxiliam as pessoas a encontrarem a informação desejada dentro 

do espaço virtual. De acordo com Silveira (2002), elas são usadas por quase todos 

os usuários da internet e são as maiores responsáveis pela geração de tráfego para 

um grande número de sites.  

Dentro de uma página é importante a presença de uma ferramenta de busca, 

pois ela ajuda o internauta a encontrar documentos e informações quando não se 

tem conhecimento exato do endereço eletrônico.     

Na presente Dissertação encontramos 80% do material acessado 

disponibilizando ferramenta de busca, vide gráfico abaixo, porém, muitas vezes os 
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desenvolvedores dos sites não seguem a convenção de usabilidade do Governo 

Federal (BRASIL, 2010), no quesito da localização desta barra, que deveria estar 

alocada sempre no canto superior direito, em todas as páginas.  

 

Gráfico 11. Ferramenta de busca 

 

 

 C.3.5. Conclusão 

A usabilidade permite reduzir os erros, melhorar a precisão na navegação, 

aumentar o uso e proporcionar uma melhor percepção da imagem gráfica do site. 

Quando bem empregada, ela é considerada um meio eficaz para fornecer 

informações de forma clara e precisa (Torres-Moraga; Barra, 2011). Ela é formada 

por dois aspectos: o humano, que foi avaliado neste trabalho e o técnico, que 

envolve a realização de testes específicos pelos webdesigners e, portanto, não foi 

realizado. 

Segundo Nielsen (1996), são necessárias algumas condições para que uma 

página seja considerada com boa usabilidade, destacando-se que o Website deve 

carregar rapidamente, independentemente da plataforma operacional que o usuário 

possua, sendo que o tempo de resposta de um sistema para que o usuário não 

perca o interesse é de dez a quinze segundos. 
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busca 
80% 

Não há 
ferramenta de 

busca  
20% 
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Dentre os problemas de usabilidade mais comuns, Padilha (2004) refere à 

dificuldade de um usuário em realizar uma tarefa; encontrar a informação desejada; 

retornar à página anterior; e clicar em links inválidos. 

   A má usabilidade se reflete em uma quantidade baixíssima de acessos, 

chegando a ocasionar até mesmo a sua total rejeição pelo usuário (Padilha, 2004). 

Porém, os problemas relacionados à usabilidade podem variar, uma vez que o que é 

difícil para um usuário, pode não ser para outro. 

 

Síntese da avaliação dos sites 

Pensando em realizar um fechamento da avaliação da qualidade de 

informações e a usabilidade dos sites e páginas identificadas no presente trabalho, 

optamos por apresentar os destaques dos itens no formato experimental de folders 

que poderão ser futuramente testados.  

O primeiro folder “Como avaliar conteúdos sobre dor na internet – para 

usuários”, teria como público-alvo, leigos e apresenta critérios simples de avaliação 

dos principais aspectos que garantem: qualidade da informação (abrangência, 

fundamentação científica e atualização); melhor compreensão das ferramentas 

disponíveis nos sites; que o usuário reconheça quais as características de uma 

página que sugiram conteúdos não confiáveis. O material organizado (ver Figura 17) 

foi inspirado na iniciativa do Pain Resource Centre55, instituição canadense, que 

criou um folder especificamente para auxiliar pacientes a procurarem na internet 

conteúdos de qualidade sobre dor.    

O segundo folder “Recomendações sobre como produzir conteúdos de 

qualidade sobre dor na internet – para webmasters” (ver Figura 18) apresenta as 

principais recomendações voltadas para os desenvolvedores de ferramentas virtuais 

que divulgam conhecimentos relacionados à área da saúde/dor, de modo que seu 

material garanta legitimidade de informações; credibilidade; maior compreensão dos 

conhecimentos divulgados; facilidade de uso, aumentando a possibilidade de se 

atingir um maior número de visitantes ao endereço eletrônico; e otimização dos 

recursos oferecidos. 

                                            
55

 Informações sobre o Centro de Recursos para a Dor podem ser encontradas no site a seguir: 
<http://prc.canadianpaincoalition.ca/en/index.html>. 
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Figura 17: Folder - COMO AVALIAR 
CONTEÚDOS SOBRE DOR NA 
INTERNET – PARA USUÁRIOS 

 

A seguir você encontrará vários itens que 
deve observar, ao navegar na internet, 
para avaliar se as informações sobre dor 
são confiáveis.  
 

SOBRE O CONTEÚDO PUBLICADO: 

Acurácia – é importante que o texto tenha um 
autor que seja profissional da área da saúde 
ou instituição reconhecida OU traga trechos 
de entrevistas com estes profissionais OU 
apresente estudos com o nome do autor e ano 
de publicação.   
 

Abrangência – ao procurar na internet sobre 
sua dor, utilize palavras mais técnicas, como o 
diagnóstico dado pelo médico. Fique atento, 
pois um site deve oferecer informações sobre 
mais de um dos temas abaixo:  

 
ico ou 

sintomas 
 

(vantagens e desvantagens) 
 

SOBRE A TÉCNICA: 
 

Atualização – é importante que na matéria 
publicada esteja a data de criação e 
atualização. Verifique se o conteúdo é 
recente! 
  

Certificação – verifique se o site tem o selo da 
Fundação HON no final da página acessada – 
este é um sinal de qualidade. 
 

 
  

Publicidade - desconfie se:  
   o site vende ou divulga produtos específicos 

para o seu problema. 
  as recomendações feitas pelo site só são 

baseadas em depoimentos pessoais e não em 
comprovações científicas.  
 

Segurança e Privacidade - o site não deve 
coletar seus dados pessoais sem garantir a sua 
segurança e privacidade. As regras sobre como 
um site utiliza e divulga informações devem 
estar escritas na sessão chamada de política 
de privacidade.   
 

Suporte ao usuário – é importante que o site 
forneça algum meio de contato para que você 
possa esclarecer suas dúvidas 

Perguntas frequentes – esta pode ser uma 
oportunidade de você tirar dúvidas que outras 
pessoas também possam ter tido sobre uma 
dor parecida com a sua.  

 

Interatividade – quando houver uma janela 
para comentários: 
  você pode aproveitá-la para trocar 

informações e experiências com outras 
pessoas que vivem situações semelhantes; 
  verifique se há possibilidade de conversar 

com um profissional da saúde, mas fique 
atento, pois a conversa na Web NUNCA 
substitui a consulta com um especialista.   
  verifique se há a especificação do profissional 

que responde às perguntas nos chats. 
 

SOBRE O DESIGN:  
 

Ferramenta de busca – deve estar sempre no 
canto superior direito e em todas as páginas, 
para ajudá-lo a encontrar informações dentro 
do site.  
 

 

ATENÇÃO: 

  As informações obtidas na internet NÃO 
substituem o atendimento presencial por um 
especialista 
  Não realize qualquer tratamento, dieta ou 

programa encontrado online sem consultar 
um profissional de saúde. 
  Nunca ignore o conselho do médico por causa 

de algo que tenha lido na internet. 
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Figura 18: Folder - RECOMENDAÇÕES 
SOBRE COMO PRODUZIR CONTEÚDOS DE 
QUALIDADE SOBRE DOR NA INTERNET – 

PARA WEBMASTERS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A seguir você encontrará vários itens que deve 
considerar, ao produzir conteúdos sobre dor 
na internet, priorizando divulgar informações 
confiáveis.  
 

SOBRE O CONTEÚDO PUBLICADO: 
 

Acurácia – é importante que o texto tenha um 
autor que seja profissional da área da saúde 
ou instituição reconhecida OU traga trechos de 
entrevistas com estes profissionais OU 
apresente estudos com o nome do autor e ano 
de publicação.   
 

Abrangência – ofereça informações, 
preferencialmente, sobre mais de um dos 
temas abaixo: 

mecanismos; 
 

 

vantagens e desvantagens). 
 

Legibilidade - os textos devem ser 
apresentados de maneira simples, clara, 
objetiva e preferencialmente em tamanhos 
curtos.  

SOBRE A TÉCNICA: 
 

Atualização – é importante que na matéria 
publicada esteja a data de criação e 
atualização. É importante que o conteúdo 
esteja sempre atualizado! 
  

Certificação – certifique seu site em 
Instituições credenciadoras, obtendo um selo, 
por exemplo, da Fundação HON, pois este é 
um indicativo de qualidade para sites 
relacionados à saúde. 
 

 
  

Publicidade – ao divulgar produtos ou 
serviços:  

   recomenda-se que o site o faça em local 
separado da informação divulgada; 

  publique apenas produtos ou serviços que 
tenham comprovação científica dos resultados 
alcançados; 

  não obtenha a atenção do usuário para seu 
produto, utilizando informações com apelo 
emocional e alarmistas; 

  explore as vantagens e desvantagens de cada 
produto ou serviço oferecido.  
 

Segurança e Privacidade - o site não deve 
coletar os dados pessoais dos usuários sem 
garantir a sua segurança e privacidade. É 
necessário ter por escrito a política de 
privacidade do site, de forma compreensível 
ao usuário. 

Suporte ao usuário – é importante que o site 
forneça algum meio de contato para que o 
usuário possa esclarecer suas dúvidas. 

 

Perguntas frequentes – é uma ferramenta 
interessante que pode ser utilizada para 
facilitar e agilizar o acesso a dúvidas mais 
comuns.  
 

Interatividade - 
  pode ser utilizada a janela de comentários 

para incentivar trocas de informações e 
experiências entre os usuários; os 
profissionais e/ou usuários e profissionais;  

  quando houver moderador nas ferramentas de 
interatividade, especifique quem é o 
profissional e ofereça suas credenciais; 
 

SOBRE O DESIGN: 
 

Identidade visual – os logotipos, atalhos e 
caixas de busca devem estar visíveis em todas 
as páginas e sempre nos mesmos lugares; 
 

Navegabilidade – deve ser fácil de procurar e 
encontrar uma informação dentro do site; 
 

Design – procure tornar o site agradável 
visualmente sem poluição visual que deixa a 
página cansativa ou confunde o usuário; 
 

Ferramenta de busca – deve estar sempre no 
canto superior direito e em todas as páginas, 
para auxiliar o internauta a encontrar 
informações dentro do site.  
 

ATENÇÃO:  
É fundamental explicitar que as informações 
obtidas na internet NÃO substituem o 
atendimento presencial por um especialista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Finalizando este trabalho, cujo objetivo foi analisar as demandas expressas 

por indivíduos que sentem dor e avaliar a qualidade da informação acessada na 

Web, concluímos que de maneira geral, a internet se mostrou como uma 

possibilidade de consultar conteúdos confiáveis, além de ser um espaço no qual os 

doloridos conectados podem expor suas necessidades, seu sofrimento e 

compartilhar suas vivências. 

A rede de computadores já é amplamente usada como local de pesquisas 

(por exemplo, para se buscar referências científicas), como objeto (alvo do estudo), 

e como instrumento de pesquisa (ferramenta para coleta de dados). Nesta 

Dissertação, partiu-se da ideia de que as práticas de buscas por conteúdos na Web 

vão ficar cada vez mais comuns, e assim, é preciso entender o que está sendo feito, 

e a partir desta análise, pensar em estratégias para se superarem os desafios.  

Quando falamos a respeito do uso de computadores no âmbito da saúde, 

frequentemente escutamos dos profissionais indagações e receios de que a 

“máquina” possa vir a substituir o tratamento humano que envolve uma relação entre 

o profissional da saúde e o paciente. Outro receio é o de atrapalhar a relação já 

existente, pois o paciente com mais informações pode avaliar, segundo seus 

próprios critérios, a conduta adotada pelo profissional, questionando-o.  

Estes desconfortos podem estar fundamentados no que pejorativamente é 

chamado de “Dr. Google”, ou seja, situações em que o doente está munido de 

informações inconsistentes ou errôneas, podendo acarretar-lhe conflitos no 

tratamento e/ou agravamento do quadro clínico, o que reforça a necessidade de o 

profissional de saúde educar seu paciente a procurar informação de qualidade na 

Web, uma vez que o uso da internet possibilita uma “capacitação do indivíduo”.  

É importante ter uma perspectiva de longo alcance que permita enxergar e 

saber utilizar as vantagens e manejar as desvantagens disponíveis por meio das 

ferramentas online, em vez de apenas focalizar críticas ao uso destas novas 

tecnologias, uma vez que o avanço é inevitável e devemos acompanhá-lo.  

A presente Dissertação foi desenvolvida a partir da minha experiência clínica 

em atender pacientes que sofrem com dores crônicas em um hospital público da 
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cidade de São Paulo, no qual observo que eles buscam soluções imediatistas para 

seu quadro clínico, mas que, ao receberem informações dos profissionais, tendem a 

mudar de comportamento, tornando-se mais ativos e implementando as orientações 

recebidas em seu dia-a-dia.  

Para a realização deste mestrado, cujo delineamento foi a análise 

documental, realizamos buscas no Google Web, utilizando oito palavras-chaves 

diferentes relacionadas às algias: “dor”; “dor crônica”; “eu tenho dor”; “eu sinto dor”; 

“dor de cabeça”; “cefaleia”; “dor nas costas”; e “dor lombar”. E, a partir das propostas 

de avaliação de sites desenvolvidas pela Fundação HON, DISCERN e por 

Mendonça (2013), construímos critérios de avaliação da qualidade da informação 

sobre dor disponível online.   

É relevante pensarmos em como avaliar a qualidade dos conteúdos de forma 

descomplicada e eficaz. No Brasil, as formas de avaliação, como as sugeridas pelo 

CREMESP e pelo LAISS, não são difundidas e desenvolvidas para o uso dos 

internautas comuns.  

Já as produzidas internacionalmente, como o HONcode e o DISCERN, estão 

disponíveis apenas em línguas estrangeiras (inglês, francês, alemão, espanhol, 

russo, romeno, polonês e chinês), o que impossibilita o acesso em larga escala à 

população brasileira. Além disso, o DISCERN é apresentado em uma versão longa e 

cansativa para o usuário realizar a avaliação do site de saúde (Bailey et al., 2013). 

Encontramos dificuldades, igualmente, em relação à avaliação realizada pela 

Fundação HON, que é efetuada por profissionais da própria instituição os quais 

emitem um certificado de qualidade ao site, e não é dirigida aos internautas; ao 

mesmo tempo em que enfatizam os aspectos formais, desconsideram o design e 

sites que não foram elaborados por profissionais de saúde embora contenham 

informações cientificamente fundamentadas. 

O instrumento por nós elaborado buscou englobar o maior número de 

ferramentas virtuais possíveis, além de criar respostas padronizadas às demandas 

encontradas. Consideramos aqui as dimensões relacionadas ao conteúdo (acurácia, 

abrangência, legibilidade); a técnica (credibilidade, publicidade e patrocínio; 

segurança e privacidade; aspectos éticos; interatividade; suporte ao usuário); e ao 

design (usabilidade). 
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Nossa pesquisa permitiu verificar que o objetivo das matérias divulgadas nas 

páginas da internet era o de transmitir informação, e em alguns casos, divulgar os 

consultórios particulares e tratamentos oferecidos, o que fica evidente em sites de 

especialistas.  

 Já os internautas buscam principalmente: por informações acerca de um 

diagnóstico; possibilidades de tratamentos, tanto convencionais como alternativos; 

indicações de profissionais especializados e locais para tratamentos; acolhimento de 

profissionais e dos pares; identificação com pessoas que vivem experiências 

semelhantes; alívio dos sintomas; a “cura da dor”; expressar descontentamento com 

a conduta médica; e encontrar parâmetros tanto para seu sintoma e sofrimento 

quanto para o tratamento previamente indicado por um profissional de saúde.     

Ao longo da análise dos resultados ficou evidente que os usuários da internet 

encontram, de fato, diversos conteúdos que abrangem suas necessidades, pois há 

uma oferta ampla de informações sobre dor e sobre os diagnósticos específicos 

pesquisados online, porém, nem todos os resultados transmitiram conhecimentos 

considerados atualizados e de qualidade (fundamentados cientificamente ou 

elaborados por profissionais habilitados), e portanto, consideramos importante 

alertar o doente para atentar-se a informações com especificação de quando foi 

criado e/ou atualizado, assim como não fazer uso de prescrições medicamentosas, e 

receitas “caseiras” (como ingerir chás e fazer exercícios físicos) sem a autorização 

de um profissional responsável, a fim de evitar o risco da automedicação e 

tratamento inadequado. Consequentemente, é importante ressaltar em todos os 

conhecimentos sobre a área da saúde divulgados na Web, que eles não substituem 

a consulta com um especialista.  

Em relação à estrutura e à estética do site, constatamos que ao desenvolver 

plataformas, estas devem prezar pela segurança e privacidade da informação 

fornecida pelos usuários e pela facilidade de uso, cujo design deve ser agradável e 

utilizar as convenções sobre usabilidade e acessibilidade, para que o endereço 

eletrônico seja considerado apropriado. Em geral, se estes padrões não forem 

respeitados, ao realizar a busca, o usuário tende a migrar para o próximo resultado 

encontrado no Google Web. Em nossa pesquisa, obtivemos sites que: estão 

desformatados; utilizam cores intensas e cansativas; não abrem em determinados 

navegadores; demoram a carregar o conteúdo disposto, ou que apresentam erros; 
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apresentam muitas informações e/ou publicidades, deixando a página poluída; 

trazem textos de difícil entendimento. 

 De modo geral, os resultados de nosso trabalho precisam ser considerados 

com cautela, dadas algumas limitações que serão apresentadas a seguir. 

 Em primeiro lugar, o universo da pesquisa limitou-se ao uso das oito 

palavras-chaves e à primeira página da busca. Seria interessante poder utilizar mais 

termos relacionados à dor e analisar se há diferença na qualidade da informação 

obtida.  

Outra limitação se dá em relação à condição física do doente, pois 

dependendo do quadro clínico apresentado, como no caso de doenças 

osteomusculares relacionadas ao trabalho, os movimentos necessários para se 

utilizar o computador ou até mesmo a posição adotada para se sentar, podem 

agravar os sintomas manifestos.   

Mesmo tendo em vista estas implicações, percebemos que a internet pode 

favorecer o estreitamento de relações de confiança entre o paciente e profissional de 

saúde, assim como pode beneficiar novas relações. Ao procurar conteúdos de 

qualidade sobre seu estado de saúde nas ferramentas online, o doente pode se 

deparar com informações similares às transmitidas pela equipe. Ou seja, uma vez 

que a matéria reafirma o que foi passado pelo médico agrega-se credibilidade às 

condutas adotadas, o que pode influenciar positivamente a relação médico-paciente.  

Paralelamente, quando o doente já tem uma boa relação de confiança com 

um profissional de saúde, ele pode questionar o que está sendo lido, bem como as 

informações prestadas pela equipe de atendimento. Deste modo, ele adota uma 

postura mais ativa e crítica em relação à própria condição de saúde e ao tratamento, 

favorecendo que mudanças necessárias sejam implementadas.  

A internet à medida que respeita a liberdade de escolha do doente, pois ele 

pode consultar inúmeras informações sem qualquer tipo de julgamento, com a 

vantagem de que pode voltar a pesquisar sempre que desejar e ainda pode decidir 

sobre sua própria saúde e quais condutas seguir, corrobora Rollnick, Miller e Butler 

(2009) que afirmam que a favor do tratamento de forma mais efetiva, deve-se aceitar 

que:   
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“[...] pessoas podem e devem fazer escolhas sobre o curso das suas vidas. 
Os clínicos podem informar, aconselhar, até advertir, mas, essencialmente, 
o paciente é quem decide o que fazer. Reconhecer e respeitar essa 
autonomia também é um elemento fundamental para facilitar a mudança do 
comportamento relacionado com a saúde. Existe algo na natureza humana 
que resiste a ser coagido e forçado a agir. Ironicamente, às vezes, o 
reconhecimento do direito e da liberdade do outro de não mudar é o que 
torna a mudança possível” (p.23). 

 

Considerando a imensa quantidade de páginas disponíveis na internet na 

atualidade, percebemos que não é possível, de fato, avaliar a qualidade de todos os 

conteúdos publicados, mas sim, podemos ensinar os pacientes a identificar critérios 

para uma busca por conteúdos confiáveis. Por exemplo, utilizar palavras mais 

técnicas para encontrar uma informação.   

Uma forma de mobilizar os usuários a procurar profissionais habilitados foi 

observada em páginas nas quais permitiam aos internautas inserir comentários. 

Nelas verificamos inúmeras sugestões aos pares para que eles procurassem 

especialistas. O que nos faz pensar que esta é uma ferramenta interessante, mas 

que deve ser aprimorada no sentido de que os administradores dos sites se 

responsabilizem em responder às demandas dos usuários, uma vez aberto este 

espaço. 

Finalizando este trabalho, descortinamos um enorme novo potencial de 

pesquisas posto que os estudos nesta área ainda são escassos. Pensamos que em 

próximos trabalhos seria interessante investigar a percepção que os usuários de 

internet brasileiros, que pesquisam sobre temas relacionados à saúde, têm a 

respeito do uso das TICs; conhecer seus critérios de avaliação da informação; 

compreender se e como a informação obtida tem impacto sobre a vida das pessoas 

que têm dor, em que domínios, etc. Além disso, consideramos que seja possível 

desenvolver intervenções online para indivíduos que sentem dor, contudo é 

necessário que estas sejam avaliadas.      

Levando em consideração o fato de que as pessoas buscam a internet como 

um meio de obtenção de informação e consequente possibilidade de 

empoderamento, consideramos que seria adequado que aqueles que têm 

conhecimento de qualidade, desenvolvam dispositivos virtuais que permitam divulgar 

informações fundamentadas; cientificamente consistentes e atuais, tendo em vista 

as considerações éticas discutidas, em vez de mantermos uma academia fechada 
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em si mesma. Desta forma, poderemos ampliar a rede de assistência a pacientes 

com dor, pois o número de centros e profissionais especializados é exíguo para 

atender uma demanda crescente de pessoas com quadros álgicos.    

Outra proposta a ser considerada futuramente refere-se ao uso dos 

smartphones, que são telefones celulares com programas executados por um 

sistema operacional equivalente aos computadores, e que estão sendo cada vez 

mais utilizados no Brasil e no mundo. É necessário que a área da saúde também 

aproveite as vantagens que esta tecnologia pode oferecer, uma vez que a 

informação pode ser acessada em aparelhos menores e mais viáveis 

economicamente, por meio do desenvolvimento de aplicativos para orientar os 

doentes sobre condições de saúde. 
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