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Objetivo: Este estudo propõe uma análise descritiva dos sites 

brasileiros oficiais e comerciais que abordam temas educativos 

sobre saúde bucal. Método: Foram selecionados 50 web sites 

a partir de uma busca sistematizada na Internet, utilizando 

palavras-chaves pré-determinadas. Foi criado um instrumento 

de avaliação dividido em cinco categorias: apresentação do 

site, conteúdo, credibilidade, design e interatividade. 

Resultados: A cárie dentária foi o conteúdo de maior 

freqüência observada nos sites (82%). Dos 50 sites avaliados, 

22 apresentavam ilustrações relacionadas à saúde bucal em 

suas páginas. Quanto a navegabilidade, imagens e arquitetura 

das páginas, 44%, 13,6% e 16% foram considerados 

excelentes. Em 64% dos sites, o conteúdo oscilou entre bom e 

muito bom. De um modo geral, os sites apresentaram uma 

qualidade satisfatória quanto à credibilidade, embora 

mostrassem deficiências na precisão das fontes. Os 

mecanismos de interação com o usuário foram insuficientes. 

Conclusão: Apesar da necessidade de adaptação para 

aperfeiçoamento de sua qualidade, os web sites brasileiros são 

promissores como importantes instrumentos de educação em 

saúde bucal, podendo contribuir na promoção de saúde do 

paciente e conseqüentemente na sua qualidade de vida.  

Objective:  This study proposes a descriptive analysis of the 

official and commercial Brazilian sites that approach 

educational themes about oral health. Methods: Fifty web sites 

were selected from a systematized search in Internet, using 

determined key words. An evaluation instrument was created 

divided in five categories: site presentation, content, credibility, 

design and interaction. Results: The dental caries was the 

content of largest frequency observed in the sites (82%). 

Among the 50 sites evaluated, 22 presented illustrations 

related to the oral health in their pages. In relation to the 

navigability, images and architecture of the pages, 44%, 13.6% 

and 16% were considered excellent. In 64% of the sites, the 

content oscillated between good and very good. As a whole, the 

sites presented a satisfactory quality in credibility, although they 

showed deficiencies in the sources precision. The interaction 

mechanisms with the user were insufficient. Conclusion: In 

spite of the adaptation needs for improvement of their quality, 

the Brazilian web sites are promising as important educational 

instruments in oral health, and they could contribute to the 

promotion of the patient's health and consequently to their life 

quality.



INTRODUÇÃO

Com a mudança de paradigma da prática 

odontológica, de curativista para promotora de saúde, a 

educação passou a exercer um papel fundamental. Ao 

longo dos anos, foram desenvolvidos inúmeros 

programas de educação em saúde bucal para o ambiente 

escolar e clínico (SALIBA et al., 2003). Estes programas 

utilizaram uma gama de métodos educacionais e 

materiais projetados para conscientizar e melhorar o 

conhecimento sobre saúde bucal (SALIBA et al., 2003; 

WATT; MARINHO, 2005). Em uma abordagem atual, 

diversos fatores determinantes do processo saúde-

doença foram reconhecidos, mudando o foco no 

conhecimento e comportamento, para o reconhecimento 

da importância de determinantes sociais, ambientais e 

políticos na saúde. Apesar dessa nova abordagem, a 

disponibilidade de informação em saúde continua sendo 

um aspecto chave da educação em saúde e, portanto, na 

promoção de saúde bucal. 

A integração entre a tecnologia digital com os 

recursos da telecomunicação, que originou a Internet, 

evidenciou possibilidades de ampliar o acesso à 

informação, em especial sobre saúde. A problemática da 

viabilização de informação têm-se voltado para a 

participação da Internet na educação em saúde do 

consumidor, no auto-apoio dos pacientes, na pesquisa e 

educação de profissionais de saúde, na avaliação da 

qualidade da informação médica na Internet, no impacto 

da Internet na relação médico-paciente e na qualidade 

dos cuidados em saúde (CASTIEL; VASCONCELLOS-

SILVA, 2002).

A revolução tecnológica abriu caminhos para 

mudanças no processo de ensino e aprendizagem 

(AIKAWA et al., 2004), aumentando rapidamente o uso 

dessa nova tecnologia na área da educação médica e 

odontológica (SCHITTEK et al., 2001; VIRTANEM; 

NIEMINEM, 2002; ALMEIDA, 2003; AIKAWA et al., 

2004). Indo mais além, a Internet também têm 

apresentado um alto potencial para educar e capacitar o 

consumidor odontológico, através da denominada 

“ informát ica para a saúde do consumidor”  

(EYSENBACH, 2000), ou segundo Castiel e 

Vasconcellos-Silva (2002), a e-saúde (e-health), 

provendo informações sobre saúde bucal e seus serviços 

co-relacionados. Instruindo os pacientes via web, a rede 

mundial poderá trazer benefícios como um dos agentes 

promotores da qualidade de vida ao oferecer 

conhecimento sobre saúde bucal, estimulando o auto-

cuidado e a adoção de comportamentos saudáveis por 

parte desses pacientes-consumidores (ILARRIS & 

CHESTNUTT, 2005).

Segundo Eysenbach (2000), na soma dos 

Yahoo!s americano e europeu, no ano 2000, havia cerca 

de 34 mil sites ligados a sáude, estimando que isto 

representasse algo em torno de 30% dos sites 

existentes. No Brasil, fica difícil precisar esse número, já 

que ao se realizar esse tipo de pesquisa em um 

programa de busca, como o Yahoo! brasileiro 

(www.yahoo.com.br, em 22.09.2005), encontrar-se-ão 

cerca de 23 milhões de sites relacionados a saúde, 

selecionando-se apenas as páginas em português, o 

que não garante que todos estes abordem de forma 

completa o assunto e estejam disponíveis online no 

momento da busca.

O desenvolvimento não-ordenado e não-

planejado de páginas Web refletiu-se na dificuldade de 

acompanhamento das mais recentes novidades e 

desenvolvimentos e na complexidade em se avaliar a 

qualidade da informação recuperada, diante da 

descentralização do processo de produção da 

informação e da inexistência de mecanismos de controle 

de qualidade de informação (KIM et al., 2004; LOPES, 

2004). 

A qualidade da informação é um dos aspectos 

mais importantes a serem considerados, devido a 

produção excessiva de informações veiculadas na 

Internet. Desde 1995, especialistas em informação têm 

apresentado, de forma independente, critérios ou filtros 

de qualidade para avaliação das páginas da web 

(JADAD; GAGLIARD, 1998; EYSENBACK et al., 2002). 

São listas que contêm categorias e subcategorias de 

problemas críticos relacionados à qualidade da 

informação da Internet e, normalmente, identificam 

esses critérios com as categorias apresentadas para a 

área de saúde pela organização americana Agency for 

Health Care policy and Research (AHCPR), no Health 

Information Technology Institute (Hiti), definindo as 

seguintes categorias: credibilidade, conteúdo, 

apresentação formal do site, links, design, interatividade 

e anúncios.

Ao perceber o potencial da Internet para a 

disseminação da informação de saúde, surgiu a idéia de 

pesquisar os web sites sobre saúde bucal disponíveis no 

Brasil, com a finalidade específica de avaliar o seu 

conteúdo educativo e verificar a confiabilidade das 

informações direcionadas ao público leigo. 

Assim, foi objetivo deste estudo avaliar os web 

sites brasileiros que veiculam informações educativas 

sobre saúde bucal, procurando validar a sua qualidade.

Na primeira fase desta pesquisa, de cunho 

transversal descritivo, foi utilizado como ferramenta de 
®busca, o motor de busca Google . Existem dois tipos 
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básicos de ferramentas de busca na Internet, os 

diretórios e os motores de busca. Estes últimos 

apresentam bases de dados extremamente grandes, 

podendo alcançar centenas de milhões de ítens 

desejados mediante buscas por palavras-chave ou, às 

vezes, em linguagem natural. Alguns dos motores que 
®

vêm despontando na rede mundial são o Altavista , Fast 
® ®Search  e Google . Neste trabalho foi selecionado o 

®motor Google , devido a sua popularidade entre os 

usuários brasileiros e sua ampla base de dados, que já 

ultrapassou três bilhões de endereços (NOTESS, 2003).

Foram estabelecidas as palavras-chave em 

português (saúde bucal/ odontologia) designadas para a 

busca dos sites. Foi utilizada a opção de pesquisa 

avançada, sendo selecionadas apenas páginas do 

Brasil, em Português e nos últimos 3 meses. 

A coleta dos dados ocorreu entre os dias 15 de 

agosto a 10 de setembro de 2005. Em uma primeira 

etapa foram identificados 100 mil sites abordando temas 

relacionados à saúde bucal. A apresentação dos 

resultados é feita através da visualização do número total 

de documentos encontrados, os quais são exibidos em 

páginas sucessivas contendo em torno de 20 resultados 

por página em um formato default, o qual mostra o título e 

um pequeno resumo. Apesar de encontrados mais de 
®100 mil sites, o Google  disponibilizou 752 endereços 

eletrônicos, justificando com isso que os endereços 

seguintes eram semelhantes ou repetitivos, sem 

necessidade de representá-los. Posteriormente, foi feita 

uma pré-seleção dos sites, sendo selecionados 159 sites 

oficiais e comerciais, utilizando-se como critério a 

apresentação de vínculo com órgão institucional, 

governamental, não governamental ou comercial. Neste 

estudo, foram excluídos os sites pessoais, pela 

dificuldade de se estabelecer um protocolo de análise, 

em função da diversidade de situações e falta de 

condições para se verificar a veracidade das 

informações. 

Em seguida, foi feita a avaliação dos sites. Para 

isso, foi criado um formulário de avaliação, tendo como 

base teórica os critérios estabelecidos por Hiti (1999). 

Cabe ressaltar que tais critérios foram adaptados de 

acordo com as características específicas desse estudo. 

Foram avaliadas as seguintes categorias:

- apresentação do site: perfil do site, vínculo;

- conteúdo: assuntos relacionados, completeza, 

precisão das fontes bibliográficas;

- credibilidade: atualização, fontes;

- design: arquitetura da página, navegabilidade, 

imagens;

- interatividade: mecanismo de retorno da 

informação, contato com web designer/web master.

Foram atribuídas notas de 1 a 5 para os 

elementos referentes às categorias, sendo 1 ruim, 2 

regular, 3 bom, 4 muito bom e 5 excelente.

Nesta segunda fase, os sites passaram por uma 

nova seleção, utilizando os seguintes critérios de 

exclusão: 1) sites pessoais; 2) sites que não veiculassem 

informações sobre saúde bucal; 3) sites direcionados 

para profissionais e em linguagem técnica; 4) sites 

científicos, sobre trabalhos especializados, teses e 

dissertações; 5) sites não disponíveis no momento da 

pesquisa, embora tivessem seu endereço eletrônico 

identificado no Google®.  Portanto, dentre os 150 sites 

encontrados, 50 estavam de acordo com os critérios 

designados para este estudo, ou seja, sites nacionais, 

oficiais e comerciais, com conteúdo educativo sobre 

saúde bucal, voltados para o público leigo.  

Durante a consulta aos web sites, foi verificada a 

presença de mecanismos de retorno, por meio dos 

conhecidos “Fale conosco”. Através de uma identidade 

fictícia, foi enviada a seguinte pergunta: “Eu gostaria de 

saber quais os cuidados que devo ter para conseguir 

uma boa saúde bucal?”; criando para isso um e-mail 

destinado ao retorno das respostas. Foi verificado, após 

uma semana, a taxa de retorno, o conteúdo das 

respostas e o compromisso dos responsáveis pelos web 

sites em relação ao usuário.

A coleta dos dados foi realizada por dois 

profissionais treinados e calibrados para este estudo.

Os dados foram digitados no software Epi Info 

versão 3.2 for Windows e obtida a distribuição das 

freqüências. 

Essa pesquisa avaliou 50 sites nacionais, 

direcionados para o público leigo, sendo 30 comerciais, 

10 institucionais, 6 governamentais e 4 não 

governamentais.

O perfil dos sites avaliados pode ser observado 

na Figura 1, através da distribuição dos assuntos 

principais abordados nos 50 sites analisados.

 

32%

20%
2%

46%

Odontologia Saúde Geral Atualidades (saúde, 
educação e cultura)

Ações governamentais em Odontologia

Figura 1. Distribuição percentual dos sites analisados, em 
relação ao assunto principal. Brasil, 2005.
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A Figura 2 demonstra os conteúdos sobre saúde 

bucal, em percentuais apresentados pelos sites.

86%

82%

76%

40%

Outros

Cárie

Periodontia

Câncer

 

Figura 2. Distribuição percentual dos sites analisados, em 
relação ao conteúdo. Brasil, 2005.

Dentro da categoria outros, destacaram-se 

temas como trauma dental, clareamento, aleitamento 

materno, infecções bucais e especial idades 

odontológicas, como implantodontia e ortodontia, além 

de outros relacionados à prevenção, como fluorose e 

halitose. 

O design dos sites é avaliado na tabela 1, onde 

foram atribuídas notas à navegabilidade, imagens e 

arquitetura das páginas. Destas, 44%, 13,6% e 16% 

receberam nota 5 (excelente), respectivamente. Vale 

destacar que dentre os 50 sites avaliados, menos da 

metade (22) apresentavam f iguras/ imagens 

relacionadas a saúde bucal em suas páginas. 

ARQUITETURA 
DA PÁGINA 

NAVEGABILIDADE IMAGENS NOTA 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 

TOTAL 

fa 
2 
10 
14 
16 
8 
50 

% 
4 
20 
28 
32 
16 
100 

fa 
3 
2 
3 
20 
22 
50 

% 
6 
4 
6 
40 
44 
100 

fa 
1 
6 
5 
7 
3 
22 

% 
4,5 
27,3 
22,7 
31,8 
13,6 
100 

 

Tabela 1. Itens avaliados e notas atribuídas em relação ao 
design dos sites.  Brasil, 2005.

Sessenta e quatro porcento dos sites foram 

classificados como bom e muito bom em relação ao 

conteúdo (Figura 3). Apenas 28% apresentavam 

referências das informações veiculadas, tendo 3,2 como 

nota média, o que demonstra a deficiência dos sites 

nesse item.

 

34%

30%

16%

12%

8%

Muito Bom

Bom Regular

Excelente

Ruim

Figura 3. Distribuição percentual dos sites analisados, em 
relação à nota atribuída ao conteúdo. Brasil, 2005.

A credibilidade foi uma categoria que 

apresentou resultados insatisfatórios. Pouco mais da 

metade dos sites (62%) apresentava data de atualização 

de suas páginas, o que coloca em dúvida a atualidade 

das informações.

Quanto à interatividade, 70% dos sites não 

t inham web master /web des igner  ou  não 

disponibilizavam essa informação. O contato com os 

sites podia ser feito através de endereço/ telefone/ email 

em 42% deles, telefone/ email em 20% e somente email 

em 24%. Dois sites não apresentaram nenhuma forma 

de contato com o seu usuário.

A taxa de retorno dos sites à pergunta sobre 

saúde bucal foi baixa. Apenas 13 responderam ao 

“usuário” e a nota atribuída a suas resposta ficou entre 

regular a boa. A má qualidade da informação direcionada 

ao consumidor pode colocar em risco a própria saúde do 

usuário dependendo do grau de confiança que este 

deposita no site.

A Figura 4 mostra a nota atribuída aos web sites, 

como um todo. De um modo geral, os sites brasileiros, 

com conteúdo informativo sobre saúde bucal, podem ser 

considerados de qualidade mediana a boa, o que não 

exclui a necessidade de melhorias, tanto na 

apresentação física dos sites, quanto na acurácia da 

informação disponível.

 10%

28%

30%

22%

10%

Excelente Muito Bom Bom

Regular Ruim

Figura 4. Distribuição percentual dos sites analisados, em 
relação à nota atribuída ao site. Brasil, 2005.
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Usar a Internet para promover a educação em 

saúde é um desafio para a Odontologia no Brasil. Como 

essa tecnologia ainda está apenas começando a ser 

explorada pela categoria, é necessário estar alerta às 

mudanças que já são presentes e para as que virão no 

futuro. 

A qualidade das informações oferecidas na 

Internet tem sido alvo de inúmeros trabalhos (CASTIEL; 

VASCONCELLOS-SILVA, 2002; AIKAWA et al., 2004; 

KIM et al., 2004; LOPES, 2004; ILARRIS; CHESTNUTT, 

2005).  No Brasil, alguns estudos sobre a informática 

para saúde já foram realizados, porém nenhum abordou 

a qualidade das informações em saúde bucal na rede 

nacional.

Nesse estudo, foram avaliados os sites 

brasileiros que veiculavam informações educativas 

sobre saúde bucal. Os resultados obtidos expuseram um 

panorama promissor, ainda em desenvolvimento e com 

necessidades de adaptação, mas com grandes chances 

de avanços positivos.

Mais da metade dos sites tinha vínculo 

comercial, e pouca atuação tiveram os órgãos oficiais na 

divulgação de informação sobre saúde bucal para o 

público leigo, já que em sua maioria eram voltados aos 

profissionais da área odontológica.

Foi encontrada uma grande variedade de 

assuntos abordados nos sites nacionais. A sua maioria 

fazia referências às diversas especialidades 

odontológicas, como odontopediatria e estética, 

destacando-se temas como amamentação, trauma 

dental e clareamento.  Temas relacionados à prevenção 

das doenças bucais têm destaque na Internet, daí a 

grande porcentagem de sites tratando de cárie e doença 

periodontal. Um dado alarmante é a falta de informação 

sobre o câncer bucal, ainda em pouco destaque na web, 

embora esteja classificado entre os cânceres de maior 

incidência no país.

Em um estudo conduzido na Universidade de 

Washington, Kim e colaboradores (2004) avaliaram 55 
®web sites encontrados a partir de busca no Google  e 

organizações americanas, quanto à área odontológica e 

o design das páginas selecionadas, utilizando para isso 

um instrumento de avaliação criado para este estudo. 

Dentre os sites avaliados, 28,6% pertenciam a 

organizações não governamentais; 21,4% a agências 

estatais; 19,6% ao governo federal, 19,6% a instituições 

acadêmicas e 10,7% eram comerciais. Os sites 

comerciais foram os responsáveis pelos maiores 

escores obtidos. Nenhum site conseguiu abranger todos 

os assuntos relacionados à Odontologia, como cárie, 

flúor, câncer, nutrição, dentre outros listados 

previamente no instrumento de coleta dos dados. Mais 

da metade dos sites falavam sobre cárie (64,3%), um 

percentual abaixo do encontrado nos sites brasileiros 

(82%) relatados em nosso estudo.

Os web sites voltados para a educação em 

saúde deveriam fornecer informação relevante e local. 

Entretanto, as informações disponíveis na Internet 

podem não ser reguladas e confusas para o paciente. 

Consumidores precisam saber como selecionar a 

qualidade dos web sites e como avaliar a informação em 

saúde que eles encontraram (OERMANN et al., 2003). 

Para Castiel e Vasconcellos-Silva (2002), a 

informação disponibilizada na rede mundial deve ser 

correta, pertinente, adequada, explícita, quanto aos 

autores e patrocinadores. A qualidade do conteúdo 

informativo dos sites brasileiros foi considerada boa, 

apresentando uma linguagem adequada para o público 

leigo, vinculando temas sobre auto-cuidado e 

proporcionando informações para a conscientização do 

consumidor-paciente. Poucos sites apresentaram 

informações duvidosas ou errôneas; no entanto, 

também um número pequeno de sites pôde ser 

classificado como ideal, tanto pelo conteúdo quanto pela 

estrutura física.

Por outro lado, a qualidade do desenho da 

informação e acessibilidade dos web sites não obteve 

resultados tão bons quanto o seu conteúdo. Embora a 

navegabilidade não apresentasse dificuldades, outros 

itens como a falta de imagens disponíveis comprometeu 

o objetivo educativo de alguns sites. Para serem 

educativos, é necessário que sua estrutura seja 

atraente, e apresente recursos capazes de despertar a 

atenção e interagir com o usuário. No entanto, alguns 

sites eram apáticos, bicromáticos e pouco ilustrados. 

Apenas o site oficial do Ministério da Saúde 

disponibilizava um vídeo sobre exame intrabucal e 

amamentação.  A maioria era deficiente em recursos de 

animação.

Outro problema observado foi a ausência da 

data de atualização em quase 40% dos sites, 

comprometendo a validade da informação disponível. 

Na pesquisa com os sites americanos (KIM et al., 2004), 

57% deles apresentavam referências para as 

informações disponíveis, contrastando com apenas 28% 

dos sites brasileiros, o que pode colocar em dúvida a 

confiabilidade de seu conteúdo.

No estudo de Kim e colaboradores, 87,5% dos 

sites em língua inglesa avaliados disponibilizavam 

serviços do tipo “Fale conosco”, percentual este 

semelhante ao encontrado nesse trabalho, já que 90% 

dos sites brasileiros apresentavam serviço de correio 

eletrônico. Entretanto, apenas 29% destes, ou seja, 13 

sites responderam à pergunta enviada aos seus serviços 

de comunicação com o usuário. A baixa taxa de retorno 
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transparece a falta de compromisso dos sites com o seu 

usuário, além da qualidade inferior das respostas. 

Um fator observado durante a avaliação dos 

sites foi à qualificação dos autores das informações 

disponíveis. Em grande parte, eles não eram 

necessariamente dentistas nem profissionais da área da 

saúde, sendo que em algumas situações esse quesito 

era ocultado. Nós concordamos com Eastin (2001), 

quando este afirma que situações como esta criam a 

possibilidade de tal informação não oferecer garantia de 

credibilidade conforme os critérios tradicionais da 

comunicação científica.

Os web sites brasileiros que abordam temas 

relacionados à saúde bucal apresentaram, de um modo 

geral, qualidade de mediana a boa e, apesar das 

deficiências observadas, oferecem ampla possibilidade 

de ascensão e melhoria. Os assuntos mais abordados 

nos sites com maior freqüência foram a cárie dental, 

periodontia e câncer. Finalmente, a e-saúde nada mais 

faz do que promover a atenção primária aos indivíduos, 

ao servir como veículo de mídia para a educação em 

saúde do consumidor-paciente e contribuir para a 

melhora da sua qualidade de vida.
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