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RESUMO 
 

Os websites são um dos principais e mais ágeis veículos para difusão e busca por 

informação na área da saúde,  apresentando um grande potencial para o 

estabelecimento de ações educativas  distância. Este estudo descreve o  

desenvolvimento e avaliação da qualidade técnica e de conteúdo da “Seção 

Odontologia” do website “Portal dos Bebês”. A definição dos conteúdos a serem 

abordados nesta seção do website se deu a partir da revisão da literatura e dos 

resultados de uma avaliação diagnóstica, a respeito da higiene e cuidado com a 

saúde bucal do bebê, realizada com 60 pais de crianças entre 0 e 36 meses de 

idade. Aceitaram o convite para participar da avaliação do website 49 cirurgiões 

dentistas (10 homens e 29 mulheres, com idade média de 27,34 anos) e 41 pais  (02 

homens e 39 mulheres, com idade média de 34,20 anos). Os participantes 

preencheram anonimamente um formulário online com perguntas sobre dados 

demográficos, uso da internet e sobre a qualidade técnica (cirurgiões dentistas) e do 

conteúdo do website (cirurgiões dentistas e pais).  A qualidade técnica pautou-se no 

questionário Emory, compreendendo as  subescalas precisão, autores, atualizações, 

público, navegação, links e estrutura. A maioria dos  consideram os aspectos 

técnicos como excelente (40%) ou adequado (57%). A média da pontuação total do 

questionário Emory foi igual a 88%. Houve diferença significativa entre as 

subescalas do Emory, sendo de particular importância a menor pontuação obtida na 

subescala  precisão.  A média da pontuação do conteúdo foi igual a 4,5 (máximo de 

5 pontos). Houve diferença pequena, porém significativa, entre a pontuação do 

conteúdo “higiene bucal do bebê” e “cárie precoce da infância”. A avaliação do 

conteúdo estava relacionada ao tempo de atuação profissional. Os pais avaliaram 

seu conhecimento prévio sobre a saúde e higiene bucal do bebê como sendo bom 

(56%) ou muito bom (22%). A pontuação média total do conteúdo foi 4,2.  Embora 

com diferença pequena, a pontuação do conteúdo “alimentação” foi 

significativamente menor do que os conteúdos “primeira visita ao dentista”,  “higiene 

bucal”  e  “cárie precoce da infância”. Os pais estavam satisfeitos (60%) ou muito 

satisfeitos (34%) com o website, sendo que esta satisfação estava relacionada à 

idade de seus filhos. Todos os pais indicariam o website a outros pais. É necessária 

a adequação de alguns conteúdos do website de forma melhor atingir as 

necessidades do público alvo. A “Seção Odontologia” do “Portal dos Bebês” 

apresenta pode ser utilizada como instrumento para educação aos pais quanto a 

saúde bucal na primeira infância.  

 

Palavras-chave:  Odontopediatria. Saúde bucal. Telessaúde 



 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

Teledentistry: elaboration, development and evaluat ion of the website “Portal 
dos Bebês” as an information instrument for parents  and/or caregivers  

 
 

The websites are the fastest main diffusion and information search media in health 

area, presenting a great potential to establish educational actions at distance. This 

study describes the development and evaluation of the technical quality and content 

of “Dentistry Section” of “Portal dos Bebes” website. The content definition to be 

addressed on this section was based on a literature review and on the outcomes of a 

diagnostic assessment regarding to oral hygiene and care conducted with sixty 

parents and/or caregivers of babies aged from 0 to 36 months. Forty-nine dentists 

(10 men and 29 women; mean age of 27.34 years old) accepted to evaluate the 

website and 41 parents (2 men and 39 women; mean age of 34.2 years old) 

participated in the research. The participants anonymously fulfilled an online form 

containing questions on the demographical area, internet use, technical quality 

(dentists) and website content (dentists and parents).The technical quality based on 

Emory questionnaire regarding accuracy, authorship, updates, public, navigation, 

links and structure of the website were assessed. Most of the participants considered 

technical aspects as either excellent (40%) or adequate (57%). The total average 

score of Emory questionnaire achieved 88%. There was statistical significance 

among Emory subscales, highlighting the lowest score obtained by accuracy item. 

The average of content score was 4.5 (5.0 was considered the highest score). There 

was a small but significant difference between the content score “baby oral hygiene” 

and “early caries childhood”. The content evaluation was related to professional 

acting time. The parents assessed their previous knowledge on oral health and 

hygiene which was considered as either good (56%) or very good (22%). The total 

mean average was 4.2. Although with a low difference, the score relating to “feeding” 

was significant lower than that related to “oral hygiene” and “early caries childhood”. 

The parents were either satisfied (60%) or very satisfied (34%) with the website 

which had been related with the age of their children. Furthermore, all parentswould 

refer the website to other parents. It is necessary a better adequacy concerning 

some website contents aiming to reach the needs of the targeted public.  The 

“Dentistry section” of “Portal dos Bebes” website may be a tool for the learning of 

parents concerning oral health at the early childhood. 

 

Keywords: Pediatric Dentistry. Oral health. Telemedicine 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A manutenção dos dentes decíduos, embora sejam temporários, é 

fundamental para a saúde bucal e geral da criança. Isto porque tais dentes 

apresentam funções importantes durante este período de desenvolvimento da 

criança.  

Os dentes decíduos são responsáveis por manter o espaço para o dente 

permanente. O organismo é genéticamente programado para realizar junto com a 

queda do dente decíduo o nascimento do dente permanente. Todavia se esse dente 

cair antes da época adequada, os dentes vizinhos movimentam se para ocupar o 

espaço vazio e desta forma, o dente permanente não terá espaço para irromper e 

muitas vezes pode resultar em problemas ortodônticos. 

A presença dos dentes decíduos é essencial para a correta  mastigação 

que, por sua vez, faz com que a criança exercite os músculos da face, 

proporcionando um crescimento harmonioso da mesma, diminuindo a chance de 

futuros problemas ortodônticos. A presença de dentes decíduos também é 

fundamental para que a criança aprenda a emitir corretamente alguns sons da fala e 

posicionar a língua corretamente.  

Dificuldades de mastigação pela perda do dente decíduo, antes do tempo 

adequado para sua troca, também resultam na mudança no tipo de dieta, que 

poderá acarretar em alteração no crescimento e desenvolvimento da criança.  Além 

disto a ausência de tais dentes ou o aparecimento de cáries pode comprometer a  

estética facial da criança e, por conseguinte, esta pode ficar retraída, tímida, 

alterando o seu convívio social com as outras crianças, ocasionando prejuízo em 

sua qualidade de vida.  

A introdução precoce do hábito de higiene bucal nos bebês é muito 

importante, não somente para prevenir a cárie precoce da infância, mas pelo fato de 

que esta rotina, se adequadamente executada, tenderá a se perpetuar como um 

hábito e dificilmente será modificado. Nesse sentido, a importância da Odontologia 

para Bebês, cujo objetivo consiste na atenção odontológica para bebês a partir do 

nascimento, com a finalidade de manter a saúde bucal, dentro de uma filosofia 

educativa e  preventiva. 
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Bebês e crianças pequenas dependem dos pais e/ou cuidadores para práticas 

de higiene bucal e dieta alimentar. Sendo assim, é imprescindível a realização de 

programas educacionais voltados para a conscientização dos  pais quanto às 

atitudes e ações  que favorecem a saúde bucal de seus filhos, de modo que estas 

sejam compreendidas e, sobretudo, colocadas em prática.  

A Teleodontologia é definida como o exercício da Odontologia por meio da 

utilização de metodologias interativas de comunicação áudio-visual e de dados, com 

o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. É considerada um 

método prático e economicamente viável para o fornecimento de atenção e cuidado 

para populações que, em função de fatores geográficos ou econômicos, estejam 

 desassistidas. Também é apontada como uma alternativa para melhorar o 

desenvolvimento de programas educacionais voltados para a manutenção da saúde 

bucal, aumentando desta maneira a possibilidade de tratamentos preventivos e 

diagnósticos precoces.  

No contexto das atividades educativas realizadas a distância, deve ser 

ressaltado o papel da internet que se tornou um  dos principais e mais ágeis veículos 

para difusão e busca por informação  na área da saúde. Estudos recentes vêm 

relatando o aumento de número de pessoas que buscam por variadas informações 

odontológicas na internet. No entanto, as pesquisas também mostram que existe 

uma grande dificuldade na identificação de fontes de informações que sejam 

confiáveis.  

Pelo exposto, pesquisadores do grupo de Telessaúde da Faculdade de 

Odontologia de Bauru criaram o “Portal dos Bebês - Fonoaudiologia e Odontologia”. 

Este Portal tem como objetivo fornecer aos pais informações, baseadas em 

evidências científicas, referentes aos processos e distúrbios da comunicação e da 

saúde bucal de crianças nos primeiros anos de idade. Para isto utiliza uma 

linguagem simples e acolhedora, assim como o uso de animações em flash, vídeos 

e fotografias.  

O desenvolvimento do Portal dos Bebês se iniciou pela seção dedicada à 

Fonoaudiologia, sendo realizados estudos que constataram  a qualidade técnica e 

do conteúdo desta seção, bem como o seu potencial  para o fornecimento de 

orientações à distância aos pais de crianças com deficiência auditiva.  Desta forma, 

faz-se necessário o desenvolvimento da  “Seção Odontologia” e sua posterior 

avaliação por pais e cirurgiões dentistas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Cárie Precoce da Infância 

 

A primeira infância é um período crucial no desenvolvimento mental, 

emocional e de socialização do indivíduo. Pode-se afirmar que os primeiros anos de 

vida são fundamentais para que a criança tenha uma vida saudável e se desenvolva 

plenamente. (BACKER et al., 2008). 

Considerando que a saúde bucal favorece a execução adequada de funções 

de digestão, fonação e respiração, medidas de promoção da saúde bucal para 

crianças menores de cinco anos são fundamentais para a manutenção de sua saúde 

e desenvolvimento adequado (SILVA et al., 2008). 

A cárie dentária é a doença crônica mais comum na infância, consistindo um 

grande problema de saúde pública, em nível mundial. O primeiro relato sobre cárie 

em bebê foi publicado em 1962 pelo Dr. Elias Fass, com o título de “Boca de 

Mamadeira” (SILVA et al., 2001/2002). Este termo foi modificado posteriormente 

para “cárie de mamadeira” ou “cárie dentária de mamadeira”.  

Em 1994, o termo “Cárie precoce da infância - CPI” foi recomendado pelo 

Centro de Controle de Enfermidades Infecciosas (Center for Disease Control and 

Prevention - CDC) nos Estados Unidos (MAHER et al., 2012; AAPD 2013). 

A cárie precoce da infância (CPI) é caracterizada pela presença de lesões em 

um ou mais dentes, cavitados ou não, que acomete a criança antes dos seis anos de 

idade.  A cárie precoce da infância severa é a lesão de cárie que acomete a 

superfície lisa do esmalte em criança menores de três anos de idade (FINUCANE 

2012). Os primeiros dentes acometidos são os incisivos superiores, seguidos dos 

molares superiores, inferiores e, caninos (AAPD 2013). 

A severidade da CPI aumenta com a idade, assumindo diferentes aspectos 

que vão desde lesão de mancha branca a evidentes lesões de cárie cavitadas, 

podendo chegar à destruição completa dos elementos dentários e, em alguns casos, 

à perda de dimensão vertical (PARISOTTO et al., 2010). 

A cárie dentária é uma doença multifatorial causada por bactérias presentes 

na cavidade bucal e mediado pela dieta rica açúcares e carboidratos. Está bem 
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estabelecido que a cárie é um processo dinâmico que pode progredir ou regredir, 

dependendo de uma multiplicidade de variáveis que podem alterar o equilíbrio 

normal de desmineralização e remineralização (FEATHERSTONE 2006). 

Os fatores de risco para CPI podem ser amplamente divididos em fatores 

associados ao desenvolvimento das lesões (fatores de risco biológicos) e de fundo 

sócio-econômico, cultural, étnico (fatores de risco sociais) (PETTIT 2010; SEOW 

2011; SALONE et al., 2013): 

 

• Fatores biológicos: 

 

• Variáveis nutricionais: o início precoce e ingestão freqüente de 

alimentos que contêm carboidratos fermentáveis. O uso frequente 

de mamadeira com bebidas açucaradas. 

• Colonização precoce e altos níveis de microrganismos cariogênicos 

na boca. 

 

• Fatores sociais: 

 

• Baixo nível de educação dos responsáveis, baixa renda familiar, 

grupos com maior vulnerabilidade. 

 
• Início tardio da escovação, escovação deficiente e baixa exposição 

ao flúor.  

 

A ausência de saúde bucal materna aumenta o risco do bebê desenvolver a 

cárie  precoce da infância. Mães que têm lesão de cárie dentária, não tratada após o 

nascimento dos bebês, têm um risco maior para a passagem de bactérias 

cariogênicas para seus filhos, bem como a transmissão de seus hábitos 

inadequados relacionados com a saúde bucal (GEORGE, SHAMIN et al., 2011). 

Embora a CPI ocorra em crianças pequenas de qualquer classe social, 

aquelas famílias com padrões de comportamento de risco são particularmente mais 

vulneráveis à doença (BORUTTA, WAGNER e KNEIST, 2010).   

Estudos realizados em países desenvolvidos relatam uma redução 

significativa na prevalência de cárie dentária na dentição permanente de crianças 
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em idade escolar, contudo, não há evidências conclusivas sobre as tendências na 

dentição decídua. Uma análise abrangente, incluindo estudos da Europa, África, 

Ásia, Oriente Médio e América do Norte revelou que a prevalência da CPI em grupos 

socialmente desfavorecidos poderia ser superior a 70% (MASUMO et al., 2012). 

Em 2006, a prevalência de cárie entre crianças de seis anos de idade variou 

entre 89% e 97% em países, como México, Filipinas e Taiwan (BAGRAMIAN 2009). 

Dados de um estudo epidemiológico com crianças australianas indicou que a 

cárie dentária afeta quase 50%  das mesmas aos 6 anos de idade, sendo mais 

elevado do que os 30-40% das taxas de prevalência relatada em crianças de 5 

anos nos USA e Reino Unido (NATIONAL HEALTH SERVICES 2010). 

Para avaliação da condição dentária, utiliza-se o índice preconizado pela 

OMS (WHO, 1997), de onde se pode inferir o CPO-D médio (dentição permanente) e 

o ceo-d (dentição decídua). O CPO-D/ceo-d expressam a soma dos dentes cariados, 

perdidos e obturados. Por meio de registro das necessidades de tratamento pode-se 

identificar, além das necessidades propriamente ditas, a presença de lesões não 

cavitadas (mancha branca presente) e os diferentes níveis da doença ativa (cárie de 

esmalte, cárie de dentina e cárie próxima à polpa).  

No Brasil, os primeiros estudos epidemiológicos de saúde bucal de 

abrangência nacional, realizados em 1986 e 1996, não contemplaram crianças em 

idade pré-escolar. No período de 2000 a 2003 foi conduzido outro estudo de 

abrangência nacional, denominado “SB Brasil: Condições de Saúde Bucal na 

População Brasileira 2000-2003”, estimando que cerca de  27% das crianças de 18 

a 36 meses apresentavam pelo menos um dente decíduo com experiência de cárie 

dentária. Em média, uma criança brasileira possuia pelo menos um dente decíduo 

com experiência de cárie até os três anos de idade (PROJETO SB BRASIL 2003, 

2005).  

Dados do Ministério da Saúde indicaram que, aos cinco anos de idade, o 

índice ceo-d encontrado foi igual a 2,43. As médias do índice ceo-d1 são mais 

elevadas nas regiões Norte (ceod =3,37), Centro-Oeste (ceo-d=3,00) e Nordeste 

(n=2,89) em comparação com as regiões Sul (ceo-d=2,49) e Sudeste (ceo-d=2,10). 

Além disso, a proporção de dentes cariados é sensivelmente maior nas regiões 

Norte e Nordeste, enquanto a de dentes restaurados é maior nas regiões Sudeste e 

                                                 
1 Número de dentes decíduos cariados, com indicação de extração e obturados 
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Sul. Quando são comparados os resultados entre as capitais e os municípios do 

interior de cada região, verifica-se que o índice ceo-d é, em geral, mais elevado no 

interior. A exceção ocorre na região Sudeste, onde a média de Belo Horizonte é 

maior do que a do interior.  Dados comparativos dos levantamentos epidemiológicos 

realizados em 2003 (ceo-d =2,8) e 2010 (ceo-d= 2,43) apontam que aos 5 anos  de 

idade, houve uma redução de 17% nos dentes decíduos cariados, porém 80% 

desses dentes ainda não foram tratados (PROJETO SBBRASIL 2010). 

No tocante aos dados regionais, Davidoff et al., (2005) realizaram um estudo 

tranversal na cidade de Cascavel. Foram avaliadas 351 crianças com até 36 meses 

de idade, sendo verificado que a  prevalência de cárie foi nula para a faixa de 0 a 12 

meses, 12,3% para a faixa de 13 a 24 meses e 34,8% para a faixa de 15 a 36 

meses. Os índices ceo-d e ceo-s médios das crianças examinadas foram de 0,70 e 

1,16. 

Maia et al., (2007) realizaram um estudo epidemiológico com 120 bebês de 0 

a 60 meses de idade, de ambos os sexos e de diversos grupos étnicos, inscritas no 

Programa Saúde da Família, da cidade de Manaus, no Amazonas. O índice ceo-d de 

acordo com a faixa etária foi de 0,00 (0 a 12 meses),  0,40 (13 a 24 meses), 1,08 (25 

a 36 meses), 1,17 (37 a 48 meses) e 3,10 (49  a 60 meses). A prevalência de cárie 

nas crianças examinadas foi relativamente alta, evidenciando a necessidade do 

acesso a programas de atenção em saúde bucal por meio da implementação de 

ações destinadas,  principalmente, aos grupos de maior vulnerabilidade.  

Maciel et al., (2007) avaliaram 168 crianças de 6 a 36 meses em creches 

públicas na cidade de Caruaru, Pernambuco. Foram examinados, em média, 14,65 

dentes por criança. Destes 62,3% estavam hígidos e 3,3% cariados. Dentre os 

22,6% de crianças que apresentavam cárie, 79,4% faziam uso de mamadeira 

noturna, sendo adoçadas em 40,7% dos casos.  

Nakamura (2009) avaliou longitudinalmente, em intervalos de quatro meses, a 

erupção de dentes decíduos e a cárie precoce da infância em um grupo de 135 

bebês, dos sete aos 35 meses de idade, de baixa condição socioeconômica no 

município de Bauru, São Paulo. A prevalência de cárie e o índice ceos aumentaram 

com a idade, alcançando 34,7% e 1,67, respectivamente, ao final do estudo. A 

incidência de cárie foi maior aos 31 meses de idade do bebê e houve correlação 

positiva na prevalência de cárie entre dentes homólogos. Foram associados ao 

desenvolvimento da cárie, fatores como amamentação natural ou artificial 
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prolongados durante a noite. A presença de biofilme dentário visível e a 

amamentação noturna prolongada, seja ela natural ou artificial foram associadas 

com a reincidência da CPI.  

A cárie precoce da infância tem diferentes consequências para a saúde da 

criança, incluindo dor Levine et al.,(2002);sepse Pine et al.,(2006), perda de espaço 

Padma et al (2006);interferência na qualidade de vida Cunnion et al., (2010), 

interrupção do crescimento e desenvolvimento Clarke et al., (2006), possíveis 

interferências no desenvolvimento intelectual Jackson et al., (2011), maior incidência 

de hospitalizaçoes e atendimentos de emergência Oliva et al.,(2008), aumento do 

tempo e custo do tratamento Thikkurissy et al., (2010) e maior risco de novas lesões 

de cárie em ambas as dentições Skeie et al., (2006). 

Crianças que apresentam CPI podem exibir crescimento mais lento do que 

seus pares livres de cárie e algumas, inclusive, podem apresentar baixo peso devido 

à associação da dor ao ato de comer (BRANDÃO et al., 2006; MAHER  et al., 2012; 

MASUMO et al., 2012).  

Deve ser ressaltado, que o tratamento da cárie dentária, diz respeito às 

intervenções nos seus fatores causais, os quais estão relacionados com a dieta, 

higiene e exposição à fluoretos. Atualmente a literatura é unânime em afirmar que o 

tratamento curativo das lesões de cárie não é capaz de tratar o processo carioso. 

(NG; CHASE 2013). Assim sendo a cárie precoce da infância pode ser sempre 

prevenida, ou controlada, no entanto as lesões de cárie só podem ser controladas 

ou revertidas caso sejam diagnosticadas em estágio inicial, na fase de mancha 

branca no esmalte, sem cavidades. Quando a situação clínica envolve lesões 

dentárias cavitadas, há necessidade de tratamento curativo (reabilitação bucal) 

associado à atuação nos fatores etiológicos da doença, a fim de modificar as 

condições que levaram ao seu desenvolvimento (LOSSO et al, 2009). 

A literatura mostra que a cárie precoce da infância afeta a qualidade de vida 

das crianças atingidas, além de seu tratamento reabilitador demandar tempo clínico 

e maior custo, por isso sabendo que se trata de uma doença que pode ser evitada, a 

sua prevenção trará benefícios para a criança, sua família e para o próprio 

profissional da saúde (FINUCANE, 2012). Nesse sentido, educação em saúde bucal 

é um dos procedimentos voltados para a prevenção de tal doença. 
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2.2 Educação em saúde bucal para pais e/ou cuidador es de bebês e pré-

escolares 

 

A educação em saúde é compreendida como qualquer combinação de 

experiências de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias 

conducentes à saúde. A palavra combinação enfatiza a importância de combinar 

múltiplos determinantes do comportamento humano com múltiplas experiências de 

aprendizagem e de intervenções educativas. A palavra delineada distingue o 

processo de educação de saúde de quaisquer outros processos que contenham 

experiências acidentais de aprendizagem, apresentando-o como uma atividade 

sistematicamente planejada. Facilitar significa predispor, possibilitar e reforçar. 

Voluntariedade significa sem coerção e com plena compreensão e aceitação dos 

objetivos educativos implícitos e explícitos nas ações desenvolvidas e 

recomendadas. Ação diz respeito às medidas comportamentais adotadas por uma 

pessoa, grupo ou comunidade para alcançar um efeito intencional sobre a própria 

saúde (CANDEIAS, 1997). 

A educação em saúde, incluindo a saúde bucal é uma ferramenta muito 

importante para a aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e de 

atitudes e construção de valores que levem o sujeito a agir no seu dia-a-dia em 

benefício da própria saúde e da saúde da coletividade. Assim concebida, afirma-se 

que a educação em saúde tem papel relevante na prevenção dos problemas bucais, 

pois permite ao indivíduo ter consciência das doenças que podem acometer sua 

boca e da utilização de medidas preventivas (LEONELLO e L’ABBATE 2006). 

A educação em saúde deve ser capaz de desenvolver nas pessoas uma 

consciência crítica das causas reais dos seus problemas e criar uma disposição de 

atuar no sentido de mudança. Bebês e crianças são dependentes de adultos para 

práticas de higiene e dieta alimentar. Sendo assim, é imprescindível motivar os pais 

para que se conscientizem da real importância da saúde bucal para a saúde geral de 

seus filhos (LIMEIRA et al., 2010). 

Desta forma, o programa educacional odontológico voltado para o bebê visa 

despertar a consciência dos pais/responsáveis sobre os fatores prejudiciais aos seus 

filhos desde o nascimento, de maneira que todos os cuidados necessários para 

favorecer as boas condições de saúde bucal possam ser aprendidos, 

compreendidos e, principalmente, colocados em prática (GUIMARÃES et al., 2003). 
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A atenção odontológica ao bebê no intuito de manter sua saúde, mesmo 

antes de prevenir a doença, por meio da educação, deve ser vista como uma 

possibilidade prática, simples, abrangente, de baixo custo e, principalmente eficaz.  

A maioria dos pais e cuidadores desconhece o risco de crianças pequenas 

desenvolverem doenças como a cárie dentária. Portanto, eles devem ser 

informados, instruídos sobre os cuidados necessários para evitá-la, uma vez que, 

quanto mais precocemente se estabeleçam os hábitos, mais efetivo será o resultado 

final (SALONE et al., 2013). 

A introdução precoce do hábito de higiene bucal nos bebês é muito 

importante não somente para prevenir a CPI, mas também pelo fato de que esta 

rotina, se adequadamente executada, tenderá a se perpetuar como um hábito e 

dificilmente será modificada. Dentre esses princípios se faz necessário uma 

integração multidisciplinar, bem como a co-participação dos pais, numa relação de 

parceria com o profissional (MACHADO et al., 2005). 

A saúde bucal de uma população é expressa pelas condições do meio no 

qual ela está inserida e, principalmente, pela forma com que são estabelecidos os 

relacionamentos interpessoais, sendo que para crianças e adolescentes a saúde 

significa crescer e se desenvolver sem intercorrências, principalmente durante a 

primeira infância. Assim, desde o momento em que nasce, a criança estabelece uma 

interdependência com o seu meio, tendo os pais, cuidadores ou responsáveis um 

papel fundamental. O melhor modo de motivar as crianças a respeito da saúde bucal 

é por meio dos pais, pois estes desempenham um papel muito importante para os 

filhos. Desta forma, o exemplo estabelecido pela família tem grande impacto no 

desenvolvimento de hábitos de saúde bucal da criança (AGUILANTE et al., 2002). 

Faustino Silva et al., (2008) avaliaram as percepções e os conhecimentos de 

235 pais ou responsáveis de crianças sobre os cuidados com a saúde bucal na 

primeira infância, por meio de entrevista estruturada, na cidade de Porto Alegre. 

Foram observados conhecimentos inadequados sobre este tópico: 57% dos 

entrevistados consideraram que a criança teria capacidade de escovar seus dentes 

sozinha entre um e três anos, 35% relataram que a primeira consulta com o 

odontólogo deveria acontecer entre um e três anos de idade, 69% indicaram que a 

sacarose deveria ser introduzida na dieta já no primeiro ano de vida da criança. Os 

autores alertaram para a necessidade de priorizar ações educativas aos pais e 

responsáveis por crianças. 
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A gravidez é uma fase ideal para o estabelecimento de bons hábitos, pois a 

gestante mostra-se psicologicamente receptiva em adquirir novos conhecimentos. É 

nesse período que a mulher pode ser incentivada pelo dentista a modificações de 

hábitos bucais, visando ao bem-estar da sua própria saúde bucal e da de seu futuro 

bebê. Simioni et al., (2005) realizaram uma pesquisa qualitativa com entrevista direta 

semi-aberta, com  20 gestantes, antes e após o nascimento dos bebês. A primeira 

entrevista foi realizada, seguida de uma palestra educativa, com projeção de slides. 

A segunda entrevista foi realizada após o nascimento do bebê, na residência das 

mães. Neste momento também foram reforçadas as ações educativas. Com relação 

ao aleitamento verificou-se, na primeira entrevista, que todas as gestantes se 

referiram ao leite materno como melhor alimento no primeiro ano de vida da criança 

e todas pretendiam amamentar seus filhos. No entanto, durante a visita domiciliar, 

apenas quatro mães (20%) estavam amamentando seu bebê exclusivamente. As 

demais mães nunca haviam amamentado (5%) ou estavam complementando a dieta 

da criança desde o primeiro mês (20%), segundo mês (25%), terceiro mês, (20%), 

quarto e quinto mês (10%). Os principais motivos apresentados foram a inexistência 

ou insuficiência do leite materno para o bebê.  Também foi verificado que as mães 

necessitavam de estimulo para continuar realizando a higiene bucal do bebê. Os 

autores concluíram que a realidade e ações vivenciadas pelas mulheres no período 

pós-parto, muitas vezes foram diferentes das pretendidas durante o período 

gestacional. Além disso, constataram que a transmissão de informações não 

consegue por si só modificar padrões de comportamento e hábitos comumente 

existentes na população. No entanto, o entendimento acerca das diferentes 

realidades deve nortear toda e qualquer atividade educativa, visando captar os 

valores dos sujeitos e buscando, a partir daí, adequar as ações, com o objetivo de 

motivar os indivíduos a agir, respeitando suas particularidades.   

Rodrigues et al., (2008) avaliaram, por meio de questionário, os 

conhecimentos de 100 gestantes em relação a alguns aspectos da saúde bucal de 

seus filhos, como transmissibilidade da doença cárie, a cárie precoce da infância  e 

alguns cuidados para a manutenção da saúde bucal dos filhos. Observaram que  

54% das gestantes receberam orientações sobre higiene bucal por meio de médicos 

(28%), enfermeiros (9%) e  leituras (17%). Dentre as participantes, 62% acreditavam 

que a cárie era uma doença e 48% a consideravam como doença transmissível. 

Poucas gestantes (27%) sabiam o que era a cárie precoce da infância e  32% 
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afirmaram que colocariam algo na mamadeira para que as crianças a aceitassem 

melhor. Por outro lado, a maioria das gestantes relataram que levariam seus filhos 

ao cirurgião-dentista em idade precoce.  

Na Austrália, o  Programa de Saúde Bucal na Primeira Infância (PSOPI)  

utiliza um modelo de responsabilidade compartilhada envolvendo profissionais de 

saúde e os pais  de crianças pequenas, para facilitar a prevenção primária, a 

identificação e intervenção precoce da CPI. Os pais recebem informações sobre 

saúde bucal, educação e apoio por meio de materiais escritos e contato com 

profissionais de saúde. A avaliação do PSOPI foi conduzida por meio de análise de 

documentos, pesquisas e entrevistas com os implementadores do programa e 

análise do banco de dados do Sistema de Informação para Saúde Bucal (SISB).  O 

programa possibilitou o estabelecimento de mecanismos de governança, política, 

estruturas e responsabilidades para implementação, mecanismos de apoio para os 

profissionais de saúde, processos de referência, recursos de comunicações e 

fornecimento de treinamento em saúde bucal. Os enfermeiros entrevistados 

relataram a incorporação da promoção da saúde bucal e a identificação da cárie 

precoce nas suas rotinas práticas e taxa de referência para os serviços públicos de 

saúde bucal para crianças menores de cinco anos de idade por profissionais de 

saúde da comunidade tem aumentado constantemente desde o início do programa 

(MAHER et al., 2012). 

Também na Austrália, o Programa Blue Book  teve como objetivo fornecer 

informação precisa e adequada sobre saúde bucal a todos os pais de recém-

nascidos e crianças pequenas e aos profissionais da saúde de Nova Gales do Sul, 

visando a diminuição da cárie precoce na infância (CPI ). Folhetos de informação de 

saúde bucal foram desenvolvidos com base em uma revisão da literatura atual, e 

complementados por especialistas em Odontopediatria. Os folhetos foram validados 

em uma amostra de 240 crianças e enfermeiras da saúde da família em 2004. 

Posteriormente, 40.000 folhetos de informação sobre saúde bucal foram impressos e 

distribuídos aos enfermeiros participantes. Concluiu-se que o método utilizado neste 

programa apoiou uma abordagem de parceria colaborativa entre os especialistas em 

saúde bucal, crianças, enfermeiros do programa saúde da família e órgãos 

reguladores administrativos. Esta abordagem pode ser essencial ao combate da 

cárie precoce da infância (Phelan C., 2006). 
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Khun et al., (2007) realizaram um estudo prospectivo, na cidade de Ponta 

Grossa, para avaliar  um programa educativo/preventivo no controle da cárie em 160 

bebês na faixa etária de um a 21 meses. Foram incluídas no estudo crianças 

saudáveis, livres de lesões de carie e cujas mães aceitaram participar de todas as 

sessões de exames, orientações e palestras agendadas.  As crianças selecionadas, 

foram atendidas de três em três meses, durante 15 meses. Em cada consulta, 

dependendo da idade da criança, o biofilme era removido com gaze ou escova 

infantil. Após exame visual, o número de dentes e eventuais alterações eram 

registradas. As mães foram orientadas em práticas preventivas adequadas 

utilizando-se de orientação  verbal, cartazes e projeção de slides. Foram ministradas 

palestras educativas  no início da pesquisa e de seis em seis meses. Os autores 

também verificaram as  alterações nos hábitos alimentares e de higiene, e aplicaram 

questionários no início do estudo e após 12 meses. A maioria das mães não possuía 

o ensino fundamental completo e a renda familiar variava de um a três salários 

mínimos. Após 15 meses, o percentual de desistência foi de 23,8%, sendo 

examinados 122 bebês. Nesses, a incidência de cárie foi de 7,3% com uma média 

de 0,25 dentes cariados. Incluindo as manchas brancas, a incidência de cárie foi de 

9,8% com uma média de 0,4 dentes cariados. Este  programa educativo/preventivo 

contribuiu para uma menor incidência de cárie, estimulando a adoção de hábitos 

mais saudáveis, uma vez que ocorreu redução de 33% na amamentação noturna e 

aumento de 20,9% na higiene bucal. 

Zuanon et al., (2008) avaliaram o nível de conhecimento sobre medidas 

preventivas para promoção de saúde bucal de 38 mães de crianças de 0 a 4 anos 

de idade, moradoras na zona rural da cidade de Araraquara (SP), pertencentes a um 

projeto de extensão universitária voltado para o atendimento domiciliar odontológico. 

O projeto ofereceu educação e motivação quanto aos hábitos de higiene bucal e 

dieta alimentar ao núcleo familiar dos bebês, além do acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento dos mesmos. Durante a realização do projeto, os 

bebês foram beneficiados com exames clínicos, aplicação tópica de verniz 

fluoretado, escovação supervisionada e encaminhamento para tratamento no posto 

de saúde quando necessário. Após sete anos da aplicação do projeto, foi realizada 

avaliação individual, por meio de questionário, com perguntas descritivas e de 

múltipla escolha, sobre higiene bucal. Verificou-se que 80% das mães realizavam a 

higiene bucal de seus filhos, enquanto 11% apenas supervisionavam. A fralda ou 
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gaze umedecida foi o meio de higiene bucal mais utilizado (59%), uma vez que o 

início desta prática ocorreu em 58% dos casos antes da erupção do primeiro dente 

decíduo. Ao serem questionadas quanto às informações sobre saúde bucal, 68,5% 

das mães as receberam de um cirurgião dentista, 2,6% de um pediatra e 29% 

afirmaram não terem recebido qualquer tipo de informação. As mães de crianças 

participantes  demonstraram ter absorvido esse conhecimento sobre medidas de 

higiene bucal de seus filhos, nesse sentido, os  programas odontológicos educativos 

apresentam resultados satisfatórios quando aplicado em longo prazo. 

Andreatta et al., (2011) realizaram uma pesquisa retrospectiva, com dados 

obtidos dos prontuários odontológicos das crianças atendidas entre 2005 e 2010 na 

Clínica de Bebês da Faculdade de Odontologia de Bauru. Foram selecionados 118 

participantes, destes 68,6% necessitavam de tratamento preventivo (ceo-d=0) e 

31,4% já apresentavam lesões de cárie na primeira consulta (ceo≥1). Dentre as 

crianças que iniciaram livres de cárie, apenas quatro adquiriram a doença, indicando 

índice de prevenção de 95,1%. Somente três crianças que ingressaram com cárie 

adquiriram novas lesões durante o programa, indicando falha na cariostase de 8,1%. 

Foi observada associação entre o consumo de mamadeira com carboidrato 

fermentável e presença de mancha branca. Não foram observadas correlações entre 

faixa etária e número de dentes cariados ou necessidade de tratamento complexo. O 

programa instituído mostrou-se eficaz na prevenção da cárie dentária e na 

manutenção da saúde bucal infantil. Abordagens direcionadas ao controle da dieta 

também foram sugeridas. 

 Dentre outros aspectos, novas tecnologias educativas, que levantem e 

interpretem as necessidades da população, precisam ser valorizadas. Nesse 

contexto, a “Teleodontologia” ganha sentido. 
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2.3 A Teleodontologia e a educação em saúde bucal p ara pais e/ou cuidadores 

de bebês e pré-escolares 

 

2.3.1 Teleodontologia: principais conceitos e aplic ações 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a telessaúde é definida 

como a  oferta de serviços de saúde, nas situações em que a distância é um fator 

crítico, por meio de tecnologias de informação e comunicação, para a troca de 

informações necessárias para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, 

para pesquisas e avaliação e para a educação continuada dos profissionais de 

saúde, dos indivíduos e da comunidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010).  

É possível agrupar as atividades da Telessaúde em três grandes conjuntos 

(WEN, 2008): 

 

• Teleducação Interativa e Rede de Aprendizagem Colaborativa: são 

termos que designam o uso de tecnologias interativas para ampliar as 

possibilidades de construção de conhecimentos, seja aumentando as 

facilidades de acesso a materiais educacionais de qualidade, seja 

permitindo acesso a centros de referência ou a estruturação de novas 

sistemáticas educacionais (por meio de educação a distância ou de 

tecnologias de apoio à educação presencial). 

• Teleassistência/Regulação e Vigilância Epidemiológica: desenvolvimento 

de atividades com fins assistenciais a distância, como a segunda opinião 

especializada. Podem ser desenvolvidos sistemas para permitir a 

integração de atividades assistenciais com educação, vigilância 

epidemiológica e gestão de processos em saúde.  

• Pesquisa Multicêntrica/Colaboração de Centros de Excelência e da Rede 

de “Teleciência”: integração de diversos centros de pesquisa, permitindo a 

otimização de tempo e de custos, por meio do compartilhamento de 

dados, da capacitação e da padronização de métodos. 

 

A área da Odontologia vem presenciando grandes inovações tecnológicas 

nos últimos anos. Tais avanços têm sido feitos no uso de computadores, tecnologia 

de telecomunicações, serviços de diagnóstico por imagem digital e uso de hardware 
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e software para análise e acompanhamento. O uso das novas tecnologias de 

informação melhorou a qualidade e tornou possível o manejo total ou parcial de 

pacientes que estão distantes de serviços de saúde ou de profissionais qualificados.  

Tais processos são parte da chamada “Teleodontologia” (JAMPANI et al., 2011). 

A Teleodontologia utiliza registros eletrônicos, imagens digitais e tecnologias 

de comunicação  para fornecer consultas com especialistas, supervisão colaborativa 

para técnico em higiene dental em áreas remotas e educação. (FRICTON e CHEN, 

2009).  

Chen et al. (2003) relatam que as primeiras noções de Teleodontologia se 

deram como parte da informática aplicada à Odontologia, delineada em 1989, em 

uma Conferência da Westinghouse Electronics Systems Group, nos Estados Unidos.  

Nos Estados Unidos, em 1994, o termo Teleodontologia foi novamente 

utilizado no projeto “Total Dental Care” , ligado ao Ministério da Defesa, com o 

objetivo de fornecer assistência ao paciente, educação aos profissionais e 

comunicação entre odontólogos e laboratórios de prótese. Diferentes tecnologias 

para transmissão de dados de imagens dos pacientes, incluindo linhas telefônicas, 

satélite e a internet foram utilizadas em diferentes fases do programa. Serviços 

síncronos (tempo real) e assíncronos (armazenar e enviar) foram utilizados para 

consultas a distância. Este projeto foi reconhecido pelos pacientes como tendo 

melhorado sensivelmente o atendimento odontológico. (ROCCA et al., 1999). 

Desde então, diferentes serviços oferecidos via teleodontologia vem sendo 

relatados, tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. 

Mariño e Ghanim (2013) realizaram uma revisão sistemática das aplicações da 

Teleodontologia. Foram pesquisados os bancos de dados MEDLINE / PubMed, 

Embase e Cochrane para artigos relevantes publicados entre 1992-2012.  Um total 

de 878 estudos foram identificados, dos quais 59 preencheram os critérios de 

inclusão da revisão. Os artigos cobriram várias especialidades odontológicas, sendo 

as mais comuns cirurgia, medicina oral e patologia oral.  O tipo mais comum de 

aplicação da Teleodontologia foi a educação (n=21), seguido de diagnóstico (n=16), 

consulta (n=3) e tratamento (n=2). Os estudos sobre Teleodontologia foram 

relatados em um total de 15 países, sendo a maioria deles nos Estados Unidos 

(n=22).  Grande parte dos estudos se referiam a projetos-piloto e resultados de curto 

prazo, em sua maior parte de estudos descritivos. A análise da revisão indica que 
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embora Teleodontologia seja uma área em expansão, ainda existem algumas 

barreiras à sua utilização, tais como a exclusão digital.  

No Brasil, a Resolução CFO-092/2009 define  a Teleodontologia como o 

exercício da Odontologia por meio da utilização de metodologias interativas de 

comunicação áudio-visual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e 

pesquisa em Saúde. Dentre outros aspectos, esta Resolução indica que devem ser 

obedecidas as normas técnicas do Conselho Federal de Odontologia referentes à 

guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade e garantia 

do sigilo profissional. O cirurgião-dentista poderá prestar o devido suporte 

diagnóstico e terapêutico à distância, cabendo a ele a  responsabilidade profissional 

do atendimento. Esta resolução afirma, ainda, que o Conselho Regional de 

Odontologia deve estabelecer constante vigilância e avaliação das técnicas de 

Telessaúde no que concerne à qualidade da atenção, relação cirurgião-dentista-

paciente e preservação do sigilo profissional (CONSELHO FEDERAL DE 

ODONTOLOGIA, 2009). 

Em nosso país as ações de telessaúde ganharam maior impulso com a 

instituição do Programa Nacional de Telessaúde, em 2007. A implantação deste 

Programa se desenvolveu a partir de uma ampla ação governamental intersetorial 

coordenada pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho 

e da Educação na Saúde (SGTES) e Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), com a 

participação do Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação 

Superior (SESu) e de Educação à Distância (SEED), Casa Civil, da Organização 

Pan-Americana da Saúde, dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Defesa e 

Ministério das Comunicações, além de várias universidades públicas e entidades 

como a BIREME, o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de 

Medicina de Família e Comunidade. (PROGRAMA NACIONAL DE TELESSAÚDE 

2007). 

O objetivo deste Programa foi desenvolver ações de apoio à assistência à 

saúde e, sobretudo, de educação permanente dos profissionais da Estratégia da 

Saúde da Família, visando mudanças de práticas de trabalho que resultassem na 

melhoria da qualidade do atendimento da Atenção Básica do SUS. O Programa 

Nacional de Telessaúde envolveu nove Núcleos de Telessaúde localizados em 

universidades nos estados do Amazonas, Ceará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a meta de 
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qualificar aproximadamente 2.700 equipes da Estratégia Saúde da Família. O 

Programa buscou integrar as equipes de saúde da família, das diversas regiões do 

país, com estes núcleos universitários de referência, para melhorar a qualidade dos 

serviços prestados em atenção primária, diminuindo o custo de saúde através da 

qualificação profissional, redução da quantidade de deslocamentos desnecessários 

de pacientes e por meio do aumento de atividades de prevenção de doenças 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2009).    

A Odontologia esteve inserida no Programa Nacional de Telessaúde desde o 

início, considerando que se constitui como uma das três profissões, juntamente com 

a Medicina e a Enfermagem, que integram a Estratégia de Saúde da Família 

(HADDAD e SKELTON-MACEDO 2012). 

Por meio da Portaria GM/MS nº 2.546 de 27 de outubro de 2011 este 

Programa foi redefinido e ampliado, passando a ser denominado Programa Nacional 

Telessaúde Brasil Redes (Telessaúde Brasil Redes),  com o objetivo de melhorar a 

qualidade dos serviços da rede SUS, integrando instituições educacionais e serviços 

por meio das tecnologias de informação e comunicação e fornecendo os seguintes 

serviços, síncronos e assíncronos: 

 

• Teleconsultoria: consulta registrada e realizada entre trabalhadores, 

profissionais e gestores da área de saúde, por meio de instrumentos de 

telecomunicação bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre 

procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo 

de trabalho.  

• Telediagnóstico: serviço autônomo que utiliza as tecnologias da 

informação e comunicação para realizar serviços de apoio ao diagnóstico. 

• Segunda Opinião Formativa: resposta sistematizada, construída com 

base em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e 

clínicas à perguntas originadas das teleconsultorias, e selecionadas a 

partir de critérios de relevância e pertinência em relação às diretrizes do 

SUS. 

• Tele-educação: conferências, aulas e cursos, ministrados por meio da 

utilização das tecnologias de informação e comunicação. 
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Outro marco importante para a Teleodontologia brasileira ocorreu em 2011, 

com o lançamento da Rede Nacional de Teleodontologia (RNTO) na 46ª Reunião 

Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO). Esta Rede tem 

por tarefa estabelecer um espaço de conversações que proporcionem a troca de 

experiências, compartilhamento de expertises e envolvimento dos núcleos de 

Teleodontologia de vários estados do país, por meio de parcerias. A RNTO  permitiu 

a oficialização de um espaço virtual em prol da saúde bucal no país, possibilitando 

troca de informações valiosas, oferta de segunda opinião aos profissionais da rede 

pública e privada voltada para a formação continuada e permanente no serviço 

(REDE NACIONAL DE TELEODONTOLOGIA 2011). 

Além disso, a formação de redes colaborativas, possibilitada com o 

Telessaúde Brasil Redes, bem como pela RNTO, permite, também, que materiais 

instrucionais estejam sendo construídos com foco em educação em saúde bucal, 

diretamente para a população.  

No Brasil, os trabalhos iniciais realizados em teleodontologia ocuparam-se da 

educação profissional ou educação profissional continuada à distância. Haddad et al. 

(2010), Haddad e Skelton-Macedo (2012) citaram as iniciativas brasileiras  em 

educação à distância e educação mediada por tecnologias em Odontologia, com a 

construção de materiais educacionais desenvolvidos pela Associação Brasileira de 

Odontologia, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP-USP) e 

Universidade do Sagrado Coração (USC), de Bauru. Destacaram o uso de 

iconografias em 3-D do Projeto Homem Virtual da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo que, em parceria com outras instituições produziu títulos 

ligados à Odontologia: articulação têmporo-mandibular e estrutura dental, anestesia 

em odontopediatria e exodontia de dentes decíduos, desenvolvimento da lesão de 

cárie e tratamento restaurador atraumático, disfunções têmporo-mandibulares e 

saúde bucal no idoso.  

No que se refere à segunda opinião especializada, no Paraná, Torres-Pereira 

et al. (2008) avaliaram a exequibilidade de realização de diagnósticos de doenças 

orais por meio da transmissão de imagens via email. Vinte e cinco casos de lesões 

orais foram documentados em uma clinica de atenção primária e os prontuários 

eletrônicos, juntamente com estas imagens, foram enviadas via email a dois 

especialistas. Estes especialistas forneceram, no máximo, duas hipóteses 

diagnósticos para cada caso. Para 15 casos (60%) ambos especialistas realizaram o 
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diagnóstico correto, em sete casos (28%) apenas um especialista diagnosticou 

corretamente e, em três casos (12%) nenhum especialista forneceu o diagnóstico 

correto. Os autores concluíram que o diagnóstico a distância de lesões orais via 

email era viável, podendo ser utilizado em locais onde não há acesso a profissionais. 

A acurácia deste procedimento era aumentada quando mais do que um especialista 

é consultado.   

A Teleodontologia é considerada um método prático e economicamente viável 

para fornecer atenção em saúde para populações desassistidas, incluindo indivíduos 

socialmente desfavorecidos, que moram em localizações remotas ou áreas rurais e 

que não possuam ou não tenham acesso a cirurgiões-dentistas generalistas ou 

mesmo especialistas. Também é apontada como uma alternativa para melhorar o 

desenvolvimento de programas educacionais voltados para a manutenção da saúde 

bucal, aumentando desta maneira a possibilidade de diagnósticos precoces e 

tratamentos preventivos, o que  pode reduzir significativamente a quantidade e a 

severidade de doenças bucais, além de custos de tratamento tanto ao sistema 

quanto ao paciente (FRICTON; CHEN, 2009; TORRES-PEREIRA et.al., 2013).  

 

2.3.2 Educação em saúde bucal via internet 

 

A Internet, desenvolvida nos anos 60, ganhou popularidade nos anos 90 com 

a criação da “World Wide Web” (www). A www é um conjunto de páginas da Web 

interligadas por “links” que fornecem ao usuário informações de um completo banco 

de dados multimídia. A sua base é uma combinação de texto, imagens, sons, 

animações e vídeos. Assim, a World Wide Web integra uma diversidade imensa de 

informação (GUEDES, 2010).  Em 2012, o número de usuários da internet no mundo 

atingiu a marca de 2,4 bilhões, representando uma penetração global de 34% 

(INTERNET WORLD STATS, 2012). 

A internet tem se tornado um dos principais veículos de difusão da informação 

na área da saúde. São incontáveis os sites sobre temas vinculados, de alguma 

forma, às questões relativas à saúde-doença. Este destaque se justifica na medida 

em que a saúde tornou-se, nos últimos anos, uma das principais preocupações do 

homem, adquirindo um valor inédito na história da humanidade. Por esta razão, é 

cada vez maior o número de pessoas que acessam a internet para obter alguma 
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informação sobre sua condição de saúde ou de um parente ou amigo. (GARBIN et 

al., 2008) 

No Brasil, o uso da internet vem crescendo rapidamente. Os dados do Centro 

de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação  mostraram que 

no ano de 2011, 45% dos domicílios apresentavam pelo menos um 

microcomputador e 38% tinha acesso à internet. No entanto, ainda se observaram 

disparidades populacionais e regionais -  de maneira geral, os brasileiros que fazem 

uso da Internet têm um perfil mais jovem, mais escolarizado e mais urbano do que a 

média da população. Também foi verificado que 26% dos usuários da internet 

buscavam informações sobre serviços públicos de saúde na rede, e 46% buscavam 

informações relacionadas à saúde ou serviços de saúde (CETIC, 2012). Os dados 

regionais encontram-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Acesso à internet e uso com finalidade educacional   Fonte: CETIC, 2012 
 

Regiões do Brasil  Proporção de domicílios com 

acesso à internet (%) 

Proporção de indivíduos que 

utilizam a internet para busca de 

informações de saúde (%) 

Sudeste  49 45 

Nordeste  21 37 

Sul  45 48 

Norte  22 40 

Centro Oeste  39 44 

 

Alguns estudos verificaram os hábitos de pacientes brasileiros em relação ao 

uso da internet. Silva (2006) realizou um estudo qualiquantitativo que analisou as 

respostas de um questionário online sobre o uso da internet para obtenção de 

informações de saúde. Observou que 83% dos indivíduos procuravam informações 

sobre saúde na web e 85% voltavam a fazer pesquisas on-line depois de uma 

consulta médica para verificar, entender ou complementar as informações oferecidas 

por seus médicos. Mais que 50% destes indivíduos que faziam pesquisa de saúde 

na internet utilizam o Sistema Único de Saúde. Parte significativa dos entrevistados 

considerou que as informações acessadas na Internet sobre saúde e doenças são 

úteis, sendo utilizadas para conversar com seus médicos em consultas posteriores, 

o que demonstra mudança de atitude, para uma postura mais participativa no 

processo de decisão sobre sua saúde.   



Revisão de Literatura  43 

A driana R egina Colom bo P auleto  

Silvestre et al., (2008) realizaram um estudo no sul do país para avaliar o uso 

da internet como ferramenta de busca de informações em saúde. Foram 

entrevistados 216 indivíduos, com idades entre 18-60 anos, usuários da rede pública 

e rede privada de saúde, que se encontravam na sala de espera para o atendimento 

ambulatorial. A entrevista foi composta por 25 perguntas sobre a utilização da 

internet como fonte de informação em saúde e a sua influência na relação médico-

paciente, além de características gerais da população em estudo. Foram feitas 

perguntas similares utilizando outras fontes de informação em saúde, caso o 

participante não tivesse acesso à internet. Dentre os entrevistados, 63,4% 

acessavam a internet. Os usuários de serviços privados utilizavam mais a internet 

para conhecimento sobre saúde e doença (58,3). Durante a consulta médica, entre 

os participantes que buscavam informações na internet, grande parte alegou que 

não houve reação negativa por parte do médico atendente (83%), 16% ficaram 

chateados e apenas 1% não sabia. Em relação à fonte de pesquisa acessada na 

internet, o maior destaque foi para o portal do Google, com 42,6% acessos. Quando 

questionado ao paciente sobre a qualidade de informação em saúde disponível na 

internet, nenhum participante avaliou as informações como totalmente errôneas, 

47% responderam depender do site acessado, 14% dos entrevistados responderam 

que as informações sempre estão corretas e 39% responderam não corretas as 

vezes. Na abordagem dos indivíduos que não utilizavam a internet como fonte de 

pesquisa e pesquisavam por outros meios de comunicação (17,1%) como jornais, 

revistas ou programa de entretenimento, não houve significância estatística nos 

resultados quando eram questionados se usavam essas informações antes ou após 

a consulta médica ou se abordavam o médico para interferir na conduta e mudar o 

tratamento por conta própria. 

Moretti et al., (2012) realizaram um estudo transversal descritivo para verificar 

o perfil do usuário e as tendências de busca por informações de saúde na internet.   

Um questionário eletrônico foi  disponibilizado em um portal brasileiro de saúde de 

grande acesso. Participaram do estudo 1.828 indivíduos, sendo verificado  

predomínio de usuários do gênero feminino e que buscavam informações para 

própria saúde (90%). Os participantes  consideram a internet uma de suas principais 

fontes de informação em saúde (86%) e utilizavam a rede  de cinco a 35 horas por 

semana (62%). Os participantes atribuíram alta confiança às informações veiculadas 
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na rede por especialistas (76%) e baixa confiança na televisão, rádio ou blogs 

(14%).  

Coelho, Coelho e Cardoso (2013) aplicaram questionários sobre o uso da 

internet e busca por informações de saúde em 221 pacientes e 84 médicos que 

atuavam em serviços privados. Verificaram que 163 (73,75%) pacientes buscavam 

informações sobre medicina pela internet e, destes, 80,98% procuravam a descrição 

da doença e 50,31% procuravam informações de tratamento. Observou-se também 

que 95,7% destes indivíduos utilizavam os buscadores na internet para escolha dos 

websites consultados e 58,3% dividiam as informações encontradas com o seu 

médico. Os autores verificaram que mulheres, indivíduos mais jovens e com maior 

nível educacional foram os grupos que mais buscaram esclarecer suas dúvidas 

sobre saúde por intermédio da internet. 

Os conteúdos disponíveis na internet podem ser de grande valia para 

aconselhamento e instrução aos pacientes e familiares, uma vez que a distribuição 

irregular de profissionais e centros qualificados dificulta o estabelecimento de 

programas presenciais de orientação em diferentes regiões do país. Além disto, a 

ampla extensão territorial e as características econômicas da população limitam o 

acesso da população aos locais onde tais programas são oferecidos (BASTOS, 

2011).  

Harris e Chestnutt (2005) avaliaram se pacientes de uma clínica odontológica 

tinham acesso à Internet e como a utilizavam para obtenção de informações ou 

produtos de saúde bucal. Foi aplicado um questionário em 269  pacientes novos e 

antigos atendidos por estudantes de odontologia em uma clínica prevenção. Destes, 

147 (54,6%) tinham acesso à internet e a maioria o fazia em casa (61,2%).  O uso 

da internet foi significativamente relacionado à idade e  nível educacional do 

paciente.  No total, 59 pacientes afirmaram acessar a Internet para obter 

informações sobre temas gerais de saúde e apenas oito haviam buscado por 

informações sobre saúde bucal e assuntos odontológicos. Sete pacientes relataram 

ter comprado produtos de saúde bucal on-line. No entanto, 117 (43,5%) indivíduos 

indicaram interesse no uso da internet como futura fonte de informação sobre saúde 

bucal e 112 (n=41,6%) gostariam  que o profissional indicasse websites apropriados. 

Os autores concluíram que os profissionais devem aproveitar o potencial da Internet 

como uma ferramenta  educativa e desenvolver novas formas de disseminação do 

conhecimento. 
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Ni Riordain e McCreary (2009) estudaram o uso da internet em pacientes de 

clinicas odontológicas e o seu interesse em consultas online. Um questionário foi 

distribuído para 520 pacientes atendidos na clínica de odontologia restauradora, 

cirurgia dentária e clínicas de medicina bucal. Destes, 500 questionários foram 

concluídos (taxa de resposta de 92,6%).  Cerca de 70% utilizavam a internet no seu 

dia a dia e 177 (34,5%) pesquisavam sobre a sua própria condição bucal ou a de um 

familiar/amigo. Dentre os participantes, 185 (37%)  relataram que consultariam um 

dentista virtual sobre um problema odontológico. Os autores concluíram que 

profissionais necessitam indicar aos pacientes fontes de informação online de 

qualidade. 

Os resultados da procura pela informação de saúde na internet podem ser 

tanto positivos (por exemplo, gerar maior conscientização e maior educação aos 

pacientes, como negativos (por exemplo, os pacientes podem seguir uma 

informação inadequada que está na internet) (PLETNEVA et al., 2011). 

Na era da internet os profissionais da odontologia, assim como outros 

profissionais da saúde, irão se deparar com alguns desafios: (a) estar preparado 

para lidar com percepções errôneas de pacientes que confiaram em uma informação 

inapropriada disponível na internet e (b) direcionar pacientes interessados no uso da 

internet para fontes de informação de qualidade e também auxiliá-los a compreender 

alguns princípios simples que possam garantir a qualidade do website (MATTHEOS, 

2007).  

Na pesquisa de Coelho, Coelho e Cardoso (2013), foi verificado que a maioria 

dos pacientes que buscava informações de saúde na internet tinha dificuldade em 

encontrar websites confiáveis. Dentre os 84 médicos que participaram deste estudo, 

33% acreditavam que seus pacientes tinham dificuldade em encontrar na web 

informações que esclarecessem suas dúvidas. Além disto, 27,3% de tais 

profissionais relataram casos de prejuízo ao tratamento proposto devido à 

informação obtida pelo paciente na internet que foi mal compreendida pelo paciente.  

Pletneva et al. (2011) relataram os resultados do 10º Health on the Net 

Foundation (HON) Survey,  a respeito das attitudes frente à busca de informações 

de saúde na internet.  Responderam a esta pesquisa 524 participantes sendo 70% 

destes oriundos da Europa e América do Norte. Dentre os participantes 65% 

representavam o público geral e 35% representavam os profissionais de saúde.  No 

caso do público geral, 79%  utilizavam a internet em busca de esclarecimento sobre 
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uma informação médica, 29% admitiram sentirem-se ansiosos após consultar 

informação de saúde online e 80% acreditava que os profissionais de saúde 

deveriam sugerir fontes de informação confiáveis existentes na internet. A qualidade 

da informação continuou sendo uma barreira que os usuários encontram ao 

pesquisar informações de saúde na web.  Os autores concluíram que é necessário 

criar maior conscientização e educação do público geral e  dos profissionais a 

respeito de buscas e avaliação de informação de saúde existentes na internet.  

A preocupação de muitos profissionais é que os pacientes tomem importantes 

decisões sobre sua saúde baseados em informações que não tenham sido 

revisadas em termos de sua qualidade, objetividade, atualidade, acurácia e ausência 

de viés. Ressalta-se que pode haver outros interesses, como por exemplo, 

econômicos, por trás das informações fornecidas daí a importância de avaliação dos 

websites de saúde (BASTOS e FERRARI, 2011). 

No Brasil, Moretti et al., (2012) realizaram entrevistas semi-estruturadas com 

20 especialistas em comunicação para saúde, a fim de analisar as estratégias de 

controle de qualidade das informações de saúde veiculadas na internet. A maior 

parte dos entrevistados deu grande ênfase à importância de iniciativas do setor 

público para qualificar as informações de saúde que são disponibilizadas na  

internet, destacando-se a  certificação de sites de saúde. O Ministério da Saúde foi o 

órgão mais citado dentre as entidades que poderiam realizar tal certificação.  

De acordo com Bastos (2011) existe um grande número de instrumentos de 

avaliação de websites disponíveis, os quais podem ou não apresentar um sistema 

de pontuação. Os instrumentos comtemplam diferentes itens que são considerados 

essenciais para uma boa qualidade do site e algumas delas funcionam também 

como guias para a construção de websites. No entanto, ainda não existem 

instrumentos padronizados e suficientemente validados. Outra dificuldade quanto a 

padronização dos instrumentos é a pluralidade de conteúdos disponíveis na internet, 

o que levou a criação de alguns instrumentos de avaliação específicos para 

determinado assunto. 

A Health on the Net Foundation (HON)  é uma organização fundada em 1996, 

em Genebra,  por um grupo de profissionais de saúde que observaram a 

necessidade de avaliação da qualidade das informações de saúde fornecidas online. 

A missão desta fundação é auxiliar o público geral e profissionais a identificarem 

websites com informações confiáveis.  O Health on the Net Code of Conduct 
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(HONCode) é um código de ética para guiar desenvolvedores de websites a 

estabelecer um conjunto mínimo de mecanismos para propiciar qualidade, 

objetividade e transparência da informação de saúde fornecida, de acordo com a 

população alvo do website. O HONcode é um dos instrumentos mais antigos e 

populares para avaliação de websites e segue oito princípios (HEALTH ON THE 

NET FOUNDATION, 2013), conforme disposto no quadro 2. 

 

Quadro 2: Princípios do HON Code (HEALTH ON THE NET FOUNDATION, 2008). 
 

Health on the Net Code (2013)  

Autoria:  Qualquer orientação de saúde oferecida no website deverá ser fornecida por profissionais 

treinados e qualificados. 

Complementaridade : As informações oferecidas devem auxiliar, e não substituir, a relação médico-

paciente. 

Privacidade : Devem ser respeitadas a privacidade e confidencialidade dos dados pessoais que o 

usuário ou visitante envia para o website de acordo com os requisitos legais do estado ou país onde o 

website foi desenvolvido. 

Atribuição.  Deve ser citada a bibliografia consultada e/ou as fontes dos dados fornecidos no website 

e, se houver, devem ser fornecidos os links para tais fontes.  

A data em que cada página foi modificada pela última vez deverá ser fornecida de maneira clara. 

Justificativas . Quaisquer afirmações feitas sobre os benefícios e desempenho de um determinado 

tratamento, produto comercial ou serviço deverão ser sustentados por evidências. 

Transparência  A informação deve ser apresentada de forma acessível. Deve ser oferecida uma 

forma de contato para os visitantes que desejarem informações ou ajuda adicional. 

Financi amento . As fontes de financiamento devem estar identificadas. 

Política de propaganda. O website deve diferenciar o conteúdo editorial daqueles de propagandas e 

anúncios.  

 

Outras organizações também apresentam diretrizes para a avaliação de 

informações em saúde disponíveis na Internet. O National Centre for 

Complementary and Alternative Medicine (2006), fornece um guia para os usuários 

da internet avaliarem websites com informações de saúde de acordo com dez 

perguntas básicas: (1) Quem é o responsável pelo site e pelas informações que 

estão nele? 2. Quem financia o site? 3. Qual é o propósito/objetivo do site? 4. De 

onde vem a informação fornecida no site? 5. Quais são as referências das 

informações? 6. Como foi selecionada a informação? Ou seja, há corpo editorial? O 

conteúdo foi revisado por profissionais com qualificações científicas? 7.Quão 
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atualizadas são as informações? 8. Como este site escolhe links para outros sites? 

(alguns sites pagam para terem seus links em outras páginas; outros estabelecem 

alguns critérios para colocar links). 9. Qual informação sobre o visitante que foi 

coletada pelo website e por quê? 10. Como o site administra interações com seus 

visitantes/usuários? Há informações de contato, salas de bate-papo, moderadores? 

Breckons et al. (2008) analisaram os resultados das avaliações de 12 sites de 

saúde por meio de 12 instrumentos de avaliação de websites. Os autores verificaram 

que os intrumentos apresentaram resultados de avaliação semelhantes, com 

exceção de dois deles: Web Feet Health e HONcode. Os instrumentos também 

foram comparados com relação às metodologias de avaliação e à facilidade de uso, 

de acordo com os critérios HIICRW (Health Improvement Institute and Consumer 

Reports WebWatch): relevância, acessibilidade, validade e atualização do conteúdo, 

credibilidade e transparência do site, links utilizados e proteção das informações. Foi 

observado que, embora o HONcode fosse um instrumento de aplicação fácil e 

rápida, ele possuía apenas quatro dos nove critérios da HIICRW. O instrumento 

Emory foi considerado de fácil interpretação de resultados, mas com tempo maior de 

preenchimento, possuindo sete dos nove critérios da HIICRW. Os outros 

instrumentos apresentavam uma destas características: tempo de preenchimento 

muito longo, pontuação difícil de ser realizada, não eram instrumentos validados.  

Souza, Bastos e Ferrari (2009) compararam a usabilidade de diferentes 

instrumentos de avaliação de websites de saúde. Cinco participantes foram 

solicitados a navegar na página da web “Saúde na Internet” e avaliá-la via 

administração de três instrumentos diferentes traduzidos para o português: Emory 

(36 itens), Michigan (43 itens) e HonCode adaptado para o português (7 itens). 

Foram avaliados o tempo despendido e resultado obtido pela aplicação de cada 

instrumento. Os comentários dos participantes sobre o uso dos instrumentos foram 

analisados qualitativamente. O tempo médio de aplicação dos instrumentos foi de 

2,2 (HonCode), 11 (Emory) e 13 minutos (Michigan). Para cada instrumento utilizado 

observou-se variabilidade da pontuação inter-avaliadores, sendo esta maior para o 

questionário Michigan. Houve discrepância do resultado da avaliação inter-

instrumentos, ou seja, o website foi considerado adequado pelos instrumentos 

Emory e HonCode e fraco pelo Michigan. A classificação obtida pela aplicação do 

instrumento nem sempre correspondeu ao julgamento subjetivo da qualidade do site 

dado pelo avaliador, especialmente no caso do HonCode. O questionário Michigan 
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foi considerado de difícil entendimento e muito longo. O Emory foi considerado o 

mais fiel na classificação do website e o de maior facilidade de entendimento das 

questões. Combinar as melhores características de diferentes instrumentos pode ser 

útil tanto para o desenvolvimento como para a avaliação de informação de saúde na 

internet. 

Um grupo de diferentes profissionais realizou a avaliação de  websites na 

área de saúde bucal para identificar os conteúdos disponíveis bem como 

características particulares de design. A partir de pesquisas realizada em 

buscadores foram recuperados 56 websites que obedeceram critérios de seleção, 

dentre os quais podem ser citados: incluir material educacional relevante, ser de 

acesso aberto, incluir informações de autoria. Os websites eram de organizações 

não governamentais e associações (28,6%), agências regionais ou estaduais 

(21,4%), governo federal (19,6%), academia (19,6%) e comerciais (10,7%). Um 

instrumento desenvolvido especificamente para este estudo foi utilizado, contendo 

52 itens que avaliavam aspectos do design, contexto, conteúdo, uso de recursos 

visuais, ensino de procedimentos e auto-avaliação do conhecimento. Verificou-se 

que os websites comerciais incorporavam o maior número de áreas de conteúdo e 

características de design. A maioria dos websites contemplava conteúdos de 

orientação preventiva, cáries e fluoretos. Foi verificado que existia pouco uso de 

recursos visuais para veiculação de informação didática, demonstração de 

procedimentos e auto-avaliação de conhecimento (KIM et al., 2004). 

Moimaz et al., (2005) pesquisaram os websites sobre saúde bucal disponíveis 

no Brasil, buscando avaliar o seu conteúdo educativo e verificar a confiabilidade das 

informações direcionadas ao público leigo. Para isso, foi criado um formulário de 

avaliação, tendo como base teórica os critérios estabelecidos pelo Health 

Information Technology Institute - HITI (1999). Foram avaliadas as seguintes 

categorias: apresentação do site (perfil do site, vínculo), conteúdo (assuntos 

relacionados, abrangência, precisão das fontes bibliográficas), credibilidade 

(atualização, fontes), design (arquitetura da página, navegabilidade, imagens), 

interatividade (mecanismo de retorno da informação, contato com web designer/web 

máster). Foram atribuídas notas de um (ruim) a cinco (excelente) para os elementos 

referentes às categorias avaliadas. Foram selecionados 50 websites a partir de uma 

busca sistematizada na Internet, utilizando palavras-chaves pré-determinadas. Os 

sites foram comerciais (n=30), institucionais (n=10), governamentais (n=6) e não 
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governamentais (n=4). A cárie dentária foi o conteúdo de maior freqüência 

observado nos sites (82%), seguido de periodontia (76%), câncer (40%) e outros 

(86%) como trauma dental, clareamento, aleitamento materno, infecções bucais, 

especialidades odontológicas e conteúdos relacionados à prevenção. Vinte e dois 

websites apresentavam ilustrações relacionadas à saúde bucal em suas páginas. 

Quanto à navegabilidade, imagens e arquitetura das páginas, 44%, 13,6% e 16% 

foram considerados excelentes. Em 64% dos websites, 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. Os autores 

concluíram que, apesar da necessidade de adaptação para aperfeiçoamento de sua 

qualidade, os websites 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.  

Irwin et al. (2007) avaliaram a qualidade do  conteúdo  de websites em inglês 

e espanhol a respeito do câncer bucal. Foram realizadas buscas no Medline Plus,  

Google, e Yahoo.  O conteúdo de 48 websites (24 em cada língua) foi avaliado por 

dois juízes, por meio da adaptação do Instrumento de Qualidade de Informação que 

inclui os critérios:  divulgação informação, interesse do website, funcionalidade dos 

links e design. Um máximo de 100 pontos poderia ser obtido. A pontuação dos sites 

em inglês variou de 24,5 a 100 (média de 74,7) e para o espanhol variou de  13,5 a 

96,6 (média de 48,8). A confiabilidade entre avaliadores foi alta, em ambos os casos.  

Os websites em ingles tiveram melhor design, organização e transmissão de 

credibilidade do que aqueles em língua espanhola. 

Park et al., (2012)  avaliaram o conteúdo de  67 websites sobre disfunção 

temporomandibular (DTM). Foram utilizados os critérios do Journal of the American 

Medical Association (JAMA), DISCERN e HONcode junto a um método de avaliação 

da qualidade do conteúdo. Os resultados foram comparados de acordo com o 

avaliador, o tipo de website e a presença do selo de certificação HON.  A pontuação 

média da avaliação de conteúdo foi de 38,9%. A pontuação média da avaliação 

pelos critérios HON e DISCERN foi menor 50% e 53,9% respectivamente. Menos do 

que a metade dos websites avaliados continham a autoria ou referência das 

informações postadas. No geral, a qualidade dos websites foi ruim a moderada. Os 

sites sobre DTM apresentaram-se desorganizados e sem manutenção. Além disso, a 
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maioria dos sites continham informações insuficientes ou cientificamente incorretas. 

Os websites de organizações não governamentais obtiveram pontuações maiores.  

Malheiros (2011) avaliou a qualidade da informação disponível em 100 

websites de clínicas e consultórios odontológicos. Foram adotados os critérios 

estabelecidos pela Agency for Healthcare Research and Qualty (AHRQ) e em 

conjunto com o Health Information Tecnology Institute (HITI) e o Código de Ética 

Odontológico (2006), resultando em 25 questões que avaliaram a qualidade da 

informação dos websites. A qualidade da informação mostrou-se regular, com 

53,68% do total de pontos possíveis, apresentando baixa qualidade principamente 

nos indicadores de atualização (ausência de data de atualização), hierarquia de 

evidência (ausência de referência bibliográfica),avisos institucionais (ausência de 

alertas sobre limitação da informação), perfil do site (ausência dos termos de sigilo e 

privacidade das informações), ausência de mecanismo de busca interno, ausência 

de fóruns de discussão e ausência de número de inscrição no Conselho de 

Odontologia. Desse modo a avaliação indicou que os websites precisam melhorar e 

que os órgãos competentes devem dar maior atenção a qualidade da informação 

disponível na internet. 

Alguns estudos avaliaram  o uso de websites como ferramenta educacional 

em saúde bucal.  Hu et al, (2009) avaliaram  um programa odontológico em 3D 

(realidade virtual) disponível em uma página web. Foram desenvolvidos modelos  

digitais em 3D de dentes humanos,  tecidos moles  e ossos maxilares e 

mandibulares. Foram criadas cenas virtuais em 3D que simulavam os procedimentos 

de tratamento odontológico reais, como a terapia endodôntica, restaurações, 

próteses e cirurgia de implante. Foram avaliados 156 pacientes que estavam em 

atendimento odontológico em seis clínicas distintas. Os participantes foram 

solicitados a  percorrer as páginas interativas da web, sem qualquer orientação ou 

interferência externa.   Posteriormente, completaram um questionário detalhando 

suas atitudes e experiências. Os resultados mostraram que 45% dos entrevistados 

relataram ter procurado informação online antes de receber atendimento 

odontológico. Mais de 50% dos entrevistados tiveram atitudes positivas para o 

programa de informação odontológica e 35% informaram que o programa de 

realidade virtual era melhor do que as páginas estáticas tradicionais. No entanto, 

21% não aprovaram o novo método. Os entrevistados  apontaram  a velocidade das 
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conexões da internet  como uma das principais preocupações para a futura 

aplicação dessas novas mídias. 

George et al., (2012) desenvolveram na Austrália um programa educativo on-

line para melhorar o conhecimento sobre a saúde bucal das parteiras e prepará-las 

para avaliar a saúde bucal das  gestantes e fornecer informações adequadas e 

realizar encaminhamentos quando necessário. O programa consistia na leitura de 

material disponível on-line  para ajudar com o processo de avaliação da saúde bucal 

e incluía teste de competência. A partir de consultas a especialistas os autores 

determinaram que as parteiras deveriam ter conhecimento e habilidade para    

realizar exames da cavidade bucal em gestantes, fornecer informações baseadas 

em evidências para promover a boa saúde bucal materna e infantil. O programa 

educacional foi composto por três módulos, projetados para atender às exigências 

teóricas e práticas para que as competências fossem atingidas.  Cada módulo 

incluía metas e resultados de aprendizagem, bem como atividades de leitura 

obrigatória para reflexão e revisão. A eficácia do programa  foi avaliada com 26 

parteiras. Destas,  22 (85%) passaram com êxito no programa educativo. As 

parteiras alcançaram uma competência média de 83,6% (intervalo de 80% -95%) e 

93,8% (variação de 80% -100%) para a teoria e os exames de avaliação de 

competências, respectivamente. As participantes apontaram como pontos positivos 

do programa o  fato de poderem seguir seu próprio ritmo de aprendizagem e 

estavam  mais confiantes para realizar a promoção da saúde bucal materna.  

No Brasil, Abranches (2010) desenvolveu e avaliou o “Website Educacional 

da Prevenção do Câncer Bucal” a fim de promover a prevenção e  a identificação 

precoce das lesões cancerizáveis e do câncer bucal. Foram avaliados 100 

indivíduos, divididos aleatoriamente em grupos G1 e G2. O grupo G1 foi avaliado pré 

e  pós navegação  no  website,  e o grupo G2 não teve acesso ao conteúdo do  

website. Ambos os grupos responderam a um questionário sobre o câncer bucal,  

executaram o autoexame bucal e registraram seus achados clínicos, que foram 

comparados com os achados das avaliações dos odontólogos.  Os resultados 

indicaram que os grupos G1 e G2 eram homogêneos quanto ao conhecimento 

prévio sobre o câncer bucal. A navegação no website aumentou significativamente o 

conhecimento do grupo G1 sobre este tema.  Também foi observada alta 

concordância entre os achados de auto-avaliação e dos odontólogos no caso do G1, 
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enquanto que para o G2 esta concordância foi baixa. A autora concluiu que o   

website foi uma ferramenta educacional eficiente.  

Pesquisadores do grupo de Telessaúde da Faculdade de Odontologia de 

Bauru criaram o “Portal dos Bebês - Fonoaudiologia e Odontologia”. O Portal tem 

como objetivo fornecer aos pais informações referentes aos processos e distúrbios 

da comunicação e da saúde bucal de crianças nos primeiros anos de idade. Para 

isto utiliza uma linguagem simples e acolhedora, assim como o uso de animações 

em flash, vídeos e fotografias.  

Ferrari, Tomé e Bastos (2008) avaliaram, em um estudo preliminar, a eficácia 

do website “Portal dos Bebês”-Fonoaudiologia como instrumento de orientação à 

distância aos pais de crianças deficientes auditivas usuárias de  aparelhos de 

amplificação sonora individuais (AASI). Neste estudo participaram 31 pais de 

crianças deficientes auditivas recém adaptadas com AASI, divididos em grupos A 

(n=18) e B (n=13) e receberam orientações presenciais sobre as características da 

deficiência auditiva, uso e cuidados com o AASI. O grupo B acessou o site durante 

os meses inicias do uso do AASI. Foi aplicado um questionário fechado a respeito 

das orientações fornecidas imediatamente após a adaptação do AASI e no primeiro 

retorno da criança. A retenção de informação avaliada imediatamente após a 

adaptação foi semelhante entre os grupos. No retorno, os participantes que tiveram 

acesso ao website reconheceram significativamente maior quantidade de informação 

sobre o uso e cuidados com o AASI.  Programas de orientação a pais de crianças 

deficientes auditivas que permitam o acesso conveniente às orientações fornecidas 

são necessários para auxiliá-los na retenção da informação e, consequentemente, 

assegurar o uso efetivo do AASI. 

Bastos (2011) avaliou a seção “Aparelhos Auditivos” do “Portal dos Bebês” 

como ferramenta de auxílio ao aconselhamento de pais de crianças usuárias de 

AASI. Participaram do estudo 22 pais que preencheram anonimamente um 

questionário online a respeito do  conteúdo do website. Observou-se que as 

pontuações variaram de 3,1 a 3,5 (máximo de 4). A pontuação atribuída ao conteúdo 

e a satisfação com website estava relacionada à idade da criança, tempo de uso do 

AASI e conhecimento prévio a respeito dos tópicos de AASI. O website foi 

considerado útil para a complementação da  orientação aos pais de crianças 

deficientes auditivas usuárias de aparelhos de amplificação sonora individuais. 
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Correa (2010) elaborou e avaliou a seção sobre funções orofaciais do “Portal 

dos Bebês Fonoaudiologia e Odontologia”. A primeira etapa do projeto consistiu na 

revisão de literatura, análise de materiais já existentes para disponibilizar no Portal 

em formato de links e seleção de imagens estáticas e dinâmicas para ilustrar o 

conteúdo. Na segunda etapa, 10 fonoaudiólogos (grupo A) e 5 pais e/ou cuidadores 

de bebês de até 36 meses (grupo B) avaliaram o website por meio de 

preenchimento de formulário online. No que se refere a qualidade técnica das 

informações expostas no website, avaliada pelo grupo A, obteve-se a média de 10,1 

pontos, sendo 13 a pontuação máxima. Para o grupo B, os participantes, indicaram 

que os conteúdos ajudaram ou ajudaram muito no aprendizado de novos 

conhecimentos. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 Proposição Geral 

 

Elaborar, desenvolver e avaliar a “Seção Odontologia” do website “Portal dos 

Bebês”.  

 

 

3.2 Proposições Específicas 

 

• Elaborar o conteúdo da “Seção Odontologia” do website “Portal dos 

Bebês” para orientação de pais e/ou cuidadores a respeito dos primeiros 

cuidados em relação à cavidade bucal do bebê. 

• Verificar  junto aos cirurgiões-dentistas que atuam em serviços públicos 

ou privados, os aspectos de qualidade técnica e de conteúdo da “Seção 

Odontologia” do website “Portal dos Bebês”.  

• Verificar junto aos pais de crianças com idade entre 0 a 36 meses, a 

qualidade do conteúdo fornecido pela “Seção Odontologia” do website 

“Portal dos Bebês”.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

O presente estudo prospectivo, exploratório, descritivo, foi desenvolvido no 

Departamento de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Bauru, 

Universidade de São Paulo, tendo sido aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa 

da FOB-USP sob o processo número 135/2009. 

 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA E CONTEÚDO DO WEBS ITE 

PORTAL DOS BEBÊS – SEÇÃO ODONTOLOGIA   

 

O desenvolvimento e avaliação do “Portal dos Bebês” iniciou-se em pesquisas 

anteriores ao presente trabalho, por meio da construção da seção Fonoaudiologia – 

“Audição e Aparelhos Auditivos” (TOMÉ, 2008; BASTOS, 2011) e “Funções 

Orofaciais” (CORREA, 2011). 

A estrutura do website foi concebida pelo grupo de Telessaúde da FOB-USP 

e pela empresa Lecom, sendo construído em linguagem HTML. 

As informações foram separadas em duas grandes seções principais: 

“Fonoaudiologia” e “Odontologia”. Nesta etapa do projeto foi criada  a “árvore de 

navegação”, sendo possível identificar a profundidade em níveis de hierarquia da 

informação e a largura do site referente ao número de blocos de informação em 

cada um dos níveis.  

Foi definida também a navegabilidade, ou seja, como o visitante poderia  

navegar pelo site. Em princípio foi privilegiado o trajeto explanatório, onde de início 

já apareceram informadas e descritas de forma explícita o que se poderia conseguir 

do site. Ainda em relação ao trajeto, foram definidas quais as diferentes formas de 

ligação entre os módulos, permitindo possibilidades diferentes aos visitantes 

(BASTOS, 2011).     

Ainda no que se refere à arquitetura do website, foram privilegiados os 

princípios da usabilidade e acessibilidade. Usabilidade é sinônimo de facilidade de 

uso. Se um produto é fácil de usar, o usuário tem maior produtividade: aprende mais 

rápido a usar, memoriza as operações e comete menos erros. Acessibilidade é a 
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flexibilidade do acesso às funcionalidades de um determinado produto ou local. Se 

um produto é acessível, então ele permite que pessoas com necessidades 

especiais, seja por deficiência ou por limitações dos meios utilizados, utilizem-no 

para seus fins (AMARAL et al., 2012). 

Finalmente, foi feita a finalização e integração de todas as páginas e 

programação, verificação dos links, e verificação da visualização em diferentes 

browsers e versões e também em diferentes modos de configuração de monitor 

considerando resolução e definição de cores.  

O Portal dos Bebês está disponível no endereço 

http://portaldosbebes.fob.usp.br . 

 

4.1.1 Elaboração do conteúdo do Portal dos Bebês – Seção Odontologia.   

 

Inicialmente, foi realizado um projeto piloto voltado para a avaliação 

diagnóstica do conhecimento dos pais ou cuidadores a respeito da higiene e cuidado 

com a saúde bucal do bebê, de modo a identificar os pontos de maior fragilidade de 

conhecimento e enfatizar tal conteúdo durante a elaboração da seção Odontologia 

do Portal dos Bebês.  

Para esta avaliação diagnóstica foram convidados a participar, como 

voluntários, após a leitura do termo de consentimento livre e esclarecido, 60 pais 

e/ou cuidadores de 60 bebês entre 0 e 36 meses de idade, que estivessem em 

atendimento para triagem auditiva neonatal, na Clínica de Fonoaudiologia da 

FOB/USP ou  na Clínica de Odontopediatria da FOB/USP em triagem para 

atendimento odontopediátrico.  

Estes participantes foram solicitados a responder, anonimamente, após o 

preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A)  um 

questionário composto por 17 questões de múltipla escolha e um item para que  o 

participante fizesse comentários que julgasse pertinente (Apêndice B).  Este 

instrumento abordou o uso da internet (questão 01 e 02) e o cuidado com a saúde 

bucal do bebê (15 questões), sendo estas últimas adaptadas de Rogério et al. 

(2008), incluindo a manutenção da saúde bucal do bebê, higienização da boca do 

bebê,  amamentação e dieta. 

Verificou-se que 36 participantes (60%) acessavam internet banda larga, 

sendo este acesso em sua própria residência em 83% dos casos (n=30).  
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Observou-se que 24 participantes (40%) tinham dúvidas ou desconheciam o 

que fazer para que seu filho tivesse um sorriso bonito, dentes fortes e saudáveis. 

A tabulação das respostas quanto às perguntas sobre amamentação, dieta, 

saúde e higiene bucal encontram-se na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Respostas ao questionário quanto à amamentação, dieta, saúde e higiene bucal 
(n=60). 
 

Perguntas do Questionário 
Correta  

(%) 

Incorreta  

(%) 

Amamentação    

Amamentação e desenvolvimento de dentes e  face                  60 (100%) 0 

Idade amamentação 58 (97%) 2 (3%) 

Dieta    

Introdução da papinha 60 (100%) 0 

Saúde e higiene bucal    

Primeira consulta ao dentista                                                                                       27 (47%) 23 (53%) 

Quando iniciar a higiene da boca do bebê 54 (90%) 6 (10%) 

Como realizar a higiene da boca do bebê 53 (88%) 7 (12%) 

Frequência diária da higienização da boca do bebê 41 (68%) 19 (32%) 

Cárie    

Transmissibilidade  47 (78%) 13 (22%) 

Alimentação e prevenção de cárie 57 (95%) 03 (5%) 

Escovação    

Cuidados com o tubo de creme dental 53 (88%) 7 (12%) 

Auxílio à criança para  escovação 58 (97%) 2 (3%) 

 

Vinte e dois participantes (38%) já haviam recebido orientações sobre a 

própria saúde bucal e 37 (62%) tinham recebido orientações sobre como higienizar a 

boca do bebê (tabela 2). 
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Tabela 2 - Recebimento de orientações sobre a própria saúde bucal e higienização da boca 
do bebê (n=60). 
 
  

Não receberam 

orientação (n%) 

Receberam orientações n(%) 

 Dentista da 

UBS 

Dentista 

Particular 
Outros 

Própria saúde  bucal  40 (67%) 9(15%) 5(8%) 6(10%) 

Higiene b ucal do bebê 25(42%) 25(42%) 4(7%) 6(10%) 

 

Dos 60 participantes, 31(51%)  indicaram suas principais dúvidas. As mesmas 

foram destacadas em tópicos: higiene bucal do bebê (n=6;20%), amamentação e 

desmame (n=2;6%), trauma (n=3;10%), bruxismo (n=3;10%), chupeta e mamadeira 

(n=5;16%), restauração e canal em bebês (n=2; 6%); mancha branca e cárie 

(n=5;16%) e problemas ortodônticos (n=5;16%). 

As principais dúvidas observadas no questionário  foram a respeito da higiene 

bucal do bebê, seguida da cárie precoce da infância e uso da chupeta e mamadeira. 

Tais pontos foram esclarecidos durante a construção do material online de forma 

didática utilizando figuras e animações para facilitar o entendimento e retenção da 

informação. 

Foi também realizada uma revisão da literatura a respeito das dúvidas 

frequentes da população com relação à saúde bucal de bebês, sendo utilizadas as 

seguintes referências: Barros et al., (2001); Ismail (2003) ; Corrêa (2005); Machado 

et al., (2005); Projeto Sb Brasil (2003), (2005); Zuanon et al., (2008). 

Com base nas dúvidas dos pais observadas no projeto piloto e  revisão da 

literatura, foram elaborados os módulos que compuseram o Portal dos Bebês – 

Seção Odontologia.   

A elaboração do conteúdo foi realizada pela pesquisadora e por quatro 

docentes da Disciplina de Odontopediatria desta Instituição. Para tal foi realizada a 

modificação do discurso técnico para o discurso comum levando em conta fatores 

que facilitassem a leiturabilidade, ou seja, a compreensão intelectual do texto.   

Posteriormente estes textos foram analisados, determinando-se a relevância 

do material, a estrutura da informação e a prioridade como estas informações seriam 

apresentadas. As informações mais relevantes, considerando o objetivo do site, 

foram privilegiadas e colocadas em destaque, facilitando ao máximo o acesso às 

mesmas. 
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Para cada um dos blocos de informação foi determinada a melhor maneira de 

apresentar os conteúdos, considerando diferentes mídias.  O quadro 3 apresenta os 

blocos de informação que constituíram o Portal dos Bebês – Seção Odontologia.  

 

Quadro 3 - Conteúdo do Portal dos Bebês – Seção Odontologia.  
 
Alimentação do bebê  Descreve os cuidados com a alimentação do bebê, nas diferentes 

faixas etárias e aborda os 10 passos da alimentação da criança menor 

de dois anos. 

Amamentação  Aborda o preparo da mãe para a amamentação, as vantagens e 

dificuldades do aleitamento materno, as principais dificuldades 

encontradas no momento da amamentação e o período até quando 

amamentar. 

Os dentes do Bebê 

Descreve a irrupção dos dentes decíduos, os principais sintomas que 

acometem o bebê nessa fase e como proceder para aliviar o 

desconforto do bebê nesse período. Também descreve a importância 

do cuidado com os dentes decíduos, a importância da manutenção 

dos mesmos e aborda as funções dos dentes. 

Primeira visita ao 

Odontopediatra 

Descreve a primeira consulta do bebê ao Odontopediatra abordando a 

importância da mesma, o período que ela deve ocorrer e de prováveis 

reações do bebê nesta consulta.  

Hábitos Alimentares 
Descreve a ocorrência da cárie relacionada à freqüência, qualidade, 

consistência e quantidade dos alimentos consumidos. 

Higiene Bucal 

Descreve como realizar a higiene bucal do bebê sem dentes, e com os 

dentes anteriores, posteriores e anteriores e posteriores. Descreve 

também as indicações quanto à utilização da escova e do creme 

dental. 

Cárie Precoce  e 

Transmissibilidade da 

Cárie 

Descreve o que é cárie precoce, sua principal causa e como proceder 

para preveni-la. Descreve a transmissão das bactérias dos pais para o 

bebê. 

Chupeta, mamadeira e 

sucção digital 

Descreve os hábitos de sucção, suas principais consequências, 

quando os mesmos devem ser retirados. Aborda chupeta, mamadeira 

(tipos de bicos, posição para dar a mamadeira, até quando fazer uso 

das mesmas sem prejuízo ao bebê. Aborda também a sucção digital e 

a prevenção dos mesmos. 

Traumatismo 
Descreve como agir diante de quedas que resultaram em 

traumatismos dentários. 
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As figuras 1,2 e 3 mostram exemplos das telas do website Portal dos Bebês – Seção 

Odontologia.  

 

 

Figura 1 – Página de abertura do “Portal dos Bebês”. 

 

 

 

Figura 2 – Conteúdo “Primeira visita do bebê ao odontopediatra” do  “Portal dos Bebês - 
Seção Odontologia”. 
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Figura 3 – Conteúdo “Como realizar a higienização da boca do bebê” do  “Portal dos Bebês - 
Seção Odontologia”. 

 

 

4.2 AVALIAÇÃO DO WEBSITE PORTAL DOS BEBÊS - SEÇÃO O DONTOLOGIA  

 

Tendo em vista a existência de pesquisas anteriores que avaliaram a Seção 

Fonoaudiologia do Portal dos Bebês (BASTOS 2011; CORREA, 2011), optou-se 

pela utilização de metodologia semelhante, visando a homogeneidade dos critérios 

de avaliação.   

 

4.2.1 Convite aos Participantes 

 

Foram convidados a participar do estudo cirurgiões dentistas, 

preferencialmente com experiência em odontopediatria, e pais de bebês na faixa 

etária de zero a três anos de idade.  

Uma busca realizada em 2011 no Conselho Federal de Odontologia (CFO 

2011) apontou a existência de 7.525 odontopediatras no Brasil e 2.710 no estado de 

São Paulo. O convite a estes profissionais para participação no estudo foi divulgado 

na coluna Clipping do Portal do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 

(www.crosp.or.br).  
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Também foram enviados 50 convites via e-mail aos egressos dos programas 

de pós-graduação stricto e lato sensu do Departamento de odontopediatria da 

Faculdade de Odontologia de Bauru/USP e para 60 cirurgiões-dentistas funcionários 

públicos que atuavam no município de Bauru. 

Para o convite aos pais foram distribuídos folhetos de divulgação do “Portal 

dos Bebês” nas clínicas de Fonoaudiologia e Odontopediatria da FOB/USP. 

Também foram distribuídos convites aos pais que participaram da oficina “Portal dos 

Bebês”, realizada para o fornecimento de orientações quanto aos cuidados com a 

audição e saúde bucal de crianças.  Cartazes também foram colocados em pontos 

estratégicos como lojas de artigos para bebês, academias de natação para bebês e 

clínicas de pediatria.   

Dentre outras informações, o convite solicitava aos participantes que 

acessassem a página do “Portal dos Bebês-Fonoaudiologia e Odontologia”,  

(http://portaldosbebes.fob.usp.br), navegassem por todo o conteúdo da seção 

“Odontologia” e, posteriormente, preenchessem o instrumento online de avaliação. 

 

4.2.2 - Procedimentos 

 

4.2.2.1 Avaliação do tráfego do website  

 

Para analisar o tráfego do website no período de março de 2012 a fevereiro 

de 2013, foi utilizada a ferramenta “Google Analytics”, um serviço gratuito oferecido 

pelo Google (GOOGLE, 2013). O serviço é ativado por intermédio de uma conta do 

Google, por meio da realização do cadastro no website. Um código é gerado para 

ser inserido na página cadastrada e, a cada exibição, as estatísticas de visitação são 

enviadas ao sistema e apresentadas ao responsável pelo website. 

Esta ferramenta permite avaliar o número de visitas ao website, o número de 

visitas de um mesmo usuário, qual parte do website está sendo mais acessada e 

qual o dia da semana é mais acessado, localização geográfica do visitante, a forma 

com a qual chegou à página (por meio de links de outros websites, buscadores, links 

patrocinados, ou diretamente pelo endereço do site). Esta ferramenta fornece 

diariamente gráficos com o fluxo que o website teve, assim como qual parte do site 

foi mais acessada.  
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Neste estudo as seguintes informações foram recuperadas do “Google 

Analytics” (GOOGLE, 2012): 

 

• Visitas: representam o número de sessões individuais iniciadas por todos os 

visitantes no website. Se um usuário estiver inativo no site por 30 minutos ou 

mais, qualquer atividade futura será atribuída a uma nova sessão. Os 

usuários que saírem do site e retornarem em 30 minutos serão considerados 

parte da sessão original. 

• Visitas recorrentes (acessos ao website com um mesmo número de IP)  

• Número de acessos ao website também permite recuperar informações 

relativas ao número de acessos, novas visitas, visitas com retorno (acessos 

ao website com um mesmo número de IP), páginas mais visitadas, tempo 

médio de permanência nas páginas, número médio de páginas visitadas por 

um mesmo visitante, taxa de rejeição, acessos diretos ao website, acessos 

por links ou buscadores. 

• Origem do tráfego ao website:  

o Orgânico: acessos a partir de buscadores.  

o Direto: acesso ao site a partir da inserção do endereço do site no 

navegador ou por meio dos “favoritos 

o Referências (links de outros sites): mostra os sites de terceiros ou 

domínios que levaram visitantes para seu site. Nesta lista, entram 

também as redes sociais, como o Facebook e o Twitter. 

• Duração média da visita é: a duração total de todas as visitas / número de 

visitas. 

• Visualização de página: instância de uma página carregada por um 

navegador. Esta métrica se refere ao  número total de páginas visualizadas; 

as visualizações repetidas de uma página única também são contabilizadas. 

• Páginas/visita (Média de Páginas por Sessão): apresenta o número médio de 

páginas visualizadas por visita ao Web site.  

• A taxa de rejeição corresponde à percentagem de visitas que acedem apenas 

a uma página antes de saírem de um site. O cálculo da taxa de rejeição é 

dado pelo número de pessoas que visitam uma única página do website (a 

que ele entrou) dividido pelo número total de visitantes desta página antes 
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que ocorra o tempo da sessão. Por exemplo, se 100 visitantes entram em um 

website e se 70 destes saem sem acessar nenhuma outra página, a taxa de 

rejeição será igual a 70%. Ressalta-se que o tempo de sessão não é padrão e 

depende do tipo de software de análise utilizado. Supondo um tempo de 

sessão de 20 minutos, se um usuário abrir a página e deixá-la ociosa, ou 

seja, não realizar nenhum clique por 25 minutos no navegador, isso contará 

como rejeição. Se ele visitar outra página e deixa-la aberta e ociosa no 

navegador novamente, outra rejeição será computada (BASTOS 2011). 

 

4.2.2.2 Avaliação da qualidade técnica e de conteúd o do website Portal 

dos Bebês – Seção Odontologia pelos profissionais. 

 

Os profissionais foram solicitados a navegar no website Portal dos Bebês e 

preencher um formulário de avaliação online.  

Este formulário foi elaborado na ferramenta online gratuita “Google Docs” 

(disponível em https://drive.google.com), desenvolvida pela Google, podendo ser 

utilizada em qualquer navegador da internet. Uma das aplicações do Google Docs é 

a ferramenta da criação de formulários que apresenta facilidade de uso e a 

possibilidade de edição e visualização por mais de um usuário (COUTINHO; 

BARROSO 2009). O acesso às respostas do formulário é protegido por senha, 

assegurando confidencialidade dos dados.  

O questionário para profissionais (Apêndice C) era composto por quatro 

partes, conforme descrito a seguir: 

 

Primeira parte 

A primeira parte consistia do termo de consentimento livre e esclarecido.Os 

profissionais foram convidados a acessar o termo de consentimento livre e 

esclarecido (online) disponível no website.  Após a leitura deste termo, foi dada a 

opção de aceitar ou declinar a participação no estudo. Ambas as opções permitiram 

o acesso ao conteúdo do Portal dos Bebês, porém, para aqueles que aceitaram 

participar do estudo foi fornecido acesso ao formulário online para a avaliação do 

conteúdo do Portal dos Bebês – Odontologia.  Esta avaliação foi realizada de 

maneira anônima.  
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Segunda parte 

Na segunda parte (questões 2 a 16) foram apresentadas questões 

relacionadas aos dados demográficos (idade, gênero, região de residência), 

titulação, local e área de atuação profissional e uso da internet. As questões eram 

fechadas com exceção das questões (2, 5 e 6) que eram abertas, onde foi solicitado 

ao participante que inserisse sua idade, cidade onde residia e ano de obtenção da 

maior titulação. 

A questão 16 era semi-fechada e as questões 9 e 15, referente a área de 

atuação e busca sobre higiene e saúde bucal do bebê, permitiam a escolha de  

quantas opções os participantes desejassem. 

 

Terceira parte 

Na terceira parte do questionário (questões 17 a 52) os profissionais foram 

solicitados a completar uma adaptação do questionário Emory (Health Related 

Website Evaluation Form Emory), desenvolvido pela University Rollins School of 

Public Health (1998), traduzido para o português por Bastos (2011).  

O Emory é composto por 36 itens divididos em oito categorias, conforme descrito no 

quadro 4.  

 

Quadro 4 – Categorias do questionário “Health Related Website Evaluation Form  - Emory” 
 

Categorias  Descrição  
 

Conteúdo (seis  itens)  Avalia o conteúdo do website, se oferece claramente a sua finalidade, se 
discute todos os aspectos do tema proposto. 

Precisão (três itens) Avalia a qualidade do conteúdo, ou seja, se esse fornece informações 
fidedignas. 

Autores (três itens)   Avalia se os autores fornecem informações sobre a sua formação e 
contato. 

Atualizações (dois 
itens) 
 

Avalia se o website fornece informações recentes de acordo com a 
evolução da área estudada e se esta atualização é claramente 
disponibilizada. 

Público (quatro itens) Avalia se o website identifica para quem a informação é destinada, e 
como são os níveis de detalhe e leitura. 

Navegação (seis itens)  
Avalia se o website possui uma boa navegabilidade, ou seja, se esse tem 
erros ao abrir determinadas páginas, se o website demora a abrir, se 
possui uma ferramenta de busca. 

Links (seis itens)  
O website pode e deve fornecer links para outros websites a fim de 
complementar suas informações, este tópico avaliará se os links 
oferecidos são apropriados para o website que está sendo avaliado. 

Estrutura (seis  itens):  
 

Avalia como a informação foi disponibilizada, se permite acesso a 
pessoas com deficiências, se possui ilustrações, vídeos e áudio. 
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Para cada item as opções de reposta eram: “concordo” (dois pontos), 

“discordo” (um ponto) e, para alguns itens, também era possível escolher a opção 

“Não se aplica” (zero). Foram feitos os cálculos do total de pontos obtidos e do 

número de pontos possíveis. O número de pontos possíveis foi igual ao número de 

itens respondidos com as opções “concordo” ou “discordo”, multiplicado por dois. 

Sendo assim, a pontuação total de cada categoria e da pontuação total possível foi 

particular a um dado preenchimento do questionário.  

A pontuação de cada categoria e pontuação total do Emory foi dada pelo total 

de pontos obtido (em uma dada categoria ou em todos os itens) dividido pela 

pontuação total possível (na categoria ou em todos os itens). Este resultado foi 

então multiplicado por 100.  

A fórmula abaixo demonstra o cálculo da pontuação:  

 

Pontuação total obtida    x 100 = Porcentagem de pontos totais  

Pontuação total possível 

 

Por exemplo: 

10 x100 = 83%   

12 

De acordo com a porcentagem final o website é classificado em excelente, 

adequadro ou pobre: 

 

• 90% ou mais: Excelente: Este website é uma fonte excelente de 

informação da saúde. Os consumidores poderão alcançar e compreender 

facilmente a informação contida neste local. Não hesite em recomendar 

este site aos seus clientes. 

• 75% a 89%: Adequado: Este website fornece informações relevantes e 

pode ser navegado sem muitos problemas, no entanto, pode não ser o 

melhor website. 

• Menos que 75%: Pobre: este site não deve ser recomendado aos seus 

clientes. A validade e a confiabilidade da informação não podem ser 

confirmadas. Toda a informação do site pode não ser acessível. Procure 

outro website para impedir que a informação falsa ou parcial seja lida. 
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Quarta parte  

A quarta parte do questionário (questão 53) avaliava a qualidade do conteúdo. 

Os principais tópicos do “Portal dos Bebês – Odontologia” foram apresentados, 

sendo o participante solicitado a escolher dentre as opções de resposta, a que mais 

se aproximasse do seu julgamento.  

Cinco opções de resposta eram fornecidas, variando de muito ruim 

(pontuação igual a um) a muito bom (pontuação igual a cinco). Quanto maior a 

pontuação obtida, melhor a avaliação da qualidade do conteúdo. Se o participante 

não tivesse acessado um determinado conteúdo do Portal a opção “não acessei esta 

parte” deveria ser selecionada, deste modo não sendo atribuída nenhuma 

pontuação. 

Ao final deste formulário, na questão 54, foi disponibilizado um espaço para 

envio de sugestões e comentários.  

 

4.2.2.3 Avaliação do conteúdo do website Portal dos  Bebês – Seção 

Odontologia pelos pais 

 

O questionário para pais e/ ou cuidadores (Apêndice D) também foi 

disponibilizado na ferramenta Google Docs, sendo composto por quatro partes, 

como descrito a seguir.  

 

Primeira parte:  

A primeira parte consistia do preenchimento do termo de consentimento livre 

e esclarecido (Apêndice D). Novamente, os pais foram convidados a acessar e 

realizar a leitura do termo de consentimento disponível no website.  Após a leitura 

deste termo, foi dada a opção de aceitar ou declinar a participação no estudo. 

Ambas as opções permitiram o acesso ao conteúdo do Portal dos Bebês, porém, 

para aqueles que aceitaram participar do estudo foi fornecido acesso ao formulário 

online para a avaliação do conteúdo do Portal dos Bebês – Odontologia.  Esta 

avaliação foi realizada de maneira anônima. 
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Segunda parte 

A segunda parte (questões 1 a 11) foi composta por questões relacionadas 

aos dados demográficos (idade, gênero, estado civil, escolaridade, profissão, cidade 

que residia, idade da criança, grau de parentesco) e o uso da internet. As questões 

1, 3, 8 e 10 eram abertas, as questões 6 e 7 eram semi-fechadas e as demais 

questões eram de múltipla escolha. 

 

Terceira parte 

A terceira parte consistia em questões a respeito do conteúdo do “Portal dos 

bebês.” 

Na questão 12 os pais realizaram a auto-avaliação do seu conhecimento 

sobre os temas abordados no Portal, sendo possível selecionar uma dentre cinco 

opções de resposta que variaram de “muito ruim” a “muito bom”. 

Na questão 13 os participantes foram solicitados a responder o  quanto os 

conteúdos fornecidos no website ajudaram a melhorar o conhecimento, em relação 

àqueles que já possuíam anteriormente. O  participante foi solicitado a escolher uma 

resposta dentre cinco alternativas que variavam de “não ajudou” (um ponto) a 

“ajudou muito” (cinco pontos).   

 

Quarta parte 

A questão 14 dizia respeito à satisfação geral com o website e as opções de 

resposta variavam de “nem um pouco” (um ponto) a “muito satisfeito” (cinco pontos). 

Na questão 15 foi perguntado aos participantes se estes indicariam o “Portal dos 

bebês – Seção Odontologia”  para outros pais. 

A questão 16 se referia à busca de informação sobre saúde na internet, sendo 

possível selecionar as opções “sim”ou “não”. A questão 17 (aberta) solicitava aos 

participantes que  indicassem temas ou conteúdos que eles julgassem que deveriam 

ser abordados no website.  Ao final foi disponibilizado um espaço para que o 

participante fizesse comentários ou sugestões. 
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4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Foi realizada análise descritiva dos seguintes dados: frequência e local de uso 

da internet, pesquisa na internet sobre temas de saúde bucal (grupo de 

profissionais), tráfego do website, conteúdos mais visitados e satisfação com as 

informações contidas na “Seção Odontologia” do “Portal dos Bebês”, bem como os 

comentários realizados pelos participantes. 

O teste não paramétrico de Friedman foi utilizado para analisar a existência 

de diferença entre as pontuações das subescalas do questionário do Emory e entre 

as pontuações dos conteúdos da Seção Odontologia.  

Foi verificada a correlação de Spearman entre o tempo de atuação do 

profissional e as pontuações do questionário Emory e da avaliação de conteúdo. 

Para o grupo de pais, a correlação de Spearman também foi utilizada para analisar 

as relações entre a escolaridade dos participantes, idade do bebê e uso da internet 

com a avaliação de conteúdo e satisfação com o website Portal dos Bebês.  

Em todos os casos, o nível de significância adotado foi igual a 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Avaliação do tráfego do website 

 

A tabela 3 mostra o número de  novas visitas, visitas recorrentes e forma de 

acesso ao website Portal dos Bebês, no período de março de 2012 a fevereiro de 

2013. 

 

Tabela 3 - Número de  novas visitas, visitas recorrentes e formas de acesso ao Portal dos 
Bebês (período: março de 2012 a fevereiro de 2013). 
 

 Acessos  
 

Formas de acesso 
 

mês/ano 
Novas  

Visitas n(%) 

Visitas  

Recorrentes (n%)  

Total  

    (n%) 

Tráfego  

Direto (n%)  

Outros  

(n%) 

mar/12 1836 (89%) 236 (11%) 2072 (9%) 260 (13%) 1812 (87%) 

abr/12 1642 (91%) 171 (9%) 1813 (8%) 207 (11%) 1606 (89%) 

mai/12 1985 (89%) 241 (11%) 2226 (9%) 355 (16%) 1871 (84%) 

jun/12 1513 (92%) 137 (8%) 1650 (7%) 156 (9%) 1494 (91%) 

jul/12 1513 (91%) 154 (9%) 1667 (7%) 156 (9%) 1511 (91%) 

ago/12 1981 (88%) 263(12%) 2244 (9%) 265 (12%) 1979 (88%) 

set/12 1934(90%) 215 (10%) 2149 (11%) 202 (9%) 1947 (91%) 

out/12 2271(91%) 227 (9%) 2498 (11%) 221 (9%) 2277 (91%) 

nov/12 2185(92%) 201 (8%) 2386 (10%) 198 (8%) 2188 (92%) 

dez/12 1450(90%) 154 (10%) 1604 (7%) 148 (9%) 1456 (91%) 

jan/13 1751 (93%) 135 (7%) 1886 (8%) 223 (12%) 1663 (88%) 

fev/13 1340 (91%) 138 (9%) 1478 (6%) 205 (14%) 1273 (86%) 

Total  21401 (90%) 2272 (10%) 23673(100%) 2596 (11%) 21077 (89%) 
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A tabela 4 aponta o número e características das visitas ao Portal dos Bebês.  

 

Tabela 4 – Origem das visitas, número de páginas visitadas, duração das visitas e taxa de 
rejeição ao Portal dos Bebês (período: março de 2012 a fevereiro de 2013). 
 

Origem Visitas Páginas/visita Duração média 
da visita Taxa de rejeição 

Direta 2.602 3,65 00:03:50 56,61% 

Orgânico 14.861 7,21 00:05:35 65,19% 

Referência 3341 --- --- --- 

portaldosbebes.fob.usp.br 172 3,59 00:03:35 45,35% 

google.com.br  2.440 1,84 00:01:17 60,29% 

facebook.com  304 3,85 00:05:21 59,21% 

google.com  270 1,71 00:01:05 62,96% 

google.pt  88 1,82 00:01:57 62,50% 

www5.usp.br  67 1,79 00:02:35 73,13% 

 

A tabela 5 mostra as dez áreas mais acessadas na seção “Odontologia” do 

Portal dos Bebês. 

 

Tabela 5 - Dez áreas mais acessadas da seção Odontologia do Portal dos Bebes,  o número 
de visualizações de páginas,  tempo médio na página e taxas de rejeição e de saída. 
 

     

Conteúdo 
Visualizações de 
páginas únicas 

 
Tempo médio na 

página 
Taxa de 

rejeição(%) 
Taxa de 

saída (%) 

Creme dental 908 00:01:20 73,78% 65,97% 
Cárie precoce da 
infância 

743 00:01:17 66,32% 63,34% 

Os primeiros dentes 649 00:01:42 83,08% 70,29% 
Por que cuidar dos 
dentes leite 

328 00:01:40 53,36% 47,83% 

Cai e perdi um dente, 
e dai? 

286 00:02:02 87,21% 72,31% 

Primeira visita ao 
dentista 

274 00:02:52 62,41% 46,17% 

Mamadeira noturna 225 00:02:38 79,21% 51,15% 

Escovação 171 00:01:23 71,88% 38,27% 

Dieta 153 00:01:32 68,48% 48,22% 
Transmissibilidade da 
cárie 

92 00:01:20 76,00% 31,36% 
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5.2 Avaliação realizada pelos Profissionais  

 

No período de março de 2012 a março de 2013, 49 profissionais acessaram o 

formulário de avaliação do “Portal dos Bebês – Seção Odontologia”, concordando 

em participar do estudo e preenchendo o formulário online. 

 

5.2.1- Dados demográficos e uso da internet 

 

Os dados demográficos dos participantes encontram-se na tabela 6.  

Os participantes apresentavam idade entre 20 e 54 anos. No que se refere à 

região de residência os participantes foram divididos em “Região Sudeste” e “Outras 

Regiões”, agrupando as regiões Sul, Centro-oeste e Nordeste.   

Os participantes citaram  11 áreas de atuação: Odontopediatria (n=28), 

dentística (n=6), saúde coletiva (n=3), periodontia (n=2), atendimento à gestantes 

(n=2), odontogeriatria (n=2), ortodontia (n=2), disfunção têmporo-mandibular (n=1), 

prótese (n=1), endodontia (n=1),cirurgia (n=1).  
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Tabela 6 – Dados demográficos, titulação e tempo médio de obtenção e área de atuação 
dos participantes, por região (n=49). 
 

 Regiões  

 
Sudeste 

n=36 
Outras Regiões 

n=13 
Total 
n=49 

Idade x±dp 27,26± 7,55 27,62±4,89 27,34±6,89 

Sexo     

Masculino n(%) 9(25%) 01(8%) 10(20%) 

Feminino n(%) 27(75%) 12(92%) 39(80%) 

Titulação     

Graduação n(%) 26(72%) 11(85%) 37(76%) 

Mestrado n(%) 7(20%) 2(15%) 9(18%) 

Doutorado n(%) 3(8%) 0 3(6%) 

Local de Atuação     

Clinica Particular n(%) 12(33%) 10(77%) 22(45%) 

Posto de Saúde n(%) 7(19%) 0 7(14%) 

Clínica Pública n(%) 15(42%) 02(15%) 17(35%) 

Hospital n(%) 02(6%) 01(6%) 3(06%) 

Tempo de atuação     

Menos de 01 ano n(%) 19(53%) 03(23%) 22(45%) 

Entre 01 a 05 anos n(%) 10(28%) 06(47%) 16 (33%) 

Entre 05 a 10 anos n(%) 04(11%) 02(15%) 6(12%) 

Mais que 10 anos n(%) 03(8%) 02(15%) 5(10%) 

Área de atuação      

Odontopediatria n(%) 17(47%) 11(84%) 28(57%) 

Outras áreas n(%) 19(53%) 2(16%) 21(43%) 

 

Na tabela 7 encontram-se os dados referentes à frequência e local de acesso 

à internet utilizada pelos profissionais. Todos os profissionais relataram fazer uso de 

internet banda larga.  
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Tabela 7 – Frequência e local de acesso à internet indicada pelos profissionais (n=49). 
 

 

As informações mais frequentemente pesquisadas na internet pelos 

profissionais encontram-se no gráfico 1.  

 

 
 

Gráfico 1 – Informações sobre saúde bucal pesquisadas na internet pelos profissionais. 

 

                             Frequência de uso 

                            n(%) 

 

Local de uso 

n (%) 

      

Regiões  Frequentemente  Geralmente  Ocasionalmente  Casa Trabalho  

Sudeste (n=36) 25(69) 9(25) 2(6) 32(89) 2(11) 

Outras regiões 

(n=13) 
10(77) 3(23) 0 9(69) 4(31) 

Total (n=49) 35(72) 12(24) 2(4) 41(84) 6(16) 
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Treze participantes (26,5%) citaram quais websites acessam para busca 

destas informações, sendo estes: Portal dos Bebês (n=3, 23%), grupos do Facebook 

(n=3, 23%), Baby Center (n=1, 7,8%), Portal educação (n=1, 7,8%), Colgate (n=1, 

7,8%), base de dados Lilacs (n=1, 7,8%) e blog prevenção é tudo (n=1, 7,8%). 

 

5.2.2 Avaliação da  Qualidade Técnica – Questionári o Emory  

 

O gráfico 2 apresenta os resultados obtidos na avaliação de qualidade do 

website a partir do questionário Emory. 

 

 
 

Gráfico 2- Distribuição da classificação da qualidade do website a partir das pontuações das 
subescalas e pontuação total do questionário Emory (n=49). 

 

 

O gráfico 3 mostra a média e o desvio padrão da pontuação total e de cada 

subescala do questionário Emory. 
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Gráfico 3 - Média e desvio padrão das pontuações de cada subescala e total do questionário 
Emory (n=49). 
 

 
O teste de Friedman mostrou diferenças entre as pontuações das subescalas 

do questionário Emory (S=172,9539 e p< 0,000). A análise post hoc evidenciou que: 

 

• As pontuações das subescalas precisão, estrutura e navegação foram 

significativamente menores do que as pontuações das escalas conteúdo, 

autor, atualização, público e links externos.  

• Não houve diferença significativa entre as pontuações das subescalas 

precisão, estrutura e navegação.  

 

A tabela 8 mostra as correlações entre o tempo de atuação profissional e a 

pontuação total e das escalas  do questionário Emory. 
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Tabela 8 - Correlações entre tempo de atuação profissional e pontuação das subescalas e 
pontuação total do questionário Emory (n=49). 

 

Questionário Emory 
Correlação de Spearman 

rho p 

Conteúdo 0,16 0,36 

Precisão 0,25 0,14 

Autor 0,13 0,44 

Atualização 0,13 0,46 

Público 0,031 0,86 

Navegação 0,069 0,70 

Links Externos 0,13 0,45 

Estrutura 0,058 0,74 

Total 0,065 0,71 

 

 

5.2.3 Avaliação do conteúdo 

 

A tabela 9 mostra os resultados da avaliação do conteúdo do website 

realizada pelos profissionais. No que se refere às médias, o valor máximo de 

pontuação era igual a cinco. Deve ser lembrado que 49 participantes completaram a 

avaliação de conteúdo, no entanto, alguns participantes não navegaram em certos 

itens do “Portal dos Bebês” indicando isto ao selecionar a opção de resposta “não 

acessei esta parte”. Deste modo, o número de respondentes variou de acordo com o 

item considerado. 
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Tabela 9 - Análise descritiva da pontuação dos diferentes itens de conteúdo seção 
“Odontologia” do website “Portal dos Bebês” (n=49). 
 

Conteúdo 
  Pontuação   

  ẋ±dp  md p25 p75  

Dentes do bebê (n=46) 4,4±1,2  5 0 5  

Higiene bucal do bebê (n=47) 4,5±1,0  5 0 5  

Alimentação (n=42) 3,8±1,6  4 0 5  

Amamentação (n=44) 4,1±1,5  5 0 5  

Primeira visita ao dentista (n=44) 4,1±1,4  5 0 5  

Cárie precoce da infância (n=44) 3,9±1,4  5 0 5  

Hábitos alimentares (n=45) 4,2±1,3  4 0 5  

Total (n=49) 4,4±0,06  5 0 5  

Legenda: md: Mediana                 Percentil 25                    Percentil 75 

 
Para a análise estatística foram considerados  os 30 participantes que 

acessaram e avaliaram todos os conteúdos indicados no formulário (tabela 10). 

 
Tabela .10.- Média e desvio padrão da pontuação dos diferentes conteúdos da seção 
“Odontologia” do website “Portal dos Bebês” (n=30). 

 

Conteúdo 
Pontuação  

ẋ dp 

Dentes do bebê 4,7 0,46 

Higiene bucal do bebê 4,7 0,43 

Alimentação 4,6 0,56 

Amamentação 4,5 0,56 

Primeira visita ao dentista 4,5 0,57 

Cárie Precoce da infância 4,3 0,61 

Hábitos alimentares 4,5 0,50 

Total (n=30) 4,5 0,34 

 

O teste de Friedman mostrou diferenças significativas entre as médias das 

pontuações dos conteúdos (S=16,74 e p= 0,010). A análise post hoc indicou que 

esta diferença encontrava-se entre os conteúdos “Higiene Bucal do Bebê” e “Cárie 

Precoce da Infância”. 
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A tabela 11 mostra as correlações de (Spearman) entre tempo de atuação do 

profissional e a pontuação dada ao conteúdo do website. 

 

Tabela 11 - Correlações entre tempo de atuação e a pontuação do conteúdo do website. 
 

Conteúdo 
Correlação de Spearman 

rho p 

 
Dentes do bebê (n=46) 

 

 
-0,35 

 
0,048* 

Higiene bucal do bebê (n=47) 
 

-0,53 0,001* 

Alimentação (n=42) 
 

-0,36 0,05 

Amamentação (n=44) 
 

-0,20 0,28 

Primeira Visita ao Dentista (n=44) 
 

-0,12 0,52 

Cárie precoce da infância (n=43) 
 

0,00 0,99 

Hábitos alimentares (n=45) 
 

0,03 0,85 

Total (n=49) 0,27 0,12 
Legenda: *p<0,05 estatisticamente significativo.  

 
 

Ao final, 15 profissionais (31%) fizeram comentários sobre o website, os quais 

foram agrupados em categorias (Quadro 5). 
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Quadro 5 – Comentários dos participantes sobre a seção Odontologia do Portal dos Bebês. 
 

Conteúdo 

“(...) os textos sao de qualidade muito boa, de facil entendimento para acesso a 
leigos (...)”. 
“ (...) Texto simples e de fácil compreensão(...)”. 

“ (...) Vídeos auto explicativos(...)”. 

“ (...) Imagens e vídeos bons e ajudam com o paciente (...)”. 

“ (...) Gostaria de poder contar com mais postagens e vídeos informativos! (...)” 

“ (...) Tem um bom conteudo,ajudando as mães no dia a dia. (...)”. 

“ (...) os assuntos que tive oportunidade de ler, achei muito bem explicados(...)”. 

“ (...) Muito bom o site !Porém em alguns trechos a linguagem não está "atrativa" e 
simples para um público leigo .Creio que isso deva ser reavaliado, bem como alguns 
erros de português (ou digitação ?) (...)”. 
 

Público 

“ (...) O site é apoio significativo para o leigo e fonte de informações para o cirurgião 

dentista(...)”.principalmente para o funcionário público(clínica pública.) (...)”. 

“ (...) Gostei muito do Portal. Traz muitas imformações que auxiliam tanto os 

profissionais da área quanto os pais! (...)”. 

 

Links “ (...) O link de busca deveria se tornar mais visível, talvez maior e em negrito. 
“ (...) Bom site. Faltam acessos aos links. (...)”. 

Relevância 
“ (...) Eu achei o portal muito bom e de fundamental importancia para  

as mamães (...)” 

Estrutura  
“ (...) layout do site de qualidade muito boa (...).” 

 

 

5.3 PAIS E CUIDADORES  

 

5.3.1 Dados demográficos e uso da internet 

 

Na tabela 12 encontram-se os dados referentes à dados sóciodemográficos 

dos participantes , parentesco com o bebê, escolaridade e idade do bebê. Todos os 

participantes residiam na região sudeste.  
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Tabela 12 - Dados sóciodemográficos dos participantes, parentesco com o bebê e idade do 
bebê (n=41). 

 

Dados demográficos 
 

 

Participantes 

  

Idade  
 

Sexo 

  x±dp 34,2±11,5 

 

02(5%) 

39(95% 

Masculino n(%) 

Feminino n(%) 

Estado civil      

Solteira n(%) 03(08%) 

04(10%) 

32(78%) 

01(02%) 

01(02%) 

União Estável n(%) 

Casada n(%) 

Separada n(%) 

Viúvo n(%) 

Escolaridade      

Ensino fundamental incompleto n(%) 06(15%) 

04(10%) 

04(10%) 

09(22%) 

18(43%) 

Ensino fundamental completo n(%) 

Ensino médio incompleto n(%) 

Ensino médio completo n(%) 

Ensino superior completo n(%) 

Parentesco      

Mãe n(%) 32(78%) 

02(05%) 

07(17%) 

Pai n(%) 

Avó n(%) 

Idade do bebê      

0 a 11 meses n(%) 14(34%) 

06(15%) 

12(29%) 

09(22%) 

12 meses n(%) 

24 meses n(%) 

36 meses n(%) 
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Na tabela 13 encontram-se os dados referentes à frequência e local de 

acesso à internet. 

 

Tabela 13 - Frequência e local de acesso à internet pelos pais e/ou cuidadores (n=41). 
 

              

  

Frequência do uso de internet 

n(%) 

    

Local de uso de internet  

n(%) 

  

Frequentemente 

  

Geralmente 

  

Ocasionalmente 

  

Raramente 

    

Casa 

 

Trabalho 

 

Outros 

 

 

21(51%) 

 

8(19,9%) 

 

4(9,7%) 

 

8(19,4%) 

   

31(75%) 3(7%) 

 

7(17%) 

 

 

5.3.2 Avaliação do conteúdo do website 

 

O gráfico 4 mostra a distribuição dos participantes quanto à auto avaliação do 

conhecimento prévio sobre a saúde bucal do bebê. 
 

 
 

Gráfico 4 – Distribuição dos participantes (pais) quanto à auto-avaliação do conhecimento 
prévio sobre a saúde bucal do bebê (n=41). 
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Na tabela 14 encontram-se os dados referentes a análise descritiva da  

avaliação do conteúdo da seção Odontologia do “Portal dos Bebês” dada pelos pais 

ao website. 
 

Tabela 14  - Média e desvio padrão da pontuação do conteúdo da seção Odontologia do 
“Portal dos Bebês” (n=41) 
 

Conteúdo 
Pontuação 

  ẋ±dp  md p25 p75 

Amamentação 4,3±0,60  4 3 5 

Alimentação 4,2±0,83  4             1 5 

Dentes do bebê 4,4±0,54  4 3 5 

Primeira visita ao dentista 4,4±0,55  4 3 5 

Higiene bucal 4,4±o,55  4 3 5 

Cárie precoce da infância 4,4±0,55  4 3 5 

Total  4,3±0,53  4 3 5 

 

O teste de Friedman mostrou diferenças significativas entre as médias das 

pontuações dos conteúdos (S=2,30 e p= 0,0421). A análise post hoc indicou que o 

conteúdo “alimentação” foi significativamente menor do que os conteúdos “primeira 

visita ao dentista”,  “higiene bucal”  e  “cárie precoce da infância”. 

Na tabela 15 encontram-se as correlações entre a frequência do uso da 

internet, escolaridade, idade da criança e conhecimento prévio dos tópicos de saúde 

bucal do bebê, com a pontuação total do conteúdo e satisfação com o website. 

 

Tabela 15 - Correlações entre a frequência do uso da internet, escolaridade, idade da 
criança e conhecimento prévio dos tópicos de saúde bucal do bebê, com a pontuação total 
do conteúdo e satisfação com o website. 

 
 Correlação de Spearman  

 
Conhecimento prévio  

Pontuação  

Total 

Satisfação com o 

website 

 rho  p rho  p rho  p 

Frequência de uso 

internet 
-0,34 -0,02      -0,23     0,13 -0,02 0,89 

Escolaridade 0,02 0,88 -0,14           0,37 -0,27 0,08 

Idade da criança -0,25 0,12      -0,28     0,08 -0,35 0,02* 

Legenda: *p<0,05 estatisticamente significativo 
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O gráfico 5 mostra a satisfação dos pais com o website “Portal dos Bebês”. 
 

 
 

Gráfico 5 -Satisfação dos pais com o “Portal dos Bebês (n=41.). 
 

Oito participantes (19%) enviaram comentários a respeito do website.       

(Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Comentário do grupo de pais sobre a Seção odontologia do Portal dos Bebês. 
 
Conteúdo  “(...)Gostei muito (...)” 

“(...)Ajudou a me informar como cuidar dos dentes do meu filho (...)”.  

“(...) Para leigos o site ajuda bastante (...)”. 

“(...) Na parte de alimentação para bebês, poderia ter indicação de cardápio,  

receitas variando a combinação dos alimentos para uma boa saúde bucal (...)”. 

 “(...) Mamães gostam de ver fotos e vídeos para ter idéias para alimentar seus filhotes 

principalmente para os filhotes difíceis de alimentar (...)”. 

“(...) incluir mais informações sobre a preparação para amamentação natural, 

visto que ela é importantíssima para o bom desenvolvimento oral do bebê. 

Tenho visto muitas informações diversas sobre o assunto e às vezes até controversas. 

Me sinto carente em relação ao assunto (...)”. 

 

Dos 41 pais que responderam a respeito da recomendação do website, 100% 

relataram que indicariam o mesmo para outros pais. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1  Tráfego do website 

 

No que se refere ao tráfego do website (tabela 3) verificou-se um número de 

visitas mensais superior a 1500, atingindo picos de  aproximadamente 2500 

visitas/mês. Estes dados mostram que houve um aumento do número de visitas ao 

website, quando comparado ao número médio de 772 visitas mensais ao Portal dos 

Bebês, relatado por Bastos (2011).  Ressalta-se que estas visitas reportadas na 

tabela 3 se referem tanto  às seções relacionadas à Fonoaudiologia como à  

Odontologia.   

A porcentagem total de novas visitas (90%) é bastante superior às visitas 

recorrentes (10%). No entanto, destaca-se que as visitas representam o número de 

sessões individuais iniciadas pelos visitantes no site e não correspondem ao número 

de pessoas que visitaram o website. Desta forma, se um usuário estiver inativo no 

site por 30 minutos ou mais, qualquer atividade futura será atribuída a uma nova 

sessão, ou seja, uma nova visita. 

A menor porcentagem de visitas recorrentes também foi observada na 

avaliação da seção Fonoaudiologia do Portal dos Bebês, realizada por Bastos 

(2011). A porcentagem de visitas recorrentes é um dado de importância porque, 

indiretamente, pode indicar a “fidelidade” do usuário ao website, ou seja, que os 

conteúdos do website são atrativos suficientes para que o usuário retorne a este 

página.   

O “Portal dos Bebês” disponibiliza o recurso RSS (Really Simple Syndication) 

que é  um formato de distribuição de informações na internet, como se fosse uma 

notícia. Deste modo, a partir do cadastro  do email no Portal dos Bebês, o usuário é 

imediatamente notificado quando uma informação do seu interesse for publicada. 

Espera-se que, a partir do envio desta notícia, o usuário retorne ao website. 

Contudo, observa-se um número muito reduzido de cadastro de emails no Portal dos 

Bebês, indicando que esta características necessita ser melhor divulgada.    

É importante salientar que a baixa porcentagem de visitas recorrentes 

exibidas no Google Analytics, também pode ser decorrente de fatores que 
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independem dos esforços do desenvolvedor do website.  Um deles é a exclusão ou 

bloqueio dos “cookies”. Estes dados, armazenados no computador do visitante, são 

a referência utilizada pelo Analytics para identificar os visitantes quando eles 

retornam ao website. Se este “cookie” for bloqueado ou apagado pelo internauta, o 

Google Analytics não conseguirá fazer a identificação do visitante e irá contá-lo 

como novo. Além disto, um mesmo visitante pode visitar um website utilizando 

computadores diferentes (IPs diferentes) ou navegadores diferentes. Tais mudanças 

também impedem que a ferramenta identifique o usuário como recorrente (GOOGLE 

ANALYTICS, 2013). 

A tabela 3 mostra ainda, que o acesso ao Portal dos Bebês é feito 

predominantemente por outras formas de acesso (89%) que não o acesso direto 

(11%), ou seja,  feito a partir da inserção do endereço do website no navegador ou 

por meio da opção “favoritos”.  Tais dados, combinados com os exibidos na tabela 4, 

indicam que a principal forma de acesso ao website está sendo realizada de forma 

orgânica, ou seja,  via buscadores ou motores de busca na internet.  

Bastos (2011) relatou que no período de setembro de  2010 a fevereiro de 

2011, 52% do tráfego ao Portal dos Bebês era realizado de forma direta. Sendo 

assim, os dados do presente estudo indicam uma mudança importante das fontes de 

acesso ao website. Indicam também que o website Portal dos Bebês está 

apresentando melhor indexação nos motores de busca, baseados na relevância do 

seu conteúdo e em sua popularidade para cada palavra-chave pesquisada. 

A tabela 4 mostra também  que o número de acessos via referência (links) é 

relativamente baixo, indicando que há poucos links em outros websites que apontam 

para o Portal dos Bebês. No que se refere ao tráfego de referência gerado pelo 

próprio Portal dos Bebês, ele é indicativo de links na seção Fonoaudiologia que 

apontam para a seção Odontologia e vice-versa.   Um website com muitos sites de 

referência provavelmente obterá melhor posicionamento nos resultados de uma 

busca. Considerando que o maior acesso ao Portal dos Bebês está sendo gerado 

via buscadores e que, geralmente, os primeiros dez resultados de busca são 

verificados (EYSENBACH; KÖHLER, 2002), é de importância um maior investimento 

em estratégias que aumentem o tráfego de referência ao Portal dos Bebês, a fim de 

melhor atingir o público alvo.  

Observou-se também que o tráfego orgânico e o tráfego gerado por redes 

sociais (Facebook) geram o maior número médio de páginas visitadas e maior tempo 
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médio de navegação no website (tabela 4).  Novamente, esta média de páginas 

visitadas e tempo de navegação se referem a todas as seções do Portal dos Bebês 

e não apenas à seção Odontologia. Estes dados concordam com Bastos (2011) que 

mostrou um tempo médio de permanência no “Portal dos Bebês” variando de  3’:16’’ 

a 8’:18’’.  

No que se refere à “Seção Odontologia” do “Portal dos Bebês” (tabela 5), 

observou-se maior número de visitas para as páginas “Creme dental”, “Cárie 

Precoce da Infância” e “Os primeiros dentes”. O tempo de permanência médio variou 

de 1’:42” a 02’:52” estando  de acordo com Vasconcellos-Silva e Castiel (2008) que 

observaram, para um website brasileiro sobre câncer de mama, um tempo de 

permanência média de 2’:41’’.  

A taxa de rejeição das páginas da Seção Odontologia (tabela 5) variou de 53 

a 83%. De acordo com Bastos (2011) o Google Analytics computa uma  rejeição 

quando um visitante entra em uma dada página do website, permanece na página e 

sai sem fazer outro clique. Desta forma, se o visitante não interagir com o website 

(por meio de clique) e apenas ler o conteúdo, isto será contado como rejeição. Isto 

pode explicar, em parte, o fato de que as páginas que foram estruturadas no formato 

predominantemente de texto e imagens estáticas apresentarem taxa de rejeição 

mais alta.  

Contudo, a taxa de rejeição também pode indicar que aquela determinada 

página não agradou o usuário, seja pela aparência ou pelo fato do conteúdo não ser 

relevante. Serviços de otimização de websites indicam que uma taxa de rejeição 

entre 20 e 50% é comum (Bastos, 2011). 

 

 

6.2 Perfil dos participantes  

 

Inicialmente faz-se necessário ressaltar que a adesão dos participantes da 

pesquisa, sobretudo os cirurgiões dentistas,  foi aquém do esperado, a despeito dos 

esforços de divulgação realizados pela pesquisadora. Este fato limita a 

generalização dos resultados do presente estudo.  

Bastos (2011) também observou uma baixa taxa de adesão quando da 

avaliação da Seção Fonoaudiologia do Portal dos Bebês. Embora as pesquisas 

realizadas com questionários online tenham vantagens como o anonimato do 
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participante, a agilidade na obtenção e facilidade em tabulação dos dados, o alcance 

de grupos específicos e menor dificuldade na abordagem das pessoas, a adesão 

continua sendo uma questão impactante.  Freitas, Janissek-Muniz e Moscarola 

(2004) relataram que a taxa de retorno padrão de um questionário aplicado via 

email, por exemplo, é comparável às obtidas via modo postal: de 7 a 13% sobre o 

total.  Gonçalves (2008) e Vieira, Castro e Schuch Júnior (2010) relataram taxas de 

adesão de, respectivamente 6,3% e 25% para respondentes de pesquisas com 

questionários aplicados online (via e-mail).  

Um fator limitante é dependência da tecnologia, ou seja, para responder 

pesquisas online o participante deve ter acesso a um computador e internet.  

Diversas características próprias dos respondentes também influenciam 

significativamente a taxa de resposta, entre as quais destacam-se o interesse do 

respondente pelo assunto abordado no questionário, nível de instrução e 

disponibilidade emocional para participar (MATTAR, 1996). O número excessivo de 

pesquisas e a utilização de questionários muito longos também criam barreiras à 

participação (FELSON, 2001). No presente estudo, o fato do formulário utilizado 

possuir 54 questões pode ter contribuído para a baixa aderência dos profissionais. 

Os profissionais participantes da pesquisa (tabelas 6 e 7) foram, em sua 

maioria, jovens, do sexo feminino (80%), com titulação de graduação (76%), com 

menos de um ano de experiência profissional (45%), que atuavam na área de 

odontopediatria (57%) e que acessavam a internet com frequência (72%) na própria 

residência (84%). Gonçalves (2008) e Vieira, Castro e Schuch Júnior (2010) 

observaram que respondentes jovens, do sexo feminino e que utilizavam a internet 

frequentemente foram mais receptivas à aplicação de questionário via email.  

Bastos (2011) também verificou que 80% dos profissionais respondentes de 

seu estudo acessavam a internet mais que uma vez por dia, sendo a maioria dos 

acessos realizado em sua própria residência. 

O fato de que o Portal dos Bebês é dirigido a pais de crianças com 0 a 36 

meses de idade, pode ter  atraído a participação de profissionais que atuavam na 

área de odontopediatria ou que tinham interesse em pesquisar assuntos desta  

temática na internet, conforme se observa no gráfico 1.  

De particular interesse, foi o fato de 92,2% dos profissionais participantes 

relataram utilizar redes sociais e websites para a busca de informações relacionadas 

à odontologia e apenas um participante indicou uma base de dados em saúde 
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(Lilacs).  Almeida e Melo (2004) verificaram que 70% dos profissionais de saúde 

utilizavam a internet corriqueiramente, considerando-a uma fonte de atualização 

profissional.  Coelho, Coelho e Cardoso (2013), também observaram que 81% dos 

médicos buscavam informações sobre medicina em buscadores na internet. 

No tocante aos pais e responsáveis (tabelas 12 e 13) verificou-se 

predominância de participantes do sexo feminino (95%), com ensino superior 

completo (43%), mães (78%) de bebês de até 12 meses de idade (49%). Tais 

participantes utilizavam a internet com frequência (51%) em sua residência (75%). 

Novamente, tais dados estão em concordância com o perfil de respondentes de 

pesquisas online descritos por Gonçalves (2008) e Vieira, Castro e Schuch Júnior 

(2010).  

Harris e Chestnut (2005) também observaram que a maioria dos pacientes de 

uma clínica odontológica que buscavam informações  ou produtos de saúde bucal 

na internet eram mais jovens e tinham acesso à internet em casa. No Brasil, foi 

verificado que pacientes do sexo feminino, mais jovens e com maior nível de 

escolaridade constituíam grupos que mais buscavam informações sobre saúde por 

intermédio da internet (MORETTI  et al., 2012; COELHO, COELHO E CARDOSO, 

2013). 

Um ponto a salientar é faixa etária dos filhos dos participantes do presente 

estudo (49% com 12 meses de idade ou menos), que pode, indiretamente, indicar o 

público atraído pelo tipo de informação veiculado na Seção Odontologia do Portal 

dos Bebês.  Este dado é relevante já que a introdução precoce dos cuidados com a 

saúde bucal  não só pode  prevenir a cárie precoce da infância, mas também porque 

esta rotina, se adequadamente executada, tenderá a se perpetuar como um hábito e 

dificilmente será modificada  (MACHADO et al., 2005). 

 

 

6.3 Avaliação da qualidade técnica da “Seção Odonto logia” do Website Portal 

dos Bebês.   

 

De acordo com a classificação fornecida pela pontuação do questionário 

Emory (Gráfico 2), 41% (n=20) dos participantes considerou a “Seção Odontologia” 

do Portal dos Bebês como sendo “excelente” e 57% (n=28) a considerou 

“adequada”. 
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As subescalas “conteúdo”, “autores”, “atualizações”, “público” e “links 

externos” foram mais bem avaliadas, sendo classificadas, por pelo menos 71% dos 

participantes, como “excelente”. Para a Seção Fonoaudiologia – Aparelhos Auditivos 

do Portal dos Bebês, também foram encontrados classificações, em maioria, 

excelentes nas subescalas do questionário Emory (Bastos, 2011).   

Deve ser destacado que a subescala “Precisão” foi avaliada como sendo 

“pobre” por 81,6% (n=40) dos participantes. Esta subescala avalia se o website 

fornece informações fidedignas. Três itens compõem esta subescala: “a informação 

oferecida é correta, acurada”,  “as fontes de onde as informações foram retiradas 

estão claramente documentadas” e “o website afirma que obedece os princípios do 

HONcode”.  A análise dos dados individuais mostrou que 38 participantes avaliaram 

negativamente este último item, o que fez com que a pontuação desta subescala 

fosse diminuída. De fato, embora o desenvolvimento do Portal dos Bebês tenha se 

pautado em princípios de ética e qualidade para websites de saúde, dentre eles os 

princípios do HONCode, esta informação não é claramente veiculada, indicando a 

necessidade de revisão.   

O gráfico 3 mostra que a pontuação  média total do Emory foi igual a 88,8%. 

As pontuações das subescalas variaram de 62,2% (“precisão”) a 98,6% (“links 

externos”).  Bastos (2011) também verificou que a média da pontuação total  do 

Emory para a Seção Fonoaudiologia foi de 90%.  

As subescalas conteúdo, autor, atualização, público e links externos 

receberam pontuação superior a 90%, indicando sua adequação. A avaliação de 

qualidade técnica da Seção Odontologia foi bem mais favorável do que as relatadas 

na literatura para outros websites com informações odontológicas. Park et al. (2012) 

indicaram que a pontuação média da avaliação dos sites sobre disfunção têmporo-

mandibular foi menor que 50%  de acordo com os critérios do HONCode. Malheiros 

(2011) também  encontrou pontuação média de 53% na avaliação de qualidade dos 

websites de clínicas e consultórios odontológicos brasileiros.   

As pontuações obtidas nas subescalas precisão, estrutura e navegação foram 

significativamente menores (teste de Friedman) do que as demais subescalas do 

Emory (gráfico 3). . 

Já foram discutidos anteriormente os prováveis fatores que contribuíram para 

a baixa pontuação da subescala “precisão”.  A subescala estrutura, avalia como a 

informação foi disponibilizada, se permite acesso a pessoas com deficiências, se 
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possui ilustrações, vídeos e áudio.  A análise dos dados individuais mostrou que 

pontuações mais baixas foram atribuídas para os itens da subescala relacionados ao 

acesso para pessoas com deficiência (disponibilidade de arquivos de áudio, 

possibilidade de aumentar tamanho de letra) e para a utilidade da informação do site 

no caso em que figuras e vídeos forem suprimidos.   

O uso de imagens e vídeos explicativos é um aspecto desejado, conforme 

consta nos próprios comentários dos participantes deste estudo (Quadro 5). Este é 

um diferencial importante da Seção Odontologia do Portal dos Bebês já que Moimaz 

et al., (2005) indicaram que menos da metade de 50 websites de odontologia 

apresentavam figuras relacionadas à saúde bucal em suas páginas. O baixo uso de 

recursos visuais para veiculação de informação em websites de saúde também foi 

apontado por Kim et al., 2004. 

Contudo, devem também ser consideradas as condições de velocidades de 

rede atualmente disponíveis para a maioria da população brasileira (CETIC, 2012) 

que podem dificultar ou impedir o carregamento das páginas e a visualização dos 

vídeos. O fornecimento de texto alternativo a imagens também é uma 

recomendação de acessibilidade.  

O website Portal dos Bebês oferece um recurso para o aumento do tamanho 

da letra, no canto superior das páginas. No entanto, neste momento a Seção 

Odontologia ainda não está empregando outros recursos de acessibilidade, devendo 

tais aspectos ser melhorados.  Santana, Almeida e Baranauskas (2008) atentaram 

para o fato de que  cerca de 90% dos websites disponíveis sofrem com problemas 

de acessibilidade e propuseram um processo para adequação de websites no 

tocante aos requisitos de acessibilidade e usabilidade. O World Wide Web 

Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI, 2011) também publicou 

recomendações para tornar o conteúdo da internet mais acessível a pessoas com 

deficiências e incapacidades.  

A subescala navegação avalia se o website possui uma boa navegabilidade, 

ou seja, se esse tem erros ao abrir determinadas páginas, se o website demora a 

abrir e se possui uma ferramenta de busca. A análise de dados individuais mostrou 

que 71% dos profissionais indicaram que o website necessitava de um mecanismo 

de busca, sendo este fator contribuinte para a diminuição da pontuação desta 

subescala. O website fornece um mecanismo de busca por palavras sendo este 

localizado na página inicial e ao final do menu nas demais páginas, no entanto,  foi 
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destacado por um dos participantes a dificuldade de visualizá-lo (Quadro 5): “ (...) O 

link de busca deveria se tornar mais visível, talvez maior e em negrito (...)”.   

A avaliação da qualidade técnica da Seção Odontologia do Portal dos Bebês 

não sofreu influência do tempo de experiência profissional (tabela 8). No entanto, 

deve-se ter cautela na interpretação deste dado, tendo em vista que grande parte 

dos participantes (45%) apresentava menos do que um ano de experiência 

profissional. É desejável a replicação desta análise com um grupo de participantes 

com características mais heterogêneas.  

 

 

6.4 Avaliação da qualidade de conteúdo da “Seção Od ontologia” do Website 

Portal dos Bebês.   

 

6.4.1 Profissionais 

 

A pontuação média atribuída aos conteúdos da Seção Odontologia do Portal 

dos Bebês variou de 3,8 a 4,5, em um máximo de 5 pontos (correspondente à 

avaliação “muito bom”).  A média da pontuação total foi de 4,4 o que indica uma alta 

avaliação da qualidade do conteúdo  (tabela 9).  Este resultado é mais favorável do 

que os relatados em literatura para websites brasileiros relacionados à odontologia. 

Moimaz et al. (2005) verificaram que os sites brasileiros, de maneira geral, 

apresentavam conteúdo informativo sobre saúde bucal de qualidade mediana a boa. 

Já Malheiros (2011) observou qualidade da informação regular (53,68%).   

A análise dos dados da tabela 10 mostra que o conteúdo “Cárie precoce da 

infância” obteve pontuação ligeiramente menor que os demais, sendo esta diferença 

significativa em relação ao conteúdo “Higiene bucal do bebê”.  

A pontuação mais baixa para o conteúdo de cárie precoce da infância pode 

ter ocorrido em função desta página ser estruturada predominantemente em formato 

de texto. Kim et al. (2004) ressaltaram que o uso  recursos visuais (figuras, vídeos) 

pode aumentar a carga cognitiva, facilitando a compreensão de informações 

disponíveis em websites odontológicos.  

Tendo em vista a alta incidência da cárie precoce da infância relatada em 

estudos brasileiros (Davidoff et al., 2005, Maia et al., 2007, Maciel et al., 2007 e 

Nakamura et al., 2009) e  que um dos objetivos do fornecimento de orientações 
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sobre a saúde bucal por meio da Seção Odontologia do Portal dos Bebês é a 

prevenção da cárie precoce da infância, sugere-se que tal conteúdo seja revisto e 

reelaborado.   

Foram observadas correlações  negativas, de  fracas a moderadas, porém 

significativas, entre o tempo de atuação profissional e a  pontuação dos conteúdos 

“Dentes do bebê” e “Higiene bucal do bebê” (tabela 11). Ou seja, profissionais 

menos experientes atribuíram maior pontuação a estes conteúdos. Novamente, tais 

resultados necessitam ser interpretados com cautela, tendo em vista que a maioria 

dos profissionais participantes  possuíam menos de um ano de atuação profissional. 

 

6.4.2  Pais e cuidadores  

 

Inicialmente devem ser pontuados alguns aspectos da metodologia do 

presente estudo. Pelo fato de que poderiam participar da pesquisa pais e cuidadores 

atendidos nas clínicas de Odontologia e Fonoaudiologia, optou-se pela avaliação 

anônima se sem exigência de cadastro do participante, visando a obtenção de 

respostas mais fidedignas.  Em função disto, não foi possível realizar uma avaliação 

de conhecimento dos pais participantes no formato pré e pós-acesso ao Portal dos 

Bebês 

No que se refere à auto-avaliação do conhecimento prévio sobre higiene e 

saúde bucal do bebê (gráfico 4), observou-se que a maioria dos participantes 

(56%,n=23) julgou seu conhecimento como sendo “bom”.  A limitação deste dado 

reside no fato de não ter sido empregada no estudo uma forma de aferição de 

conhecimento destes participantes. Assim, os pais podem ter superestimado ou 

subestimado seu real conhecimento. No Brasil, pesquisas recentes indicaram que 

pais de crianças apresentavam um nível  médio (Campos et al., 2010)   ou 

inadequado (Santos et al.,2011) de conhecimento a respeito de saúde bucal.  

Quando perguntados a respeito do quanto os conteúdos da Seção 

Odontologia do Portal dos Bebês os auxiliou na compreensão de diferentes tópicos 

sobre a saúde bucal de seus filhos, os pais atribuíram  pontuações médias variando 

de 4,2 a 4,4, em um máximo de 5 (correspondente ao julgamento “ajudou muito”). A 

pontuação total atribuída pelos pais participantes ao conteúdo da seção Odontologia 

do website  foi de 4,3. 
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Embora pequenas as diferenças de pontuação entre o conteúdo 

“Alimentação”  (4,2) e  “Primeira visita ao dentista” e “Higiene bucal do bebê” (4,4) 

foram estatisticamente significativas. Isto pode ter ocorrido em função do conteúdo 

das páginas sobre a alimentação do bebê ser compartilhada com a seção 

Fonoaudiologia, sendo necessário a identificação e clique nos  links internos do 

website  para acesso à informação completa.  

Outro fator que levou a esta pontuação mais baixa pode estar relacionado à 

expectativa dos participantes a respeito do conteúdo, conforme mostra os 

comentários do quadro 6:  “(...) Na parte de alimentação para bebês, poderia ter 

indicação de cardápio, receitas variando a combinação dos alimentos para uma boa 

saúde bucal (...)”, “(...) Mamães gostam de ver fotos e vídeos para ter idéias para 

alimentar seus filhotes principalmente para os filhotes difíceis de alimentar (...)”.  

O gráfico 5 mostra que  94% dos participantes estavam  “satisfeitos” ou “muito 

satisfeitos” com a Seção Odontologia. Os participantes insatisfeitos (6%) não 

realizaram comentários sobre os motivos que os levaram  à tal insatisfação. Todos 

os participantes relataram que indicariam este website  a outros pais. Estes 

resultados corroboram o estudo de Bastos (2011) que também encontrou altos 

índices de satisfação com a Seção Fonoaudiologia – Aparelhos Auditivos do Portal 

dos Bebês.  

Foi observada uma correlação negativa fraca, porém significativa, entre a 

satisfação dos pais com o website e a idade de seus filhos (tabela 15).  Todos os 

participantes tinham filhos cuja idade se equiparava ao público alvo do Portal dos 

Bebês, ou seja, 0 a 36 meses. Este resultado de correlação pode indicar que o 

conteúdo da Seção Odontologia é relevante para pais de crianças menores. Desta 

forma, faz-se necessário uma revisão e provável ampliação dos conteúdos.  
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7 CONCLUSÕES 

 

• O perfil de participantes da pesquisa foi de indivíduos jovens, do sexo 

feminino, com nível educacional elevado e que utilizavam frequentemente 

a internet. 

• A Seção Odontologia do “Portal dos Bebês” foi avaliada como tendo uma 

qualidade técnica adequada a excelente, de acordo com a pontuação do 

questionário Emory. No entanto, aspectos como precisão, estrutura e 

navegação do website necessitam ser revisados, tendo em vista que 

receberam pontuações significativamente menores que os demais 

aspectos avaliados. 

• Os profissionais consideram o conteúdo do website como sendo bom ou 

muito bom. Embora pequena, houve diferença significativa entre a 

pontuação do conteúdo “Cárie precoce da infância - CPI” e “Higiene bucal 

do bebê”,sendo isto provavelmente atribuída à estruturação das páginas 

sobre a CPI, baseadas predominantemente em formato de texto.  

Participantes com menor tempo de atuação profissional atribuíram maior 

pontuação aos conteúdos do website.  

• Os pais/responsáveis atribuíram altas pontuações ao conteúdo do 

website, sendo isto indicativo de que as informações disponíveis 

ajudaram muito o entendimento dos pais a respeito da saúde bucal de 

seus filhos. Menores pontuações foram atribuídas aos conteúdo sobre 

“alimentação do bebê”, provavelmente em função da existência de um 

grande número de links internos nestas páginas cujo acesso era 

necessário para disponibilização da totalidade de informações.  

• A grande maioria dos pais/responsáveis participantes (94%) estavam 

satisfeitos ou muito satisfeitos com os conteúdos disponíveis no website. 

Esta satisfação estava relacionada à idade de seus filhos.  

• De maneira geral os resultados indicam o potencial da Seção Odontologia 

do Portal dos Bebês como instrumento para ações educacionais aos pais, 

realizadas  a distância. A baixa adesão de participantes nesta pesquisa 

compromete a generalização dos resultados. Outros estudos com um 

número maior de participantes são necessários. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Vimos convidá-lo (a) a participar da pesquisa desenvolvida com objetivo de melhorar 

o fornecimento de informações à comunidade a respeito de questões relacionadas à Saúde 
Bucal do Bebê, desenvolvida pela Profª. Drª. Deborah Viviane Ferrari e Profª. Drª. Maria 
Aparecida de Andrade Moreira Machado. Este estudo tem como objetivo identificar 
informações importantes de serem fornecidas via website “Portal dos Bebês”. Endereço 
eletrônico do mesmo: http://portaldosbebes.fob.usp.br  

Esperamos que você nos ajude a identificar informações importantes de serem 
fornecidas. Pedimos por favor, para que você preencha o questionário abaixo. Não existem 
respostas certas ou erradas. Você ou suas respostas não serão identificadas. 

A sua opinião é muito importante para nós. Agradeço a sua atenção e o tempo que 
levou para responder a este questionário. O preenchimento do mesmo será realizado nas 
Clínicas de Odontologia e Fonoaudiologia da Faculdade de odontologia de Bauru. 

O voluntário poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável Adriana R. 
C. Pauleto para esclarecer dúvidas, no telefone (14) 3011-6977 ou então, no caso de 
reclamações, com o Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia de Bauru no telefone 
(14) 3235-8356. 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a)  
______________________________________________________________, 
portador da cédula de identidade __________________________, após leitura 

minuciosa das informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO , devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, 
ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer 
dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer 
momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar 
desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e 
guardadas por força de sigilo profissional (Art. 9o do Código de Ética Odontológica). 

 
Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

 
 
 
 

Bauru-SP, ______de____________________de  20____. 
 
 
 

____________________________             ____________________________ 
Sujeito da Pesquisa                                  Adriana R. C. Pauleto (autora) 
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Parte superior do formulário 
 

 

APÊNDICE – B Questionário sobre conhecimento de higiene e saúde bucal do bebê. 

 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa que tem como objetivo melhorar o fornecimento de 

informações à comunidade a respeito da higiene e saúde bucal do bebê.  Esperamos que você possa 

nos ajudar a identificar quais informações são importantes de serem fornecidas. Pedimos por favor, 

para que você preencha o questionário abaixo. Não existem respostas certas ou erradas. Você ou 

suas respostas não serão identificadas. 

A sua opinião é muito importante para nós. Agradeço a sua atenção e o tempo que levou para 

responder a este questionário.  

 

1 - Você tem acesso à internet? 

(  ) SIM                     (  ) NÃO 

 

Como é feito esse acesso? 

(  ) internet em casa 

(  ) internet no trabalho 

(  ) lanhouse 

(  ) outros _____ especifique:-------------------------------- 

 

2- sua conexão para a internet é: 

(   )  banda larga 

(   ) acesso discado 

 

3- Você sabe como fazer para que seu filho tenha um sorriso bonito, com dentes fortes e saudáveis? 

(     ) SIM                     (     ) NÃO             

4- Você acha que amamentar no peito é importante para um bom desenvolvimento dos dentes e da 

face de seu bebê? 

(     ) SIM                     (     ) NÃO      

 

5- Até que idade amamentar é necessário? 

(   ) 6 meses 

(   )1 ano 

(   )3 anos 

(   ) Outra 
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6- Em que idade a papinha deve ser introduzida? 

(   ) 6 meses 

(   ) 1 ano 

(   ) 3 anos 

(   ) Outra _____________________________________________ 

 

7 - Durante a gravidez recebeu orientação sobre saúde bucal? 

(  ) Não                            (  ) Sim                  

 

7.1 – Se recebeu quem orientou? 

(  ) Familiar 

(  ) Amigo 

(  ) Dentista do UBAS 

(  )Dentista Privado 

(  ) Outro Profissional da UBS 

(  ) ACS 

(  ) Escola 

(  )Programa de  rádio/TV 

                     (  ) Outro 

 

8- Você já recebeu informações sobre como realizar a higienização da boca do bebê? 

Sim (   )    Não (   )        

 

8.1- Se sim, onde e por quem? 

(  ) Pediatra 

(  ) Familiar 

(  ) Amigo 

(  ) Dentista da UBS 

(  ) Dentista Privado 

(  ) Outro profissional da UBS 

(  ) ACS 

 

9- Após o nascimento, qual a idade que você acha que levar seu bebê pela primeira vez ao dentista? 

(   ) Logo após o nascimento 

(   ) Quando nascer o primeiro dente 

(   ) Quando a dentição do bebê estiver completa 

(   ) Outro _________________________________________ 
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10- Quando você acha que deve ser iniciada a limpeza da boca do bebê? 

(   ) Quando aparecerem os primeiros dentes da frente 

(   ) Só quando nascem os dentes do fundo 

(   ) Não precisa escovar os dentes de leite, pois eles caem e nascem outros no lugar. 

 

11- Como você acha que deve ser realizada a limpeza da boca (higiene bucal) do seu bebê? 

(    ) Não deve ser realizada 

(    ) Deve ser feita com um tecido macio e limpo, umedecido em água limpa. 

(    ) Deve ser feita com escova dental. 

 

12- Quantas vezes ao dia você acha que é preciso higienizar a boca do bebê?  

(   ) Não precisa escovar. 

(   ) Ao acordar e antes de dormir. 

(   ) Após as refeições  e depois de oferecer  medicamentos ao bebê. 

 

13- Você acha que a mãe pode transmitir a cárie para o bebê? 

Sim (   )     

Não (   )    

 

14- Evitar adoçar os alimentos ou oferecer bala, doces e guloseimas no intervalo das refeições, pois 

eles facilitam o aparecimento de cáries.  

(   ) Verdadeiro                    (   ) Falso  

 

15- O tubo da pasta de dente deve ser guardado fora do alcance da criança 

(  ) Verdadeiro                    (  ) Falso  

 

16- A criança não consegue realizar a escovação sozinha, após a escovação feita pela criança, um  

adulto deve complementar a limpeza dos dentes.   

(  ) Verdadeiro                    (   ) Falso 

 

17- Quem realiza a escovação dos dentes do seu bebê? 

(   ) Pai  

(   ) Mãe 

(   ) Pai e Mãe 

(   ) Outra pessoa 

(   ) Ninguém  

 

18 – Você tem alguma dúvida sobre a saúde bucal do seu bebê? 
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APÊNDICE C – Questionário online profissionais 
 

FORMULÁRIO ONLINE PROFISSIONAIS – ODONTOLOGIA 
 

*Obrigatório 

 

1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  *Este estudo tem como 

objetivo melhorar o fornecimento de informações à comunidade a respeito da higiene e 

saúde bucal do bebê. Esperamos que você possa nos ajudar a identificar quais informações 

são importantes de serem fornecidas. Caso concorde em participar do estudo você será 

solicitado(a) a navegar pelo website e a responder o formulário disponibilizado online. Para 

fins de segurança todas as informações dos formulários são criptografados e protegidos. 

Não serão solicitados dados de identificação pessoal. As respostas obtidas são 

confidenciais e utilizadas apenas para finalidade de pesquisa. Esclarecemos que não há 

benefício individual direto de sua participação nesta pesquisa. Sua participação no estudo é 

voluntária e pode ser interrompida a qualquer momento, sem lhe trazer nenhum prejuízo. 

Também lhe será garantido o direito a respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento de 

qualquer dúvida acerca dos assuntos relacionados com o estudo. A sua opinião é muito 

importante para nós. Agradeço a sua atenção e o tempo que levou para responder a este 

questionário. O voluntário poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável para 

esclarecer dúvidas, no telefone (14) 3235-8224 ou então, no Comitê de Ética da Faculdade 

de Odontologia de Bauru no telefone (14) 3235-8356. Caso voçê tenha dúvidas em relação 

a pesquisa queira por gentileza entrar em contato com a pesquisadora responsável, 

Cirurgiã-dentista Adriana Regina Colombo Pauleto pelo email apauleto@usp.br Pelo 

presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a), após leitura minuciosa das 

informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, 

devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e 

procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido 

e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em 

participar da pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante 

legal, pode a qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e 

deixar de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas tornar-

se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 9o do Código de Ética 

Odontológica). 

•  Eu concordo em participar 

•  Eu não concordo em participar 
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FORMULÁRIO ONLINE PROFISSIONAIS – ODONTOLOGIA 
 
2. Qual a sua idade? * 

 
3. Sexo * 
 Feminino 
 Masculino 
 
4. Em qual região do Brasil você trabalha? * 
•  Sul 
•  Sudeste 
•  Centro-Oeste 
•  Norte 
•  Nordeste 
 
5. Nome da cidade onde trabalha: * 
 
6. Indique a sua maior titulação: * 
•  Graduação 
•  Mestrado 
•  Doutorado 
•  Pós-doutorado 
 
7. Qual o ano de obtenção de sua maior titulação? * 
 
8. Você possui título de especialista? *No espaço "outros", por favor, indique em qual área 

você possui título de especialista. 
•  Sim 
•  Não 
•  Qual área? 
•  Outro:  
 
9. Qual a sua área principal de atuação? * 
•  Odontopediatria - Atendimento à Gestantes 
•  Odontopediatria - Clínica de Bebês de 0 a 3 anos 
•  Odontopediatria - Tratamento de pacientes de 4 a 14 anos. 
•  Odontogeriatria - Tratamento de pacientes idosos 
•  Odontologia do trabalho 
•  Odontologia legal 
•  Endodontia 
•  Saúde Coletiva - Prevenção 
•  Ortopedia Funcional - Correção óssea com aparelhos funcionais 
•  Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - Cirurgia da cavidade bucal e face 
•  Dentística 
•  Periodontia 
•  Prótese Dentária 
•  Implantodontia; Implantes 
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•  Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial - Bruxismo 
•  Oclusão 
•  Pacientes Especiais - Tratamento de pacientes portadores de necessidades especiais 
 
10. Há quanto tempo você atua nesta área de Odontologia? * 
•  Menos que um ano 
•  1 a 5 anos 
•  5 a 10 anos 
•  Mais que 10 anos 
 
11. Qual o seu principal local de atuação? * 
•  Hospital privado 
•  Hospital público 
•  Clínica privada 
•  Clínica pública 
•  Universidade pública 
•  Universidade privada 
•  Outro:  
 
12. Com que frequência você acessa a internet? * 
•  Frequentemente (várias vezes ao dia) 
•  Geralmente (várias vezes na semana) 
•  Ocasionalmente (uma ou duas vezes na semana) 
•  Raramente (uma vez ao mês) 
•  Quase nunca (menos que uma vez ao mês) 
 
13. Onde você acessa a internet com mais frequência? *Em caso de resposta "Outro", por 

favor, especificar. 
•  Casa 
•  Trabalho 
•  Lan house ou cyber café 
•  Outro:  
 
14. Qual a velocidade de conexão que você utiliza? *Em caso de resposta "Outro", por 

favor, especificar. 
•  Internet banda larga 
•  Internet discada 
•  Não sei informar 
•  Outro:  
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15. Você costuma usar a internet para procurar informações sobre Higiene e Saúde Bucal 
do Bebê? Quais? Assinale quantas opções desejar. * 

•  Como manter a saúde bucal do Bebê 
•  Amamentação 
•  Orientação na gravidez 
•  Quem realizou essa orientação 
•  Como é realizada a higienização 
•  Transmissibilidade da cárie dentária 
•  Dieta 
•  Horários da higienização 
•  Quem deve realizar a higienização 
•  Flúor 
 
16. Se você acessa algum website relacionado à Higiene e Saúde Bucal do Bebê com 

frequência, poderia indicar? 
 
17. A finalidade do site está claramente indicada ou pode ser claramente deduzida. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
18. A informação oferecida não parece ser uma propaganda (por exemplo, uma propaganda 

disfarçada de algum produto ou empresa em particular). * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
19. Não existe nenhuma parcialidade evidente (as informações não são tendenciosas). * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
20. Caso o site apresente algum ponto de vista firme, o(s) autores(s) aborda(m) os outros 

lados da questão, respeitando-os. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
21. O site cobre todos os aspectos do assunto adequadamente. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
22. O site fornece links externos a fim de cobrir inteiramente o assunto (se você considera 

que os links externos não são necessários para cobrir o assunto, clique em "Não se 
aplica". * 

•  Discordo 
•  Concordo 
•  Não se aplica 
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23. A informação oferecida é correta, acurada (se não tiver certeza, clique em "Não se 
aplica"). * 

•  Discordo 
•  Concordo 
•  Não se aplica 
 
24. As fontes de onde as informações foram retiradas estão claramente documentadas. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
25. O website afirma que obedece os princípios do HONcode (Caso você não conheça o 

HONcode clicar em "Não se aplica"). * 
•  Discordo 
•  Concordo 
•  Não se aplica 
 
26. O site é patrocinado ou está associado a uma instituição ou organização. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
27. As informações e credenciais do(s) autor(es) ou editor(es) do site são fornecidas e estão 

claramente indicadas (histórico educacional, afiliações profissionais, certificações, 
experiências, últimas publicações). * 

•  Discordo 
•  Concordo 
 
28. As informações de contato (email, endereço, e/ou número de telefone) do(s) autor(es), 

editor(es) ou o webmaster são fornecidas. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
29. A data de publicação do site está claramente fornecida. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
30. A data das revisões, atualizações ou modificações do site é recente o suficiente para 

cobrir os últimos avanços/mudanças na área. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
31. O público alvo do site está evidente (público acadêmico, jovens, população em geral, 

etc). * 
•  Discordo 
•  Concordo 
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32. O nível de detalhamento das informações fornecidas é apropriado para o público alvo. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
33. O nível da leitura é apropriado para o público alvo. A leitura é clara o suficiente para que 

as informações fornecidas sejam compreendidas. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
34. Os termos técnicos utilizados no website são apropriados para o público alvo. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
35. Os links internos do site (links ou hipertextos que levam a outros lugares dentro do 

próprio site) facilitam a navegação. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
36. A informação pode ser recuperada de maneira oportuna. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
37. Este site precisa oferecer um mecanismo de busca. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
38. Este site oferece algum mecanismo de busca (por exemplo busca por palavras chaves 

ou fornecimento de menu). * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
39. O website é organizado de maneira lógica, facilitando a localização da informação? * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
40. Caso seja necessária a instalação de algum programa (software) para visualizar a 

página, o link para download do programa está disponível (se você não teve necessidade 
de nenhum software clique em "Não se aplica"). * 

•  Discordo 
•  Concordo 
•  Não se aplica 
 
41. Os links externos oferecidos são relevantes e apropriados para este website. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
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42. Os links externos oferecidos são operáveis, ou seja, é possível acessá-los clicando nos 
mesmos. * 

•  Discordo 
•  Concordo 
 
43. Os links externos são suficientemente atuais. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
44. Os links externos são apropriados para o público alvo (por exemplo, se o site é para a 

população geral ele não inclui links externos para outros sites altamente técnicos). * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
45. Os links externos oferecidos apresentam informações confiáveis e de fontes 

confiáveis. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
46. Os links externos fornecidos levam à organizações/instituições importantes para 

conhecimento do público alvo. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
47. Os gráficos, figuras e a arte do website agregam valor ao mesmo. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
48. Os gráficos e figuras não retardam significativamente o download ou carregamento da 

página. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
49. Existe uma opção para exibir somente o texto, para uso com navegadores (browsers) da 

internet que não exibam vídeos ou figuras (caso não tenha certeza clique em “Não se 
aplica”) * 

•  Discordo 
•  Concordo 
•  Não se aplica 
 
50. A utilidade do website não diminui quando se usa a opção "somente texto" (neste modo 

as figuras e vídeos não são exibidos). * 
•  Discordo 
•  Concordo 



138  Apêndices 

A driana R egina Colom bo P auleto 

51. Existem opções para pessoas com deficiência (aumentar tamanho da letra, arquivos 
com áudio, etc). * 

•  Discordo 
•  Concordo 
 
52. No caso de não ser possível acessar o áudio e o vídeo do website a informação 

fornecida ainda estaria completa. * 
•  Discordo 
•  Concordo 
 
53. Por favor, indique sua opinião a respeito da qualidade do conteúdo da informação 

fornecida em cada um dos itens que compõe a área “Higiene e Saúde Bucal” do “Portal 
dos Bebês – Fonoaudiologia e Odontologia”. Tenha em mente que esta informação é 
voltada para leigos. * 

 

  
Muito Ruim Ruim Regular Bom Muito Bom 

 
Os dentes do bebê

       
Como é realizada a 

higienização        

Alimentação
       

Amamentação
       

Cárie precoce da 
infância        

Hábitos alimentares
       

Primeira visita ao 
Dentista        

 

54. Por favor, escreva aqui seu comentário, crítica ou sugestão, se houve 
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APÊNDICE D – Formulário para os pais  

 

Prezados Pais e/ou Cuidadores,  

 

Este formulário tem como objetivo avaliar o conteúdo do website "Portal dos Bebês"  relacionado à 
aspectos odontológicos. 

 

Ressaltamos que estas informações são sigilosas e que em nenhum momento será solicitada a sua 
identificação. 

 

IMPORTANTE: Solicitamos, por gentileza, que não sejam deixadas respostas em branco. 

 

1.Dados demográficos 

2.Qual a sua idade? ________________________________________________________ 

 

3.Sexo: 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

 

4.Qual o nome da cidade em que você reside?___________________________________ 
 

5.Por favor, indique a sua escolaridade: 

(   ) Não frequentei escola 

(   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

(   ) Ensino técnico incompleto 

(   ) Ensino técnico completo 
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6.Com que frequência você acessa a internet? 

(   ) Frequentemente (várias vezes ao dia) 

(   ) Geralmente (várias vezes na semana) 

(   ) Ocasionalmente (uma ou duas vezes na semana) 

(   ) Raramente (uma vez ao mês) 

(   ) Quase nunca (menos que uma vez ao mês) 

 

7.Onde você acessa a internet com mais frequência? 

(   ) Casa 

(   ) Trabalho 

(   ) Lan house ou cyber café 

(   ) Outro. Especificar: ________________________________________________________ 

 

8.Qual a velocidade de conexão que você utiliza? 

(   ) Internet banda larga 

(   ) Internet discada 

(   ) Não sei informar 

(   ) Outro. Especificar: ________________________________________________ 

 

9.Por favor, indique a sua profissão: __________________________________________ 

10.Qual o seu estado civil: 

(   ) Solteiro(a) 

(   ) União estável 

(   ) Casado(a) 

(   ) Separado(a) / Divorciado(a) 

(   ) Viúvo(a) 

 

11.Quantos anos tem seu filho (anos e meses)? __________________________________ 

Qual a sua relação de parentesco com a criança? 

(   ) Mãe                                  (   ) Avô 

(   ) Pai                                    (   ) Cuidador 

(   ) Avó                                   (   ) Outro. Especificar: 
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12.Antes de visitar o website Portal dos Bebês, como você avaliaria o seu conhecimento geral a respeito dos seguintes 
aspectos? 

 
Muito ruim  Ruim  Satisfatório  Bom  Muito bom  

Amamentação  (   ) (   )  (   ) (   ) (   ) 

Alimentação  (   ) (   ) (   ) (   )  (   ) 

Os dentes do bebê  (   )  (   ) (   ) (   )  (   ) 

Primeira visita ao dentista  (   )  (   ) (   ) (   ) (   ) 

Higiene Bucal do bebê  (   )  (   )  (   )  (   )  (   )  

Cárie precoce  (   )  (   )  (   )  (   )  (   )  

 

13.Por favor, indique no formulário abaixo o quanto que você considera que as informações do website ajudaram no seu 
conhecimento: 

 

 
Não ajudou Ajudou pouco Ajudou mais ou menos Ajudou  Ajudou muito 

 

Amamentação 

Alimentação 

(     ) 

(   ) 

(    ) 

(   ) 

(    ) 

(   ) 

(    ) 

(   ) 

(    ) 

(   ) 

Os dentes do bebê  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Primeira  visita ao dentista  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Higiene Bucal do bebê  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Cárie precoce  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 

14.De modo geral você está satisfeito com as informações fornecidas no Portal dos Bebês: 

(   ) Nem um pouco 

(   ) Um pouco 

(   ) Mais ou menos 

(   ) Satisfeito 

(   ) Muito satisfeito 
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15.Você recomendaria o website Portal dos Bebês? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

16.Você já havia buscado esse tipo de informação na internet? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

17.Em sua opinião mais algum tipo de informação poderia ser incluída no website Portal dos Bebês, por favor, escreva aqui 
sua sugestão.  

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

18.Caso tenha algum comentário ou sugestão, por favor, escreva aqui.  

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
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