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Introdução 
 

A utilização do hipertexto permite fazer ligações entre diferentes partes - os nós - 

através de ponteiros - elos -  ou botões.  O leitor não precisa acessar a informação de 

forma linear.  Assim, pode optar que informação deseja obter e explorar a rede, conforme 

suas necessidades.  

Com o crescimento de usuários da Internet e com a facilidade de acesso às 

informações disponíveis sobre sintomas, diagnósticos e tratamentos de doenças, os 

próprios pacientes podem pesquisar, em qualquer parte (nó)  da rede,  sobre possíveis 

doenças e esclarecer as dúvidas com o seu médico.  Hoje em dia, cada vez mais, clínicas 

e  médicos disponibilizam informações sobre doenças de sua especialidade e elos que 

apontam para outros sítios relacionados.  A democratização da informação e o espírito 

participativo crescem cada vez mais.  Porém, em 1998,  a Internet não estava tão 

difundida quanto hoje, e nem sempre era tão simples de se obter    informações sobre 

determinadas doenças.  A quantidade de sítios era menor, o acesso era mais difícil e a 

facilidade de manipular computadores era questionada por muitos usuários. 

Algumas doenças são de difícil diagnóstico e seus sintomas se confundem com os 

de outras. Por exemplo,  alguém que está com dores nos joelhos pode procurar um 

ortopedista.  Porém, os sintomas apresentados, também são decorrentes de disfunção da 

glândula para-tireóide: um caso para um endocrinologista.  Quanto tempo levará para se 

chegar a um diagnóstico se o ortopedista não souber desta possibilidade?    Uma 

pesquisa na Internet permite a médicos e pacientes a obtenção de informações 

importantes.  E isto pode poupar muito tempo.  Tempo de angústia.  Tempo de 

sofrimento.  Tempo que pacientes com doenças evolutivas não dispõem. 

O presente trabalho foi dividido em 6 tópicos.  O tópico 1 apresenta o uso de 

hipertexto e suas características;  o tópico 2 relaciona a Ágora, a democracia, a Internet e 

a conduta participativa da Nova Sociedade - a Sociedade da Informação;  o de número 3  

informa sobre a existência de sítios de apoio a pacientes de doenças crônicas, trazendo 

dois exemplos de conteúdo sobre este assunto, disponíveis na Web.  O item 4  descreve 

a  experiência da criação de um sítio na Web com informações sobre a doença chamada 

Endometriose utilizando algumas ferramentas de Internet; o item 5 descreve as 

conseqüências originadas a partir do acesso ao sítio por pacientes, familiares, médicos e 

estudantes.  
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1 - O Hipertexto 
 

Hipertexto pode ser definido como uma  “técnica de armazenamento e 

apresentação da informação baseada num sistema de referências cruzadas que formam 

uma rede de associações (à semelhança da forma como se processa o pensamento 

humano, baseado em associações de idéias num percurso não seqüencial) que ligam 

texto, imagens, sons e ações, permitindo ao utilizador procurar e encontrar itens 

relacionados e circular entre eles facilmente, ativando palavras-chave que dão acesso a 

outros documentos.” (Dicionário Universal, http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.htm) 

O modelo de hipertexto pode ser utilizado em vários campos de estudo,  A fim de 

preservar as possibilidades de múltiplas interpretações do modelo do hipertexto Pierre 

Lévy procurou caracterizá-los através de 6 princípios:  

 

1. Princípio da metamorfose. A rede hipertextual está em constante construção e 

negociação. Ela pode permanecer estável durante um certo tempo, mas esta estabilidade 

é em si mesma fruto de um trabalho. Sua extensão, sua composição e seu desenho estão 

permanentemente em jogo para os atores envolvidos, sejam eles humanos, palavras, 

imagens, traços de imagens ou de contexto, objetos técnicos, componentes destes 

objetos, etc. 

2. Princípio da heterogeneidade. Os nós e as conexões de uma rede hipertextual são 

heterogêneos. Na memória serão encontradas imagens, sons, palavras, diversas 

sensações, modelos, etc., e as conexões serão lógicas, afetivas, etc. Na comunicação, as 

mensagens serão multimídias, multimodais, analógicas, digitais, etc. O processo 

sociotécnico colocará em jogo pessoas, grupos, artefatos, forças naturais de todos os 

tamanhos, com todos os tipos de associações que pudermos imaginar entre estes 

elementos. 

3. Princípio de multiplicidade e de encaixe das escalas. O hipertexto se organiza em um 

modo "fractal", ou seja, qualquer nó ou conexão, quando analisado, pode revelar-se como 

sendo composto por toda uma rede, e assim por diante, indefinidamente, ao longo da 

escala dos graus de precisão. Em algumas circunstâncias críticas, há efeitos que podem 

propagar-se de uma escala a outra: a interpretação de uma vírgula em um texto 

(elemento de uma microrrede de documentos), caso se trate de um tratado internacional, 

pode repercutir na vida de milhões de pessoas (na escala da macrorrede social). 
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4. Princípio da exterioridade. A rede não possui unidade orgânica, nem motor interno. Seu 

crescimento e sua diminuição, sua composição e recomposição permanente dependem 

de um exterior indeterminado: adição de novos elementos, conexões com outras redes, 

excitação de elementos terminais (captadores), etc. Por exemplo, para a rede semântica 

de uma pessoa escutando um discurso, a dinâmica dos estados de ativação resulta de 

uma fonte externa de palavras e imagens. Na constituição da rede sociotécnica, intervêm 

o tempo todo elementos novos que não lhe pertenciam no instante anterior: elétrons, 

micróbios, raios X, macromoléculas, etc. 

5. Princípio da topologia. Nos hipertextos, tudo funciona por proximidade, por vizinhança. 

Neles, o curso dos acontecimentos é uma questão de topologia, de caminhos. Não há 

espaço universal homogêneo onde haja forças de ligação e separação, onde as 

mensagens poderiam circular livremente. Tudo que se desloca deve utilizar-se da rede 

hipertextual tal como ela se encontra, ou então será obrigado a modificá-la. A rede não 

está no espaço, ela é o espaço. 

6. Princípio da mobilidade dos centros. A rede não tem centro, ou melhor, possui 

permanentemente diversos centros que são como pontas luminosas perpetuamente 

móveis, saltando de um nó a outro, trazendo ao redor de si uma ramificação infinita de 

pequenas raízes, de rizomas, finas linhas brancas esboçando por um instante um mapa 

qualquer com detalhes delicados, e depois correndo para desenhar mais à frente outras 

paisagens de sentido. 

 

A maioria das pessoas usufrui os aspectos positivos do hipertexto, muitos deles 

decorrentes de algumas das características citadas.  Por outro lado, existem alguns 

problemas que podem aparecer a partir da utilização de hipertextos, especialmente com o 

uso da Internet. 

Não raro, os internautas desviam-se de sua meta de pesquisa, ao encontrarem 

outros assuntos de igual ou maior interesse.  Deve-se pois, manter-se uma linha de 

conduta, cuidando-se para não se desviar ou ainda, perder-se em outros elos. 

 

Outro problema encontrado é a possibilidade de textos que são atualizados 

constantemente, por estarem disponíveis, poderem ser utilizados e copiados, porém, em 

uma eventual mudança, as cópias não serem atualizadas. 

Ao se elaborar e disponibilizar um conteúdo em hipertexto deve-se levar em conta a 

necessidade de se imprimir o texto.  Nesses casos, o usuário pode sentir-se frustrado ao 
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Ter que entrar, por exemplo, em cada um dos 30 nós e imprimi-los, um a um, ao invés de 

simplesmente clicar em apenas um botão que imprime o documento como um todo. Alguns 

documentos já são elaborados com uma versão para impressão. 

Ao possibilitar o uso de hipertexto e disponibilizar documentos na Internet, os 

internautas passam a usufruir do acesso à informação.  A participação é cada vez maior e 

isto faz com que alguns comparem o ambiente virtual à Ágora, como  veremos adiante.  

 

2 - A Ágora, a democracia, a Internet e a participação da Nova Sociedade 
 

A Ágora era a praça pública onde os antigos gregos atenienses reuniam-se para 

debater e deliberar acerca de suas questões políticas. Era ali que tomava corpo a 

ecclèsia, a assembléia dos cidadãos para decidirem sobre os destinos de sua pólis, da 

sua cidade. Celso Cândido descreve as 3 principais características da democracia, 

segundo Aristóteles:  

"A democracia é uma forma de governo em respeito da qual se diz existirem três 

princípios fundamentais os quais a caracterizam.  

Em primeiro lugar, a democracia é uma forma de governo onde o povo exerce, ele 

mesmo, o poder. A própria formação da palavra "democracia" indica a definição. Demos 

significa povo e cracia significa poder, logo, democracia é o poder do povo. Ou, como diz 

Aristóteles, cidadão é aquele que tem o poder de deliberar e interferir no "poder público 

de sua pátria" e este tipo de cidadão é encontrado na democracia. A democracia busca o 

interesse da maioria e é governado pela maioria. Em segundo lugar, a democracia é um 

regime que se define conforme a liberdade, diferentemente da aristocracia e da oligarquia 

as quais se definem respectivamente pelo mérito e pela riqueza. A democracia é um 

governo no qual governam as pessoas livres em maioria. A democracia tem, pois, como 

fundamento a liberdade. Em terceiro lugar, a democracia é um regime de igualdade de 

direitos. Assim, a democracia é a forma de governo onde os princípios fundamentais de 

sua instituição são o exercício do poder pelo povo, a liberdade e a igualdade." [ Cândido, 

1996]. 

Pesquisadores relacionam, cada vez mais, a Internet atual com a democracia. A 

professora e pesquisadora Raquel de Almeida Moraes afirma que “a democracia se 

constrói com a participação direta, como a dos gregos. Só que na época dos gregos a 

democracia era limitada pela existência de escravos e hoje,  com a telemática, a 

democracia direta é possível, apesar dos riscos da globalização e do complexo da ciência 
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e tecnologia estarem ligados à industria bélica e ao lucro monopolizado. A consulta , o 

diálogo, a comunicação, a tomada de decisão coletiva, o planejamento participativo  em 

suma, com a Internet, é viável entre os povos. E a participação, como principio 

democrático, precisa de valores, de Ética para existir, para ter concretude. E alguns 

desses princípios, são, a meu ver: o respeito à diferença, a tolerância a outros e a busca 

do consenso como meio de se chegar à paz”.  [MORAES, Rachel de A, 2000?] . 

Podemos perceber que a tecnologia avança a passos largos, porém, faz-se 

necessário lembrar a importância de estarmos preparados para lidar com a imensa 

quantidade que trafega na Internet.  Existe  informação atualizada e também 

desatualizada; informação verdadeira e informação falsa.   A nova sociedade - a 

Sociedade da Informação -  precisa estar consciente das vantagens e desvantagens da 

utilização das novas tecnologias, para tirar o melhor proveito dos seus benefícios.  

 

A Sociedade da Informação  

 

A Sociedade da Informação está baseada em tecnologias de informação e 

comunicação que envolvem a aquisição, o armazenamento, o processamento e a 

distribuição da informação por meios eletrônicos, como rádio, televisão, telefone e 

computadores, entre outros. Essas tecnologias não transformam a sociedade por si só, 

mas são utilizadas pelas pessoas em seus contextos sociais, econômicos e políticos, 

criando uma nova comunidade local e global: a Sociedade da Informação.  

 

"Nossa atualidade anuncia uma época até então insondável para a civilização. Estamos 

entrando no marco de uma sociedade na qual o computador, como principal meio técnico 

do fazer (theukein) social, está transformando grande parte das relações sociais, políticas, 

culturais, econômicas, memoriais. Alvin Toffler fala de uma "terceira onda", Pierre Lévy de 

"espaço cibernético", Nicolas Negroponte de "vida digital", Bill Gates de "estrada da 

informação", Adam Schaff de "sociedade informática", outros, ainda, a chamam "pós-

industrial", "pós-mídia" ou também "sociedade do conhecimento". Seja como for, o que é 

certo porém é que vivemos o espanto de uma nova época que se anuncia por todos os 

cantos". [Candido, 1996]. 

Percebemos uma grande mudança em relação aos limites de tempo e espaço. A 

memória e o conhecimento estão fazendo parte de nossas vidas, cada vez mais. 

Podemos nos comunicar com o mundo todo a partir de nossas casas.  Cândido afirma:  
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"A antiga praça pública está se transformando em praça virtual planetária. Toda a questão 

do ponto de vista político será como organizar os debates e as tomadas de decisões a 

partir destes meios técnicos cibernéticos que são os computadores e supercibernéticos 

que são as redes de computadores, tais como a Internet, por exemplo. Sem dúvida, a 

Internet é um dos acontecimentos político-culturais mais significativos deste final de 

século e está revolucionando completamente as formas de produção, distribuição e 

consumo da informação e do conhecimento - as principais mercadorias da sociedade pós-

industrial." [Candido, 1996] 

Já estamos sentido algumas conseqüências decorrentes das novas tecnologias e 

do amplo acesso à Internet.  Em questão de segundos, em 2001,  as pessoas que vivem 

em  países com acesso à Internet souberam do ataque de 11 de setembro.  Com os 

preços dos computadores cada vez menores, brevemente o acesso à Internet passará a 

fazer parte da vida de cada um, como está sendo feito com a telefonia celular,  no Brasil.  

A Internet tende a ser o principal meio de comunicação e informação da cidadania.  

O cidadão vem tendo a possibilidade de ter acesso à leitura da informação.  Além disso, 

pode  ser o  produtor de informação.  E deve haver uma política dos governos para estas 

mudanças.  Brevemente poderemos ter à disposição o que poderia ser uma Ágora Virtual 

(uma das iniciativas nesse sentido é o sítio  www.democracia.com.br).  

Celso Cândido apresenta algumas possíveis conseqüências: 

"Com efeito, esta Praça Pública digital oferecerá não só a possibilidade do exercício do 

poder público do Estado (e, em certa medida, inclusive internacional, a expressão máxima 

da cidadania ecológica - o "cidadão do mundo"), mas colocará à disposição de todos 

grandes riquezas culturais, tais como a "memória cibernética" e o "conhecimento 

acumulado" de todas as gerações, condição sem a qual também a democracia mesma 

jamais poderá ser uma boa forma de governo." [Candido, 1996]  

 

O  espaço cibernético e a democracia 

 

Até que ponto poderíamos usar a Internet a favor da democracia?  Hoje podemos 

escolher nossos governantes e temos à nossa disposição o poder nas novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação.  O espaço cibernético pode vir a facilitar as nossas 

necessidades.  Imaginem se pudéssemos realizar pesquisas via rede, onde cada cidadão 

pudesse expressar a sua opinião.  Claro que para isso, haveria a necessidade de que, 

cada cidadão tivesse acesso à rede.   
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Cada vez mais podemos verificar estas possibilidades.  Hoje a televisão tem seu 

preço cada vez mais reduzido.  No Brasil, a telefonia celular atinge até mesmo as 

camadas mais humildes da população.  O preço dos computadores cai cada vez mais.  

Um computador simples, de segunda mão, com acesso à Internet, pode ser comprado 

hoje por pouco mais de dois salários mínimos. Em algum momento, os computadores 

serão tão fáceis de se adquirir como um aparelho eletrodoméstico, um liquidificador ou 

uma batedeira.  Assim como os motores passam despercebidos (um carro tem o motor de 

arranque e  tem também o motor do ventilador, do contagiros e outros mais), os 

computadores também farão parte de nossa rotina.  O acesso à grande rede será cada 

vez mais rápido e possível por mais pessoas.  Então,  poderemos não apenas escolher 

governante, mas expressar opinião na praça pública virtual, assim como os cidadãos 

atenienses o faziam na Agora. 

 

Democracia: mobilização e participação  

 

Um exemplo de como a globalização está acelerando a disseminação da 

democracia seria a criação do Movimento Mundial para a Democracia (World Movement 

for Democracy), que  é um sistema global composto por democratas, incluindo ativistas, 

praticantes, acadêmicos, legisladores que juntam-se para cooperar na promoção da 

democracia. A Segunda Assembléia (Second Assembly) desse movimento não-

governamental foi realizada em São Paulo, em novembro de 2000.  Este  grupo fomenta a 

democracia no mundo e disponibiliza informações pela Internet.  Em seu discurso de 

abertura da Segunda Assembléia, o presidente Fernando Henrique Cardoso afirma que:  

“não existem gastos governamentais que não estejam registrados em computadores.  Os 

membros do Congresso têm acesso aos gastos”.  Percebemos que,  cada vez mais, este 

tipo de informação está disponível na Internet, para acesso de todos os cidadãos.  Um 

exemplo disso é o SIOPS -  Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde  

disponível  em www.datasus.gov.br.   Com o passar dos anos, mais e mais pessoas 

dispõem da facilidade de conseguir informações, em qualquer área de estudo, inclusive 

na área médica:  A melhoria da tecnologia e os avanços nas pesquisas, aliados à 

integração de esforços de entidades públicas e privadas,  traz um grande benefício:  a 

facilidade de acesso à Internet pelos cidadãos.  

 

Facilidade de Acesso  
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Podemos citar como exemplo de utilização  efetiva da Internet no meio médico o 

Dr Paulo Mussel Barrozo, professor associado de Ginecologia da Faculdade de Medicina 

de Campos, editor de Ginecologia do sítio www.brasilmedicina.com, e Vídeo cirurgião do 

Surgicalteam (Flórida, USA), e webmaster dos sítios www.mioma.com.br e 

www.eva.med.br.  O Dr Barrozo recebe e envia entre 10 a 30 correspondências 

eletrônicas por dia, contendo instruções e pareceres, emissão de segunda opinião sobre 

indicações de cirurgias e doenças, acompanhamento de evolução de tratamentos e 

cirurgias realizadas no Rio de Janeiro, em pacientes de toda a América Latina, algumas 

da Europa e até do Japão.   Este procedimento consome, no mínimo uma hora diária.  

“Sem a Internet minha maneira de atuar como médico seria totalmente inviabilizada, pois 

um terço de  minhas pacientes me descobriram via Internet e vem se tratar no Rio” (Paulo 

Barrozo, ginecologista).   O médico lembra que já existem normas do Conselho Regional 

de Medicina, em São Paulo, que regularizam a utilização da Internet por médicos em 

http://www.cremesp.org.br/legislacao/leg_internet/etica_internet.htm. 

Do outro lado estão os pacientes, em busca de informação sobre doenças. 

Exemplificamos a facilidade de se conseguir informações trazendo o conteúdo estudado 

em páginas disponíveis às pessoas que possuem condições de pesquisar na Internet, 

versando sobre  duas doenças: A hepatite tipo C  e a Endometriose.  Parte dos conteúdos 

destes sítios estão nos anexos 1 e 2.  No Anexo 3 está descrito como se deve proceder 

para criar um grupo de apoio de pacientes e a respectiva lei que regula este 

precedimento.  

 

3 - Exemplos de doenças enigmáticas:  Hepatite C  e Endometriose 

 

Hepatite tipo C  
 

A hepatite C é causada por um vírus denominado VHC (vírus da hepatite C). Esse 

vírus foi identificado apenas em 1989.  Essa descoberta permitiu o desenvolvimento de 

testes para identificar  anticorpos. específicos. Em 1990, um teste do anticorpo do VHC 

ficou disponível, aumentando assim a segurança para quem recebesse sangue ou 

transplante de órgãos. 

O VHC está largamente distribuído pelo mundo. Atinge hoje, cerca de 170 milhões 

de pessoas, sendo 3,2 milhões somente no Brasil. A hepatite C é um problema 
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significativo de saúde pública por causa do grande número de casos que evoluem para 

cronicidade (80% das pessoas infectadas pelo VHC). Os sintomas agudos são 

geralmente leves ou ausentes, o que dificulta e atrasa o diagnóstico dessa doença.   No 

Anexo 1 relacionamos parte do conteúdo de um sítio para apoio a pacientes de Hepatite 

C.   

 

Endometriose 
 

A endometriose é uma doença principalmente ginecológica e se localiza no 

revestimento do útero, no chamado endométrio, podendo também ser encontrada fora 

dele.  

No início são focos inaparentes, evoluem progressivamente pelos efeitos dos 

hormônios dos ciclos, desde as primeiras regras, principalmente devido aos estrogênios, 

aumentando os focos, formando saliências e micro-bolhas vermelhas, rubis, negras e 

brancas de 2 a 5 mm. Começam como focos isolados, se organizam em placas que ficam 

endurecidas. Promovem micro menstruações a cada mês, como se fossem mini-úteros. 

Vão se reformando e organizando cicatrizes e membranas que deformam as superfícies 

lisas dos órgãos no pequeno espaço que ocupam no baixo abdômen (pélvis). Estas 

superfícies ficam irregulares, os órgãos começam a ter dificuldades para deslizarem entre 

si. A bexiga, trompas e ovários apresentam dificuldades nas suas funções.  

Relacionamos, no Anexo 2, parte do conteúdo do sítio criado para dar apoio a pacientes 

de Endometriose.  

 

Justificativa para a criação do Sítio para apoio a pacientes de endometriose. 
 

Em 1999,  a Endometriose era bem pouco difundida, e continua sendo enigmática: 

não tem causa totalmente definida; não possui tratamento genérico definido, isto é, cada 

paciente deve ser tratado de uma forma; ocorre com uma variedade de sintomas muito 

grande; é uma das poucas doenças que possui um Simpósio Mundial exclusivo,  que 

ocorre anualmente.  

O diagnóstico tardio para uma doença evolutiva (que pode piorar a cada mês) e a 

falta de informação por parte dos pacientes e dos médicos especializados em ginecologia, 

ou mesmo em outras áreas nas quais os sintomas causados pela doença podem 

aparecer, levou à criação de uma página concentradora de informação (na verdade, a 
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página concentrava ponteiros para as sítios que exibiam a informação). A preocupação 

em registrar a página em locais de busca foi conseqüência da necessidade existente de 

se poder filtrar a informação, dado o problema de excesso de informação existente na 

rede.  De que adianta criar um documento - um nó da rede -  em hipertexto, se as vias de 

acesso estão bloqueadas,  ou se são inexistentes?  Note-se que a demanda pela inclusão 

de endereços naqueles sítios  de busca era pouca, e foi realizada bem mais rapidamente 

do que hoje em dia.  

 

Ferramentas utilizadas e seus Benefícios: Hipertexto, formulários, fórum de 

discussão 

 

Hipertexto 
 

“Hipertexto é uma rede de textos interligados entre si através de uma organização 

estruturada em rede cuja a ordem de leitura é ditada pelo leitor” [Cristovão, 2000].  

 

Em março de 2000, o Sítio  foi criado usando hipertexto através de HTML 

(HyperText Markup Language) e  uma interface simples, com um índice à esquerda, 

contendo apenas elos para outros sítios em língua portuguesa,  que apresentavam, na 

moldura (frame) à direita, informações sobre a doença, de forma bem didática, com 

figuras, e também com artigos escritos por médicos.   Houve a preocupação em se utilizar 

uma interface amigável e que funcionasse com os navegadores  Netscape versão 4.7 ou 

superior  e Internet Explorer versão 4.0 ou superior.  O objetivo principal, na época, era 

fomentar o conhecimento coletivo, que seria formado pelo conjunto de conhecimentos 

parciais, sobre assuntos ligados à endometriose,  pertinentes a outros usuários da 

Internet.  Ou seja, buscava-se o princípio da Inteligência coletiva criado por Pierre Lévy [ 

Lévy, 1998]. 

Em 2002 foram incluídos elos  para sítios em alemão, italiano e espanhol;  alguns 

indicados, de forma colaborativa, pela lista de discussão (fórum),  por visitantes brasileiras 

que residem em outros países.  

O objetivo principal dos elos foi agregar, em um só local, diferentes formas de 

abordagem da doença, procurando simplificar o seu entendimento  através de imagens e 

explicações, preferencialmente didáticas e de  fácil absorção.   
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As novas referências – novos elos – foram (e ainda são) incluídos a partir de 

recomendações feitas por pacientes e médicos e por eventuais pesquisas realizadas 

pelos administradores do sítio.  

A estrutura do sítio, com duas molduras, mantém o índice à esquerda e procura 

apresentar os conteúdos na moldura da direita, tentando manter o usuário no mesmo 

endereço URL (Uniform Resource Locator), mesmo que o assunto apresentado faça parte 

de um outro endereço, localizado em outro computador.  (O URL especifica a localização 

Internet dos computadores que disponibilizam as informações).   Assim, ao navegar no 

novo sítio que foi apresentado na moldura da direita,  o usuário continuará visualizando a 

moldura da esquerda,  que pertence ao computador original, evitando que perca a origem 

de sua pesquisa.  

 

Formulário para cadastro 
 

Os formulários são ferramentas desenvolvidas em HTML e são utilizados para 

transmitir dados informados pelos usuários.   

"Os formulários HTML permitem criar um conjunto de elementos de entrada de dados 

associados com um endereço Web específico.  A cada um desses elementos tem um 

nome específico e um valor, que pode ser baseado no próprio HTML ou digitado pelo 

usuário." (Hall, 2001).   Alguns dos elementos são caixas de textos, listas, botões de 

opção, botões de ação.  O elemento botão de ação serve para acionar um programa que 

transmite os dados, em geral,  para um banco de dados localizado em um servidor ou 

enviá-los para um determinado endereço de correio eletrônico. 

Com a intenção inicial de se saber onde estão as pessoas que acessam o Sítio, foi 

desenvolvido um formulário, no ano de 2000,  para que o visitante informasse seu nome, 

idade, unidade federativa (estado), endereço eletrônico e escrevesse alguma sugestão, 

comentário, crítica.  Posteriormente, a presidente da ABEND - Associação Brasileira de 

Endometriose,  Eleuze Mendonça, ficou sabendo do Sítio, e solicitou a inclusão do 

endereço das pessoas no formulário  para cadastro  na ABEND.  O  Sítio passou a enviá-

la, de forma automática,  os dados cadastrados, por correio eletrônico.    
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Criando o perfil do visitante: Os benefícios da utilização do formulário 

 

 
A DSI - Disseminação Seletiva da Informação foi idealizada por Hans Peter Luhn, da 

IBM, em 1961.  Nastri, em 1981, identificou os três macro processos para a implantação 

de um serviço de DSI:  

 

 

1. a seleção, análise e indexação de documentos;   

2. o levantamento do perfil de interesse dos usuários;   

3. a adoção de algum critério que, periodicamente, distribua as informações aos 

usuários. 

 

 

O benefício de se desenvolver um formulário para cadastro dos visitantes em um  sítio 

incluído nos principais serviços de meta-busca,  facilmente localizável ( basta digitar o 

nome da doença na tela principal desses serviços),   foi sentido na IV Jornada Paulista de 

Endometriose, em agosto de 2002, realizada na cidade de São Paulo, onde cerca de 300 

pessoas compareceram,  e grande parte havia se cadastrado pela Internet. A presença 

neste encontro, ocorrido após a criação do cadastro e do fórum, foi maior em mais de 40 

% do que o ano de 2001,  quando estas ferramentas ainda estavam em fase de 

implantação. 
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Página com o formulário para cadastro no Sítio Nucleo Endo RJ: 

 
 

Página para cadastro na ABEND: 
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Fórum de discussão 
 

Para apoiar a comunicação à distância e aumentar a interação e a colaboração 

entre as pacientes, objetivando o esclarecimento e compartilhamento de dúvidas sobre a 

doença, foi escolhida a ferramenta de Internet conhecida como fórum, ou grupo de 

discussão.  Pesquisadores vêm descobrindo em seus experimentos  as vantagens de se 

utilizar este tipo de ferramenta: 

“Um fórum de discussão pode ser muito útil para apoiar a interação” [Motta & Borges, 

2001]. 

Os principais mecanismos computacionais que possibilitam a comunicação 

distribuída podem ser divididos em 2 tipos básicos: os síncronos e os assíncronos. Os 

síncronos exigem que todos os participantes estejam conectados ao mesmo tempo. O 

chat é o exemplo clássico desse tipo de mecanismo de comunicação. Os assíncronos 

permitem que os participantes deixem suas mensagens (ou contribuições) a qualquer 

momento. As listas e os grupos de discussão podem ser considerados os principais 

representantes  desses  mecanismos.  A principal diferença entre as listas e os grupos de 

discussão é a forma de organização e exibição das mensagens postadas. As listas 

organizam as mensagens de forma linear (cronologicamente ou por autor), enquanto os 

grupos de discussão organizam  as mensagens hierarquicamente  através de  resposta à 

mensagem selecionada ou por tópicos.   

Estas ferramentas, bastante utilizadas como apoio à cursos à distância ou como 

recurso em ambientes do tipo CSCL (“Computer Suport Collaborative Learning”),  também 

podem auxiliar na criação de uma comunidade virtual que busca aumentar o seu 

conhecimento sobre determinado assunto. Podemos identificar a utilização de grupos de 

discussão em ambientes colaborativos tais como o YahooGroups [Andrade, 2001 apud 

Yahoo, 2001]  e o TeamWorks [Motta & Borges, 2001].  Encontramos também à 

disposição serviços específicos para apoio de de grupos de discussão, como o 

ForumNow (Forumnow, 2002].   No exemplo pertinente a este trabalho foi utilizada a 

ferramenta de fórum disponibilizada pelo provedor de serviços Bravenet [Bravenet, 2002],  

para facilitar a interação entre pacientes de endometriose. Uma das vantagens de se 

utilizar estas ferramentas assíncronas, é a possibilidade de pesquisa sobre uma dúvida 

determinada: “As ferramentas de comunicação assíncrona distribuídas  (listas e grupos de 

discussão)  permitem uma contribuição mais elaborada, pois ao utilizá-las o aprendiz tem 

tempo de pesquisar e preparar sua argumentação. “ [Andrade, 2001].  
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Os benefícios da utilização do fórum  

 
Em 2001 foi incluído no Sítio um fórum de discussão no sítio Núcleo – Endo RJ, 

um local onde os visitantes, geralmente pacientes, familiares ou médicos, pudessem 

trocar idéias e experiências.  As pacientes que usam o fórum trocam informações, 

compartilham emoções e percebem que não estão sozinhas.  

É importante ressaltar que, enquanto na área de ensino, “freqüentemente o 

professor ou facilitador precisa motivar o grupo para que a colaboração ocorra” [Motta & 

Borges, 2001 apud Santoro et al., 2000], no caso do grupo de discussão de apoio a 

pacientes, a própria necessidade de busca de informação associada à dor crônica e aos 

tratamentos caros e  prolongados,  estimulam a interação, a colaboração e o apoio entre 

os participantes. 

O benefício psicológico é sentido pelas pacientes,   que passam por situações 

semelhantes, e expressam-se repetidamente em frases como “fiquei mais de 1 ano indo a 

médicos, com dores e somente agora descobri que tenho a doença”  ou  “meus familiares 

não acreditam quando estou sempre reclamando de dores”.  

Além disso, o fórum possibilita  a troca de incentivos, quando uma das 

participantes escreve:  “o médico fez a cirurgia, tomei medicamentos e descobri que estou 

grávida!“.  A Endometriose pode causar infertilidade. Porém, através da análise das 

mensagens deixadas no fórum, a superação a adversidades conseguida por algumas 

pacientes,  incentiva às demais.   

Esta forma de comunicação permitiu, entre outros benefícios, a divulgação de 

locais onde a medicação – de alto custo - é distribuída pelo Sistema Único de Saúde - 

SUS, gratuitamente.  

Outra mudança ocorreu,  no fórum de discussão, quando um médico especializado 

em Endometriose, o Dr. Paulo Barrozo, passou a freqüentá-lo, respondendo a perguntas 

e esclarecendo às pacientes.  O médico não deu consultas virtuais.  Entretanto, orientou 

várias pacientes, acalmando-as ( a falta de informação gera insegurança quando se está 

doente, e as pacientes ficam muito agradecidas com as informações fornecidas pelo 

especialista).   
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Apresentamos abaixo algumas das respostas publicadas,  em menos de 5 dias após o 

pedido de colaboração,  pelos participantes do fórum para a pergunta formulada: "Como o  

fórum  mudou o seu comportamento? " 

 

Conheço este fórum uns 5 meses e acesso direto, faço perguntas, tiro duvidas, tento 

ajudar da melhor forma alguém que precisa ao menos de algumas palavras para se 

acalmar.  Achei maravilhoso quando entrei aqui e percebi o quanto as pessoas dão as 

mãos por um mesmo objetivo, principalmente em se falando de saúde, me confortei um 

pouco mais, e sei que ha muito mais pessoas que precisam de muito mais ajuda do que 

eu e a Li, todas estas informações que correm aqui passo adiante e com isso 

participamos da IV Jornada, e conheci muita gente, e nos informamos mais, e nos 

conformamos mais também, e sei que posso ajudar mais, e ajudar a apertar               mais 

as mãos de todos nós que precisamos deste aperto de mão amigo, que acalenta, que tira 

um pouquinho mais a dor, que torna nós humanos um pouco mais ainda mais humano.    

Graças a Deus que existem pessoas como a Eleuze e muita, muita gente que sabe que a 

vida é isso, fazer e acontecer , fazer o bem e recebê-lo de braços aberto também. 

Obrigado, obrigado a todos, obrigado a Deus por me orientar ate aqui e descobrir estas 

novas  pessoas maravilhosas.  

              Um grande abraço e um beijo no coração de todos. 

              Paulão 

              saude@paulaoc.com 

 

Olá,  

 Este fórum tem sido de muita ajuda para mim. Eu o conheço há mais ou menos 1 ano e 

meio e só agora realmente tenho acessado e discutido. Alguns relatos no começo nos 

impressionam então é bom que pessoas mais preparadas possam nos orientar para não 

ficarmos tão mobilizadas. Sei que somente por esses contatos que o fórum promove é 

que desmistificaremos mais essa doença. 

              Muito obrigada pela iniciativa. 

              Raquel 

Infelizmente no Brasil temos muito pouca informações sobre a endometriose, mas, este 

fórum é de grande valia, a mim e a muitas portadoras desta enigmática doença, que tanto 

nos afeta em  todos os sentidos de nossas vidas. 

Assim sendo é fácil entender o quanto é preciso para podermos dividir nossos 

conhecimentos, dores, dúvidas,  enfim,  poder nos ajudar, mesmo sem saber quem esta 
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do outro lado, a intenção é valida e verdadeira. Parabéns e continuem nos 

proporcionando este maravilhoso DIVÂ.  

              Milene Braga 

 

No Anexo 2 está relacionado um exemplo de informação sobre onde conseguir 

fertilização gratuitamente, também incluída no fórum por uma colaboradora.  Note-se a 

preocupação em se reproduzir "a informação".  Neste caso  em especial (locais para 

fertilização), não foi informada a fonte.  Porém, através dos endereços e nomes das 

instituições pode-se avaliar a veracidade da informação.   A importância do fórum está no 

espírito de participação dos seus freqüentadores, no senso de colaboração.  

 

Página com o fórum de discussão: 

 
 

5 - Conseqüências à criação do Sítio  
 

A mudança de comportamento de pacientes e familiares 
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Com o amplo acesso à informação e a possibilidade de se trocar experiências, as 

pacientes passaram a acreditar em determinadas mudanças de hábito sugerida por 

médicos e por outras pacientes: reeducação alimentar, buscar uma segunda opinião 

médica, procurar conhecer também tratamentos complementares tais como acupuntura e 

hidroginástica.  O Sítio passou a divulgar palestras gratuitas relacionadas com a doença, 

tais como :  Infertilidade e  Endometriose.   

O Sítio da ABEND - Associação Brasileira de Endometriose - foi criado em 2002,  

como conseqüência da experiência positiva apresentada pelo Sítio Núcleo Endo RJ.   

Sendo a ABEND um órgão representativo oficial, o Sítio passa a ser referência nacional e 

internacional para assuntos ligados à doença. 

A Associação conta hoje com mais de 4.000 pessoas cadastradas e  luta pelo 

direito dos pacientes ao tratamento da doença, de forma gratuita, feito pelo governo. 

Estão sendo criadas regionais por todo o Brasil para que atividades locais sejam 

realizadas com mais eficácia e para que as pacientes obtenham esclarecimentos de 

forma mais efetiva.  

 

Conclusão 
 

A nova sociedade - a Sociedade da Informação - precisa estar preparada para 

lidar com a democratização do conhecimento, com  a grande quantidade de informação 

disponível na rede e com  os novos recursos  provenientes do avanço tecnológico 

crescente.  Para isso, o governo, juntamente com entidades não-governamentais e com 

empresas privadas promovem programas buscando, entre outras mudanças,  a “inclusão 

digital”, a capacitação da sociedade, o reaparelhamento nas escolas públicas e a 

divulgação dos gastos dos órgãos públicos usando a Internet.   

Alguns pesquisadores acreditam que a Internet possa transformar-se em uma 

imensa praça pública virtual, como era a antiga Agora de Atenas, promovendo assim, 

cada vez mais,  a democratização da informação e do conhecimento.  Outros questionam 

este posicionamento, uma vez que grande parte da população mundial não tem acesso a 

computadores, muito menos à Internet.  

A utilização do hipertexto traz, entre outras características (Pierre Lévi relacionou 

seis), a possibilidade de se acessar informações de maneira não-linear.  Desta forma, é 

possível a usuários optar pelas informações de seu maior interesse.  Porém, há que se 
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tomar cuidado para não se distanciar da pesquisa inicial ou, ao fazê-lo, estar consciente 

desta mudança de rumo.   

Uma das fórmulas encontradas para auxiliar no problema de desvio da informação 

foi a criação de serviços de meta-busca: filtros através dos quais busca-se a informação 

desejada.  Outra forma seria a recomendação:  baseadas em informações fornecidas 

explicita ou implicitamente pelo usuário, são oferecidas algumas opções de consumo de 

seu possível interesse. Estas opções podem variar desde produtos e serviços, até  

informações.  De acordo com a equipe de pesquisa do projeto GroupLens, no futuro, as 

ferramentas de marketing estarão, cada vez mais, integradas com os Sistemas de 

Recomendação.  Notadamente verificamos a necessidade, não só na área comercial, mas 

em toda a sociedade, de se obter e disseminar  informações selecionadas. 

A criação de um sítio de apoio a pacientes de doenças crônicas contendo, entre 

outras ferramentas, elos apontando para outros sítios sobre o assunto,  previamente 

avaliados,  pode constituir-se em uma forma de recomendação.  O cadastramento das 

pessoas permite registrar o seu perfil para que sejam disseminadas,  de forma seletiva, as   

informações de seu interesse, seja pelo correio eletrônico, seja pelo correio tradicional, 

seja através de um simpósio ou um congresso.   O sítio do Núcleo Endo RJ foi criado, 

inicialmente,  com este objetivo:  oferecer informação através do conteúdo de sítios 

previamente selecionados.  Com o passar do tempo, foram adicionadas outras 

ferramentas, o formulário e o fórum de discussão.  Assim, busca-se a formação da 

"inteligência coletiva", apresentada por Pierre Lévi e a "disseminação seletiva da 

informação", definida por Hans Peter Luhn, em 1961.  

Cada vez mais as pessoas com acesso à Internet tendem a mudar o seu estilo de 

vida.  Percebemos médicos realizando acompanhamentos de pacientes à distância, pela 

Internet, pacientes com acesso às informações sobre doenças que antes, eram do 

conhecimento dos especialistas.  Comunidades virtuais se formam em torno dos mais 

variados assuntos, com ampla utilização de correio eletrônico, bate-papo ou grupos de 

discussão.  A aprendizagem colaborativa está se destacando e a globalização estimula a 

necessidade de conectividade com a Internet e uma infra-estrutura de comunicação cada 

vez mais sofisticada. 

Através da experiência relatada, pôde-se constatar que a criação de um sítio, 

utilizando recursos de hipertexto e  ferramentas de Internet, aliados a um conteúdo 

composto de informação selecionada com critério e com credibilidade,  e  que atenda a 

uma demanda reprimida existente, pode promover a criação de outros ambientes virtuais,  
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modificar comportamentos, esclarecer dúvidas.  Pode também criar uma comunidade 

virtual e  fortalecer um grupo ou associação.   
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