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RESUMO

Ff rede mundioi de computadores (ujujuj) recente
mente tornou-se grande Fonte de informação sobre saú
de poro médicos e ieigos. O presente troboiho avoiio
os informações disponíveis no rede em iínguo portu
guesa sobre rinite oiérgico e rinossinusite. Foram con-
suitodos páginas do rede escoihidos oieotoriomente
dentre os listados por mecanismos de busco (fíitoVisto,
Vohooí, fíodix. Cadê?, fímerico Oniine), totoiizondo
amostras de 50 páginas sobre rinite oiérgico, 18 sobre
rinossinusite e 107 sobre sinusite. Dos páginas sobre
rinite oiérgico, 22 (40%) tinham conteúdo científico,
dos quais 3 (13,6%) apresentaram emas em suas infor
mações. Dentre os 107 páginas sobre sinusite, 57
(53,3%) erom escritos poro pacientes e somente 15%
continham informações poro médicos. Muitos medica
mentos e terapias oiternotivos poro o rinossinusite
apareceram disponíveis no rede, sem orientação para
que o paciente procure assistência médico. Os autores

concluem que o quantidade e qualidade das informa
ções sobre rinite alérgica e rinossinusite publicados em
iinguo portuguesa no rede mundioi de computadores são
insuficientes paro satisfazer o médicos e pacientes.

SUMMARY

The Uüorid LU ide Web (ujujuj) recentiy become on
important source of heoith informotion for both physi-
cions and potients. This uuork focuses on the informo
tion obout oiiergic rhinitis and rhinosinusitis ovaiiabie
in Portuguese in the Web. We assessed sites randomiy
seiected from those iisted bç seorch engines (fíitaVista,
Vahooi, fíodix. Cadê?, fímerico Online), consisting of
sampies of 50 sites on oiiergic rhinitis, 18 on
rhinosinusitis and 107 on sinusitis. Tujenty-tuuo (40%)
sites obout oiiergic rhinitis contoined scientific infor
motion. 3 (13,6%) of ujhich presented misinformotion.
From 107 sites obout sinusitis, 57 (53,3%) ujere di-
rected to potients, and onit^ 15% contoined informo
tion forphçsicions. Monç/ medicines ond unconventionai
theropies for ríiinosinusitis were avaiiobie in the Web,
houjever ujithout warning for medicai core. The authors
conciude thot quontity and quaiity of informotion obout
oiiergic rhinitis and rhinosinusitis pubiished in Portu
guese in the Web are not enough to sotisfy physicians
nor potients.
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R Internet, criado nos universidodes norte-omericonos,

desenvolveu-se com fins militares duronte o Guerro Frio,

vi sondo intercomunicor computodores em todo o territó
rio dos Çstodos Unidos e permitir que inúmeros serviços
estratégicos continuossem o funcionar no eventuolidode

de bombordeios de grondes cidodes como UJoshington
ou Novo Iorque. Jò no décodo de 90, com o crioçõo do
rede mundioi {Worid Wide Web, o uuuuuu), dos navegado
res ou broujsers (Netscape, €xplorer), do correio eletrôni
co {e-maif) e dos ferramentas de busco (Vohool, flItoVisto,
Metocrouuler, etc.), o Internet finalmente se populorizou
nos cinco continentes, sendo considerodo umo dos moio-
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