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Internet e Saúde 

 A internet oferece uma grande quantidade de informações, in-

clusive a respeito de saúde.  Pessoas que procuram informações 

na internet se tornam verdadeiros garimpeiros. Torna-se necessá-

rio saber se a informação obtida é confiável ou não. 

 A obtenção de informações sobre saúde por esse meio termi-

na muitas vezes induzindo ao autodiagnóstico e à automedicação. 

 

Mas afinal, o  que é automedicação? 

 

Prática muito difundida caracterizada pela utilização indiscri-

minada de medicamentos, em que o usuário acredita na obtenção 

de alívio para seus sintomas ou cura de determinada enfermidade, 

sem orientação de profissional habilitado. 

Riscos do uso da internet 
 

 Antes mesmo de ir ao médico os pacientes procuram e che-

gam aos consultórios com muita informação, mas não significa 

que sejam informações corretas.  

 O risco é deixar passar a oportunidade de um tratamento, de 

fazer um diagnóstico correto e de tratar equivocadamente.  

 



Sites Confiáveis 

Saber escolher informações 

 O uso da internet para obter informações deve ser rea-

lizado com cautela a fim de não comprometer nossa saúde. 

 

 Alguns sites confiáveis são: 

 

saúde.gov.br - Informações sobre saúde em geral; 

cardiol.br - Informações sobre cardiologia 

anad.org.br - Informações sobre diabetes; 

oncoguia.com.br - Informações sobre câncer; 

abeso.org.br - Informações sobre obesidade; 

gineco.com.br -  Informações sobre saúde da mulher  

 É recomendado pesquisar em sites de associações médicas; 

do Ministério da Saúde; e da secretaria  de saúde do seu estado 

e da sua cidade. 



  

 Esses sites possuem vários recursos para transmitir infor-

mações.  Por exemplo, abeso.org.br possui:  receitas ligth, dicas 

e cálculo rápido do seu  índice de massa corpórea (IMC).  

 

 

 

 

      Já o anad.org.br, possui informações 

específicas para profissionais e usuários comuns  e utiliza as 

histórias em quadrinhos como forma de divulgação. 
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Apoio: 

 É muito importante que as entidades de classe (conselhos e  

associações) bem como as instituições de ensino superior, so-

bretudo aquelas voltadas ao cuidado com a saúde, alertem a po-

pulação sobre os riscos do uso indiscriminado de informações 
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