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Este trabalho tem o objetivo de analisar a procura e a troca de informações sobre hepatite C na Internet.  

A análise será feita a partir da coleta e interpretação de conteúdos gerados pelos usuários em 

comunidades virtuais. Essa abordagem não utiliza como recurso entrevistas diretas ou questionários 

elaborados. A estratégia é compreender o comportamento de grupos sociais e analisar as discussões que 

surgem de modo espontâneo no ambiente informal dos grupos.  

 

Os seguintes itens serão identificados: 

 

 Quantidade, frequência e origem das mensagens; 

 Relação entre as comunidades dos usuários; 

 Temas mais abordados; 

 Profissionais de saúde; 

 Número e relação entre os medicamentos citados; 

 Principais fontes de informação (sites); 

 Produtos de consumo. 

Introdução 
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A busca pela hepatite C na Internet 

A imagem abaixo ilustra as buscas mais frequentes relacionadas ao termo “hepatite C” no Google.  Três 

tipos de informações são comuns nas buscas pelos dois medicamentos utilizados no tratamento: preço, bula 

e efeitos colaterais. 
250mg 
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A busca por Ribavirina é muito 

associada ao Interferon. Destaca-se 

também a busca por informações 

de acesso ao medicamento. 

As diferentes versões do 

medicamento são frequentes 

nas buscas mais populares. 

preço 

Web Seer 

onde encontrar 
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Dados de notificação de casos de hepatite C no 
ano de 2010.  Fonte: Datasus – Sinan Net 

Frequencia de buscas pelo termo “hepatite C” no ano de 2010. Fonte: Google 
Insights 

A busca pela hepatite C na Internet 

Apesar de os dados referentes à localização da origem do acesso à Internet no Brasil não serem totalmente 

confiáveis, a comparação entre notificações de casos de hepatite C no país em 2010 e a busca por informações 

sobre “Hepatite C” no mesmo período apresenta relações pertinentes. Ao comparar os dados de casos 

notificados fornecidos pelo Datasus com o interesse regional fornecido pelo Google Insights, é possível perceber 

que os Estados que possuem o maior número de casos notificados são os que mais buscam informações na 

Internet sobre a doença. 

Estado 
Casos 

notificados 

  1- São Paulo 4031 

  2- Rio Grande do Sul 2159 

  3- Rio de Janeiro 899 

  4- Paraná 654 

  5- Santa Catarina 616 

  6- Minas Gerais 563 

  7- Bahia 226   

  8- Acre 160 

 1- Rio Grande do Sul 

 2- São Paulo 

 3- Santa Catarina 

 4- Rio de Janeiro 

 5- Bahia 

 6- Minas Gerais 

 7- Paraná 

 8- Distrito Federal 
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Palavras-chave utilizadas 

HEPATITE C - CONSULTA HEPATITE C - CURA 

HEPATITE C - EXAME HEPATITE C - HEPATITE C 

CRONICA – HCV - MEDICAMENTO HEPATITE C - 

MEDICO HEPATITE C - PREVENCAO HEPATITE C -  

REMEDIO HEPATITE C - SINTOMAS HEPATITE C - 

TRANSMISSAO HEPATITE C - TRATAMENTO HEPATITE 

C - VACINA HEPATITE C - VIRUS HEPATITE C 

Comunidades virtuais 

As palavras-chave ao lado foram utilizadas para conduzir o 

mapeamento do universo de comunidades sobre hepatite C.  

 

A busca resultou em 1.476 comunidades que abordaram o 

assunto ao menos uma vez. A partir desse universo, foram 

isoladas as comunidades onde o tema é mais frequente, 

utilizando o nº de tópicos como referência (imagem abaixo). As 

cinco comunidades que mais abordam o tema somam 9.066 

membros* e 1.217 tópicos** com mais de 20 mil mensagens.  

7 
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 * Não representa números de usuários únicos, pois um mesmo usuário pode participar em mais 

de uma comunidade. 

** Representa apenas os tópicos que contem ao menos uma das palavras-chave buscadas. 

Hepatite C (1) 
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1_agregações de pessoas 

2_nativa da internet 

3_pessoas o suficiente 

4_conversas públicas 

5_longa duração 

6_sentimento humano 

7_redes de relacionamento pessoal 

Critérios para a formação de 

uma comunidade virtual: 

* Membros que postaram ao menos uma mensagem. 

Tempo de vida 
(dias) 

 
 

2.453 
 

Quantidade de 
membros 

 
 

1.284 

Quantidade de 
membros 

participantes* 
 

469 

Quantidade de 
tópicos 

 
 

1.284 

Quantidade de 
mensagens 

 
 

20.189 

Média de 
mensagens por 

participante 
 

43,04 

> justificativa 
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A comunidade virtual escolhida  foi criada em 2004, por uma 

usuária portadora de hepatite C, sem nenhum vínculo com 

empresas, governo ou outras instituições. Atualmente a 

comunidade conta com 1.284 membros que se reúnem para 

“discutir, compartilhar ideias e experiências sobre a hepatite C”. 

O caráter humano da comunidade é apresentado no texto de 

boas vindas: “Vamos arrumar um jeitinho de criarmos uma 

amizade, nos aproximarmos e dizer-lhe que este é seu lugar, sua 

casa”.  

O conteúdo da comunidade é aberto para consulta externa, ou 

seja, mesmo quem não faz parte dela pode consultar as 

mensagens publicadas em seus tópicos. 
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BatchGeo Clique no mapa para interagir 

> perfil demográfico 

Localização 

O mapa ao lado identifica a origem dos membros que postaram ao 

menos uma mensagem na comunidade. Nem sempre os usuários 

se identificam ou se identificam corretamente. Portanto, foram 

consideradas apenas aquelas pessoas que manifestaram um local 

de origem em seu perfil. São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de 

Janeiro se destacam na quantidade de membros participantes da 

comunidade. 

68% 
32% 

feminino masculino

Sexo 

A superioridade de participação do público feminino na comunidade 

virtual é, de certa forma, um resultado esperado.  Mulheres 

frequentam mais os consultórios médicos que os homens, além de 

utilizar mais recursos públicos e privados destinados à saúde. Em 

pesquisa realizada pelo IBGE em 2008, do total de entrevistados que 

acessaram serviços de saúde nas últimas semanas, 39,5% eram 

homens e 60,5% eram mulheres. 
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O CAM (Community Association Map) 

mostra a relação entre a lista de outras 

comunidades dos membros da 

comunidade “Hepatite C” . 

 

Das 15 comunidades mais comuns 

entre os membros, 11 são sobre 

hepatite C e fazem parte da categoria 

“Saúde e Bem-Estar”. Essa 

característica é um indício de que 

portadores de doenças crônicas 

possuem um perfil diferenciado de 

participação e envolvimento em 

comunidades virtuais, que indica uma 

coerência maior na escolha de 

comunidades.  

 

Religião e jogos sociais são os outros 

dois temas das outras comunidades 

mais comuns entre os membros. 
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Entre os medicamentos citados na comunidade, foi encontrada a relação esperada entre Ribavirina e Interferon. 

A forte ligação entre os medicamentos acabou por ofuscar as relações encontradas entre outros remédios. 

Interferon  1554 

Ribavirina  1048 

Eritropoetina 317 

Pegasys  201 

Ácido Fólico  157 

Pegintron  130 

Tylenol  121 

Filgrastim  109 

Omeprazol  80 

Paracetamol  69 

Silimarina  63 

Medicamentos mais citados 

na comunidade 

> medicamentos 

11 



Introdução                    |                   Análise                    |                   Discurso                    |                   Conhecimentos 

animando-c.blogspot.com 

unidosvenceremos.com.br 

portaldahepatite.com 

doencasdofigado.com.br 

camara.gov.br 

hepcentro.com.br 

hepato.com 

youtube.com 

orkut.com.br 

144 

141 

76 

15 

11 

12 

12 

12 
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Sites de conteúdo colaborativo 

Sites especializados 

Sites governamentais 

Natureza do conteúdo 

> sites mais citados 

O site colaborativo YouTube é a fonte única mais citada na comunidade. Considerando-se a natureza do 

conteúdo, sites especializados foram mais citados no total. Esses sites são produzidos por especialistas no 

assunto, mas que não são necessariamente profissionais de saúde. Apenas um site governamental 

(camara.gov) apareceu entre as principais fontes citadas na comunidade. 
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Bebidas Alimentos Suplementos alimentares Cosméticos 

> produtos 

Entre os produtos de consumo citados, a categoria “bebidas” foi a mais expressiva tanto na diversidade como 

na quantidade de citações. A alimentação é uma preocupação frequente para o portador de hepatite C, uma vez 

que entre as marcas e produtos mais mencionados, 80% são relacionados à indústria alimentícia. 
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Tópico 
Período de 
existência 

Dias 
Quantidade 

de 
mensagens 

% 
mensagens 

do total 

Média de 
mensagens 

/ dia 

Participantes 
únicos no 

tópico 

Postagens 
por 

participante 

Quem visitou a 
comunidade hoje??? 

01/07/09  a 
07/04/11 

646 1863 9,23 2,88 180 10,35 

Confessionário 
08/11/09  a 
25/12/10 

413 589 2,92 1,43 88 6,69 

INICIO DO 
TRATAMENTO 

04/01/10  a 
15/02/11 

408 514 2,55 1,26 62 8,29 

Que tal os novos na 
Comunidade se 
apresentarem? 

02/09/08  a 
23/12/10 

842 285 1,41 0,34 98 2,91 

Começo amanhã o 
tratamento! 

12/01/11 a 
13/04/11 

92 195 0,97 2,12 38 5,13 

> tópicos 

Como visto anteriormente, a comunidade possui uma grande quantidade de tópicos (1.284). Para uma análise 

vertical, a definição dos critérios abaixo auxiliou a escolha daquele que fosse mais representativo frente ao 

volume total de mensagens postadas na comunidade. O tópico escolhido (“Confessionário”) foi o que melhor 

combinou os elementos. 
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O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é uma técnica que permite a construção de discursos coletivos distintos 

que expressam as representações sociais de uma coletividade, por meio da análise de depoimentos individuais. 

Os discursos são gerados agregando-se os trechos pertencentes aos discursos individuais e eliminando-se os 

trechos que apresentam o mesmo argumento, evitando assim que se tornem repetitivos. Os depoimentos são 

reproduzidos em sua forma original. 

 

Como resultado do DSC foi possível verificar:  

- O tipo de conteúdo que circula na comunidade; 

- A qualidade do envolvimento emocional dos membros com a comunidade; 

- A quantidade de informações sobre diferentes temas. 

 

Quantidade de 
mensagens 

 
 

589 

Participantes 
únicos no tópico 

 
 

88 

Média de 
postagens por 
participante 

 

6,69 

Cenário: Tópico “Confessionário” 

Discurso do Sujeito Coletivo 
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SC* Ideia Central Participantes**  % Sexo (F / M) % 

1 
Compartilho informações sobre exames, sinais e 
sintomas, medicamentos e tratamentos seguidos. 

72 81,8 87,5 / 12,5 

2 
Troco mensagens sobre fé, apoio emocional e 
vínculo afetivo com a comunidade e ou seus 

membros. 
48 54,5 87,5 / 12,5 

3 
Compartilho relatos sobre como a doença 

influencia minhas relações afetivas e profissionais. 
34 38,6 94,2 / 5,8 

4 
Utilizo a comunidade para dar e receber 

orientação técnica sobre a doença e assuntos 
relacionados. 

21 23,8 95,3 / 4,7 

5 Compartilho relatos sobre a relação com médicos. 16 18,1 81,3 / 18,7 

* SC é o número pelo qual o Sujeito Coletivo é identificado;  

** Participantes é a quantidade de sujeitos que contribuíram para a composição do DSC (podem ter contribuído em mais de um SC). 

DSC > ideias centrais 
A tabela abaixo apresenta a síntese das ideias centrais presentes nos discursos que circularam no tópico 

“Confessionário”. 
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       Troco mensagens sobre fé, apoio emocional e vínculo afetivo com a comunidade e ou seus membros. 

"Muito obrigada por suas palavras, pela força, não era medrosa assim, mas fiquei traumatizada com os problemas que tive em uma 

cirurgia. Muito obrigada pelas orações, queria poder abraçar todas, pois aqui estou tendo o apoio que necessito, aqui encontro conforto, 

onde sei o que escrevo vocês sabem e sentem o que eu estou sentindo. Amei esta comunidade, experiências novas e que me consolam 

sabendo que estamos nesta luta de um ano para um vida toda e que Deus nunca nos desamparará. Coisa boa é este mundo virtual que 

nos faz perto mesmo longe.” 

       Compartilho relatos sobre como a doença envolve minhas relações afetivas e profissionais. 

"Estou muito sozinha, sem apoio dos de perto. Filhos não tem tempo, ajudam como podem e ninguém dos amigos e parentes querem 

saber. A vida ficou absolutamente sem graça. Me afastei de todo e qualquer evento social (só vou mesmo quando não dá para escapar). 

Mudou ate minha atividade profissional. Desde de que contei sobre o que estou passando os amigos que ficaram da para contar nos 

dedinhos de uma mão, é que família nesta hora é muito importante, porque são eles que sempre vão estar ao nosso lado.” 

       Utilizo a comunidade para dar e receber orientação técnica sobre a doença e assuntos relacionados. 

“Alguém já notou diferença de reações dependendo do lugar de aplicação? Eu sempre tomo na barriga e ontem tomei no braço, não sei se 

foi coincidência ou não mas me derrubou. Fazia um bom tempo que a aplicação não me deixava derrubada assim, hoje estou jogada o dia 

todo, dores musculares não fortes mas chatas que não passam com medicamento.” 

       Compartilho informações sobre exames, sinais e sintomas, medicamentos e tratamentos seguidos. 

      Compartilho relatos sobre a relação com médicos. 

“Obrigada pelas dicas, vou experimentar. Mas, só te explicando tomei o Neumega porque quando comecei o tratamento as plaquetas já 

estavam em 40.000 então pra poder manter o interferon tomava essa medicação (Neumega) porque subia umas 10.000.  O medicamento 

é entregue para 4 semanas, ai você terá que voltar a farmácia de alto custo com nova receita. terá sempre que levar isopor com gelo, pois 

as injeções tem que ficar em refrigeração. Peguei hoje meus remédios, me diz uma coisa que horas você toma as ribavirinas?” 

“Depois de tanto ler o que vocês postam resolvi procurar outro medico, desta vez um hepato me falou que imediatamente deveria 

começar a tratar. Não sei o que fazer! Ele me disse que não adianta eu passar por uma biopsia e correr risco sendo q mesmo q eu faca a 

biopsia e ganhe o tratamento, será com o interferon `ruim’ como ele chama, q o interferon peguilado não é liberado para genótipo 3 :( so 

o outro. Segundo informação do hepato, hoje so vou pegar um formulário para ele assinar e separar os exames, mas mesmo assim a 

ansiedade existe.” 

1 

2 

3 

4 

5 
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Novos medicamentos 

“Não vejo a hora de chegar logo o Telaprevir, vai ser a 

salvação para muitos não respondedores, é o meu 

caso." 

D
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A frustração com o fracasso do tratamento árduo é 

contornada com a esperança em pesquisa e 

desenvolvimento de novos medicamentos. As 

notícias sobre o desenvolvimento de novos 

remédios e terapias são um alento para os 

pacientes que possuem doenças crônicas.  

Portador Hepatite C, membro da comunidade virtual 
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Assumindo a responsabilidade por uma 

dieta saudável 

“Quando falo em dieta, quero dizer nutrição. Gostei 

muito da parte que fala das vitaminas, no quanto elas 

são responsáveis pela resposta no tratamento. 

Dieta rica em alimentos vitaminados, frutas , 

legumes, verduras , ovos , carne, suco de vegetais, de 

legumes e verduras, oleaginosas... se alimentar de 

comida não industrializada, evitar frituras e doces, o 

máximo que conseguir...” 

St
ev

en
 D
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o
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A doença desperta a necessidade por uma 

alimentação mais saudável. É preciso se informar 

sobre o que ajuda e o que atrapalha o tratamento. 

Pacientes procuram entender o que compõe os 

alimentos que fazem parte do dia a dia, por uma 

necessidade de controle de dieta. São consumidores 

conscientizados e preocupados com a qualidade dos 

seus alimentos. 

Portador Hepatite C, membro da comunidade virtual 
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O acesso online a resultados de exames 

”Peguei pela Internet o resultado do meu PCR. Me 

ajudem a entender: Quantificação por PCR – Valor de 

Referência Não Detectado 

HCV-RNA UI/ML 1580675 UI/ML 

LOG 6,20 UI EM LOG/ML" 

Li
sa

 C
la

rk
 

Os prestadores de serviço da área de saúde 

começam a oferecer ferramentas para tornar mais 

cômoda a vida do paciente, como o acesso online a 

resultados de exames. Alguns pacientes aproveitam 

esse ambiente para pesquisar imediatamente 

informações adicionais e interpretar os resultados 

do exame. 

Portador Hepatite C, membro da comunidade virtual 
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