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Resumo
Objetivo – Desenvolver e avaliar um website educacional no intuito de promover a prevenção e a identificação precoce do câncer bucal.
Métodos – Foram desenvolvidos um website com conteúdo educacional sobre o câncer bucal, um questionário de conhecimento e um
vídeo do autoexame bucal. Resultados – O website desenvolvido foi intitulado “Website Educacional da Prevenção do Câncer Bucal”.
A análise estatística mostrou que os grupos G1 e G2 eram homogêneos quanto ao conhecimento prévio sobre o câncer bucal. Entretanto,
o G1 mostrou diferença significante (p<0,01) sobre o conhecimento pós navegação no website. Conclusão – O website desenvolvido
mostrou-se uma eficiente ferramenta educacional quanto ao ganho de conhecimento sobre o câncer bucal. Propiciou cerca 15.000
acessos ao website e atingiu aproximadamente 500.000 visualizações do autoexame bucal.

Descritores: Prevenção de doenças; Neoplasias bucais; Carcinoma; Educação em saúde bucal

Abstract
Objective – To develop and evaluate an educational website in order to promote the prevention and early identification of oral cancer.
Methods – A website with educational content on oral cancer, a knowledge questionnaire and a video of oral self-examination were
developed. Results – The website developed was titled "Educational website for the prevention of oral cancer". The statistical analysis
showed that the G1 and G2 groups were homogeneous regarding the previous knowledge about oral cancer. However, the G1 showed
significant difference (P < 0.01) on the post-navigation knowledge on the website. Conclusion – The developed website proved to be
an efficient educational tool for gaining knowledge about oral cancer. It enabled about 15.000 accesses to the website and reached
approximately 500,000 views of the oral self-examination.

Descriptors: Prevention of diseases; Oral neoplasmus; Carcinoma; Oral health education

Introdução
No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) es-

tima que haverá 14.700 de novos casos em 2018, sendo
11.200 homens e 3.500 mulheres. A maioria dos cân-
ceres de boca infelizmente só é diagnosticada em fase
tardia. As estatísticas sobre mortalidade têm sido uma
fonte essencial para a compreensão do perfil epide-
miológico das populações, inclusive no Brasil, que
apresenta em sua última estatística (2013), 5.401 pa-
cientes, sendo 4.223 homens e 1.178 mulheres. O cân-
cer bucal afeta lábios e o interior da cavidade oral.
Dentro da boca devem ser observados gengivas, mu-
cosa jugal (bochechas) palato duro (céu da boca) e lín-
gua (principalmente as bordas), assoalho (região em-
baixo da língua). O câncer do lábio é mais comum em
pessoas brancas e ocorre mais frequentemente no lábio
inferior1. Neste contexto, a carcinogênese caracteriza-
se como um fenômeno complexo e multifatorial, que
inclui desde fatores de ordem biológica, hereditária,
nutricional, ambiental e social, destacando-se o con-
sumo de tabaco e álcool entre os fatores altamente as-
sociados à formação de tumores2-4. Os fatores de risco
ambientais que predispõem ao aparecimento do câncer
bucal são maiores em indivíduos tabagistas e etilistas.

A combinação do álcool e do tabaco apresenta maior
probabilidade de causar câncer que qualquer uma das
duas substâncias usadas isoladamente5. 
Atualmente, outro fator de risco de câncer bucal que

chama a atenção é o HPV (Human Papiloma Virus),
está relacionado à maior parte dos casos de carcinoma
espinocelular (CEC) da cavidade bucal. No estudo, que
avaliou 60 amostras de mucosa da boca – sendo 50 de
portadores do carcinoma já confirmados e 10 de pa-
cientes sem evidências clínicas de lesões (grupo con-
trole), 37 dos portadores de câncer (74%) apresentaram
resultado positivo para os papilomavírus oncogênicos,
os mais perigosos pela capacidade de desenvolver tu-
mores malignos. Já no grupo controle, apenas uma das
amostras (10%) foi positiva para o vírus6. 
A detecção do câncer bucal em fase inicial e o trata-

mento adequado resultam em um prognóstico favorável
em cerca de 80% dos casos. Um aliado importante,
para esse prognóstico é o autoexame bucal, que se
apresenta como uma estratégia simples e eficaz na
identificação precoce das lesões cancerizáveis e do
câncer bucal, pois a cavidade bucal é uma estrutura
anatômica que favorece a inspeção visual e a palpação
direta, ao contrário de outras estruturas do corpo.7-9.
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A acurácia do autoexame bucal em um grupo de
risco de 243 voluntários que foram convidados e exa-
minados pelo dentista para identificar a presença de
alterações na boca. Em um segundo momento, os vo-
luntários foram instruídos pelo dentista a ler um folheto
informativo sobre autoexame bucal. A educação dos
pacientes e dos profissionais da saúde para o reconhe-
cimento precoce de lesões com potencial de maligni-
dade e encaminhamento para atendimento imediato
certamente contribuiria para a melhora do serviço e
do prognóstico para os pacientes com câncer bucal.10
Para que se possa trabalhar com prevenção e ajudar

a reverter este quadro, a população precisa entender a
doença e quais são seus fatores de risco. A informação
em saúde, como a atividade de prevenção, constitui-se
um instrumento importante, no entanto ainda existe
uma grande necessidade de programas de prevenção
do câncer bucal no Brasil, através de ações que esti-
mulem mudanças de comportamento na população
para reduzir a exposição a fatores de risco diminuindo
assim a sua incidência11-12.
Diante do exposto, este trabalho justifica-se pela ne-

cessidade de informar e educar a população sobre a
prevenção e a detecção precoce do câncer bucal. Por-
tanto, o objetivo deste trabalho consistiu no desenvol-
vimento e avaliação de um website educacional, com
intuito de promover a prevenção e a detecção precoce
das lesões cancerizáveis e do câncer bucal.

Métodos
Após avaliação e aprovação pelo Comitê de Ética

em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo /
Hospital São Paulo, CEP 0795/06, o estudo foi dividido
em duas fases: Transversal e Longitudinal

Fase Transversal
No intuito de avaliar o nível de conhecimento de

uma população sobre o câncer bucal a fim de elaborar
o conteúdo educacional do website, foi aplicado um
questionário com dados sociodemográficos e clínicos,
n=772 participantes dos quais 48 foram encaminhados
ao Setor de Estomatologia para biópsia, sendo oito (8)
casos confirmados de carcinoma espinocelular (CEC).
No desenvolvimento do website, foram elaborados

textos, imagens e informações sobre câncer bucal, foi
criado um vídeo do autoexame armazenado na plata-
forma Youtube e incorporado no website. A amostra
foi composta por cem voluntários (n=100) do gênero
masculino e feminino. Todos os voluntários concorda-
ram com termo de consentimento e livre esclarecido.
A amostra foi dividida em 2 grupos G1 e G2:
G1: teve acesso ao conteúdo website educacional,

assistiu o vídeo do autoexame do website, respondeu
o questionário e foi examinado pelo dentista.
G2: não teve acesso ao conteúdo website educacio-

nal, não assistiu o vídeo do autoexame bucal, respon-
deu o questionário e foi examinado pelo dentista. Con-
forme a tabela 1 e figura 1 mostram a sequência e
dinâmica dos grupos avaliados.

Selo de qualidade do Website
O website foi submetido e avaliado pela Health On

the Net Foundation (HON)13 que tem como objetivo
de orientar e regulamentar os sites de medicina e saúde
adotando um selo de certificação HONcode13, a fim
de obter este selo, o website foi submetido aos oito
princípios éticos a seguir: 1. Autoridade, 2. Comple-
mentaridade, 3. Confidencialidade, 4. Atribuições, 5.
Justificativas, 6. Transparência na propriedade, 7. Trans-
parência do patrocínio e 8. Honestidade da publicidade
e da política editorial.

Resultados
O website obteve o certificado (HON) e foi publicado

na sessão de serviços ao paciente e à comunidade da
UNIFESP Virtual, que pode ser acessada por meio da
página institucional da Universidade Federal de São
Paulo, ou pelo acesso direto www.cancerbucal.uni-
fesp.br conforme mostra figura 2. Com a edição e pu-
blicação do vídeo do autoexame bucal, o mesmo ficou
disponível no website com link na plataforma Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ss6_Fnu8FOY&t=1s
conforme mostra a figuras 3.

Avaliação do Website
Durante a avaliação, o G1 navegava de forma se-

quencial, podendo, assim, explorar o conteúdo passo
a passo de todas as telas do conteúdo bem como res-
ponder a todas as questões do questionário, ver e exe-
cutar o autoexame bucal. A análise estatística mostrou
alta concordância, sendo 46 casos em concordância e
discordância em 4 casos – entre estes, em dois casos o
Dentista encontrou de 1 a 3 lesões e em outro caso de
4 a 6 lesões, mas o paciente não identificou lesão al-
guma. Os resultados referentes aos achados clínicos
do autoexame bucal em relação à concordância do
grupo G2, que não teve acesso ao conteúdo do website,
frente ao Dentista, mostrou fraca concordância, sendo
25 casos em concordância e 25 casos em discordância;
entre estes, em 18 casos o dentista encontrou de 1 a 3
lesões e em outro caso de 4 a 6 lesões, no entanto, os
voluntários não identificaram lesão alguma. Em 5 casos,
o Dentista apontou a existência de 4 a 6 lesões e os
voluntários apontaram apenas de 1 a 3 lesões.

Avaliação Fase Longitudinal
Para coleta de dados referentes a identificação e o

comportamento de acesso do público que visita o web-
site “Prevenção do Câncer Bucal” foi utilizada a ferra-
menta de webmetria oi utilizado o Google Analytics14

que é uma ferramenta desenvolvida com base em uma
plataforma de relatórios eficaz e simples de ser utilizada.
Na avaliação longitudinal, até a data de publicação
deste artigo, o website foi visitado cerca de 15.000 ve-
zes, http://www.cancerbucal.unifesp.br/index.html.
Esses dados analíticos são demonstrados nas figuras 4
e 5. Como o conteúdo é oferecido por uma universi-
dade brasileira, não é de surpreender que o maior grupo
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Figura 1. Dinâmica sequencial do grupo G1

Figura 2. Layout da página inicial do website certificado pela HON

Tabela 1. atividades dos grupos G1 e G2

   Grupos       Leu                      Acesso          Assistiu             Realizou           Registrou           Examinado             Registrou
                     questionário         website         vídeo                 autoexame       os achados         pelo dentista          os achados
                                                                       autoexame        bucal                                                                         autoexame bucal

   G1              sim                       sim                sim                    sim                    sim                    sim                         sim

   G2              não                       não               não                   sim                    sim                    sim                         sim
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Figura 3. Vídeo do autoexame bucal na plataforma de vídeos youtube

Figura 4. Dados da navegação do usuário no website

Figura 5. Perfil de gênero e idade dos usuários.
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Figura 6. Dados analíticos do vídeo

Figura 7. Dados como compartilhamento e origem de tráfico, entre outros
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Figura 8. Dados de origem de tráfico como temas pesquisados

Figura 9. Dados de compartilhamento do vídeo sugerido por outros usuários

Figura 10. Dados da soma de compartilhamentos e origem de trafico do vídeo



de alunos seja de dentro do Brasil (97%). Os usuários
que acessaram o website fizeram 11926 sessões no site
entre novembro de 2010 e novembro de 2018. Como
mostrado na Figura 1, os alunos gastaram, em média,
1:18 minutos em cada visita e visitaram 1,24 páginas
da web, resultando em um total de 14.821 page views. 
Para obter os dados consolidados do vídeo do au-

toexame bucal, foi utilizado YouTube Studio, que é
uma ferramenta que gerencia o canal do YouTube de
maneira mais rápida e fácil, a fim de obter os dados es-
tatísticos. O vídeo foi visualizado cerca de 350.000 no
canal de origem, e compartilhado em outros canais do
próprio Youtube como exemplo de links abaixo, so-
mando-se assim, cerca de 500.000 visualizações na
plataforma Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=ss6_Fnu8FOY&t=

1s 350.000 visualizações
https://www.youtube.com/watch?v=1N3MpZlJeE4

5.300 visualizações
https://www.youtube.com/watch?v=CP2PtMQTr2E

60.948 visualizações
https://www.youtube.com/watch?v=MomSg1VztF

8.384 visualizações 
Outros dados analíticos relevantes são apresentados

nas figuras 6, 7, 8, 9 e 10 respectivamente.

Discussão
Por meio das estratégias de buscas adotadas no es-

tudo, a literatura apresenta inúmeros artigos e websites
que abordam o câncer bucal, no entanto, não há estu-
dos relevantes a respeito de um website educacional
sobre o câncer bucal15. Neste estudo, na primeira fase,
os grupos foram compostos por 100 indivíduos, sendo
37 do gênero feminino e 63 do gênero masculino, com
média de idade de 49 anos, escolaridade com ensino
médio completo e nível socioeconômico com renda
mensal acima de dois salários mínimos. Na amostra,
79 indivíduos utilizam internet com regularidade e 21
não utilizam. Da amostra dos que utilizam internet, so-
mente 23 indivíduos procuraram informações sobre
câncer bucal na internet. Esta amostra difere bastante
daquela da campanha em que 772 indivíduos foram
atendidos e cerca de 15% tinham alguma fluência com-
putacional. Outro dado relevante da amostra foi o
tempo de tabagismo, de 24 anos com média de 15 ci-
garros/dia. Em relação ao hábito de bebida alcoólica,
22 indivíduos ingerem bebida alcoólica diariamente,
14 não ingerem e 64 ingerem eventualmente. 
O número de atendimento anual no ambulatório de

estomatologia em 2010 era de 235. Com a estratégia
de publicar o conteúdo educacional nas mídias, este
número foi aumentando paulatinamente, atualmente
são cerca de 815 pacientes durante o ano, registrados
na gerência de hospitalidade, portanto, um crescimento
de 246%. Ao analisar o questionário de conhecimento
do câncer bucal pré e pós navegação no website, o
grupo G1 mostrou diferença significante entre o grau
de conhecimento pré e pós navegação. O resultado re-
velou que o website confere conhecimento sobre o

câncer bucal ao navegador. Este conhecimento este-
neu-se também no momento dos achados clínicos. O
Grupo G1, que teve acesso ao conteúdo educacional,
apresentou excelente concordância com o cirurgião
dentista em relação aos achados clínicos. Apesar das
políticas públicas promoverem a importância do au-
toexame de boca, foi verificado que havia um desco-
nhecimento destas campanhas. Este achado é preocu-
pante, uma vez que outro estudo constatou que o maior
tempo que contribuiu para o atraso no diagnóstico foi
o do paciente16. Esses foram os primeiros a detectar a
lesão, mas demoraram a procurar atendimento16.
Mesmo que a informação apoiada em um website re-
presente uma ferramenta educacional importante, frente
a uma lesão, a avaliação do especialista para esclare-
cimento ou conduta é soberana, sobretudo no que con-
cerne ao diagnóstico precoce e ao tratamento das lesões
cancerizáveis e do câncer bucal. Neste contexto, vale
salientar a importância de um website em saúde cor-
responder aos princípios éticos estabelecidos pela
HON, do qual este website obteve certificação por
meio do selo HONcode. 
Este website pode representar uma estratégia educa-

tiva e motivacional simples, de baixo custo, a ser apli-
cada a programas de educação em saúde pública, no
intuito de melhorar a prevenção do câncer bucal na
população. O presente estudo foi realizado em duas
fases e grupos diferentes de indivíduos, com pessoas
que participaram de atividades presenciais e de busca
informatizada ativa para busca sobre câncer de bucal
na internet. Embora não tenha sido objetivo do estudo,
foi verificado que a busca no google, o HPV na boca
foi o mais pesquisado e direcionado para vídeo do au-
toexame bucal. 
Vídeos educativos já vêm sendo usados há muito

tempo, e com o desenvolvimento tecnológico a facili-
dade para desenvolvê-los está cada vez maior. A publi-
cação, acesso e alcance da exposição dos vídeos au-
mentaram muito a partir de 2005 com a criação do
Youtube uma ferramenta da nova geração Web 2.017.
Conectividade, redes, sistemas de comunicação móvel
e a tendência digital entre telefone, internet, rádio e
TV estão mudando as táticas e instrumentos de comu-
nicação. O uso das novas mídias junta estratégias de
comunicação bidirecional, criando espaços para ma-
nifestações e reflexão do público. 
O vídeo do autoexame bucal alcançou maior núme-

ros de acessos quanto ao website educacional, mos-
trou-se sobretudo, um trafego altíssimo na plataforma
Youtube, representado por quase 500.000 visualizações
e mais de 260.000 na categoria de vídeos sugeridos ou
recomendados por usuários de forma espontânea.
Os sistemas de comunicação de massa particulariza-

dos ou segmentados são a opção da sociedade para
entrar em contato com a ciência, e consequentemente
seus produtos e sugestões. Por isso, para que a divul-
gação científica ocorra de forma eficiente é preciso
que as informações sejam comunicadas de forma clara,
simples, direta e de fácil compreensão para que se tor-
nem acessíveis ao público. Neste aspecto, o jornalismo
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científico cumpre importante papel na tradução dos
assuntos científicos para uma linguagem que torne o
conhecimento acessível aos demais públicos18.

Conclusão
O website educacional da prevenção do câncer bucal

mostrou-se uma eficiente ferramenta educacional
quanto ao ganho de conhecimento sobre o câncer bu-
cal. Na avaliação longitudinal, representada durante 8
anos, o website foi visitado cerca de 15.000 acessos,
ressaltando sobretudo o vídeo do autoexame bucal, vi-
sualizado cerca de 500.000 visualizações na plataforma
Youtube somados, porém, com os compartilhamentos
e o vídeo recomendado por mais de 260.000 usuários.
Como consequência, aumentou a busca assistencial no
ambulatório estomatologia do Hospital São Paulo/UNI-
FESP em cerca 246% durante esses 10 anos. 
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