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Apresentação
A Internet está em toda a parte! Hoje nenhum de nós vive
mais sem buscar, postar ou compartilhar informações on-line.
Esta liberdade é inédita, mas gera um problema: nem toda a
informação é de qualidade.
Este livro apresenta e analisa a segunda experiência de
avaliação de qualidade de informação em sites de saúde
desenvolvida na Fundação Oswaldo Cruz. O Laboratório
Internet Saúde e Sociedade (LAISS) do Centro de Saúde Escola
Germano Sinval de Faria foi responsável por esta iniciativa. Ele
desenvolveu

uma

metodologia

inovadora

que

envolveu

moradores e profissionais de saúde da atenção primária que
residem e atuam no território de Manguinhos.
Na primeira experiência, foram avaliados 20 sites de
dengue. Nenhum alcançou 70% de conformidade com os
critérios e indicadores utilizados. Nesta segunda experiência,
foram avaliados 12 sites de tuberculose. Eles também não
atingiram 70%. Estes dados são preocupantes se levarmos em
consideração a centralidade que a Internet desempenha
atualmente na busca por informações em saúde.
Com a publicação deste livro, pretendemos continuar
fomentando a discussão sobre a pertinência e a oportunidade
de nossa instituição avaliar as informações dos sites de saúde
e conferir um SELO DE QUALIDADE aos que atingirem altos índices
de conformidade com os critérios e indicadores utilizados.
Dr. Hermano Albuquerque de Castro
Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública
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INTRODUÇÃO

A Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) é a unidade
da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) que “se dedica, há
quase seis décadas, à formação profissional em saúde e
ciência & tecnologia e atua, de forma protagonista, em
pesquisa,

desenvolvimento

tecnológico,

formulação

de

políticas públicas e prestação de serviços de referência em
saúde” (Castro, 2015). Um de seus departamentos é o
Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF). Ele
atende a população residente nas comunidades que cercam
a FIOCRUZ. Junto ao CSEGSF, no ano de 2009, foi
inaugurado o “Laboratório Internet, Saúde e Sociedade”
(LAISS).

O

pesquisas

laboratório
e

prestações

também

tem

protagonizado

de

serviços

envolvendo,

especialmente, os vizinhos da instituição.
Desde de sua inauguração, o LAISS assumiu duas
missões: alfabetizar digitalmente a população vizinha,
majoritariamente

em

condições

socioeconômicas

desfavoráveis; e construir um ambiente propício para a
elaboração,

validação

e

aplicação

de

indicadores

de

qualidade para a avaliação da informação disponível em
sites de saúde. A experiência apresentada neste livro deriva
do cumprimento desta segunda missão. Esta não é,
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entretanto, a primeira experiência do tipo desenvolvida pelo
LAISS.
Em 2012, foi desenvolvido um projeto de pesquisa
voltado para análise da qualidade da informação em sites
de dengue. Ele contou com o apoio da Vice-Presidência de
Ambiente,

Atenção

e

Promoção

da

Saúde

(VPAAPS/FIOCRUZ) e do Programa de Desenvolvimento e
Inovação

Tecnológica

em

Saúde

Pública

(PDTSP)

no

Território Integrado de Ações em Saúde (TEIAS). Em 2014,
foi publicado um livro onde esta experiência foi apresentada
e analisada (Pereira Neto; Paolucci, 2014).
A publicação dessa primeira experiência contribuiu para
o debate a respeito da importância e do significado que a
informação pode ter para a prevenção de doenças e para a
promoção da saúde (Garbin et al., 2012).
Há mais de duas décadas estamos presenciando uma
intensa e radical transformação tecnológica por causa da
Internet. No início do século XXI, Hart (2004:22) já afirmava
que

“nenhuma

outra

tecnologia

se

difundiu

tão

rapidamente entre a população do planeta”.
O acesso à informação tem crescido vertiginosamente
desde a emergência e popularização desta tecnologia. Isto
pode ser explicado devido à facilidade de encontrar
informações sobre qualquer assunto. Os inúmeros sites de
busca facilitam o acesso às informações. Além disso, os
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indivíduos podem produzir informações, organizando seu
próprio site, blog ou facebook. As redes sociais também
colaboram neste sentido. Elas possibilitam a interatividade
e a troca de informações entre indivíduos a um nível
potencialmente global. A Internet, portanto, oferece novas
oportunidades para a produção, o compartilhamento e a
difusão de informações.
A velocidade com que a informação é difundida na
Internet é singular: cada um de nós pode saber de muita
coisa e de muita gente, a qualquer hora do dia ou da noite,
de qualquer lugar do planeta em questão de segundos
(Lévy, 2001). Aos poucos, a Internet se firmou como “um
meio essencial de comunicação e organização em todas as
esferas de atividade” (Castells, 2003:144). No âmbito
político, por exemplo, os projetos de lei são submetidos às
consultas

públicas

na

Internet.

As

petições

on-line

conquistaram um importante papel de manifestação de
interesses coletivos. As redes sociais se tornaram arenas de
debates diários, veículos de denúncias e organizadoras de
protestos de toda ordem.
A saúde é um dos assuntos mais pesquisados na
Internet. O Comitê Gestor da Internet (CGI) no Brasil
realizou uma pesquisa nacional e constatou que, entre os
brasileiros, a procura por informações e serviços de saúde é
a segunda maior atividade de busca, independente da
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renda, do grau de instrução e das regiões onde vivem
(Barbosa, 2014).
Beck

e

colaboradores

(Beck

et

al.,

2014:e128)

entendem que: “a Internet é uma das principais fontes de
informação de saúde especialmente entre os adultos
jovens, mas o conteúdo dos websites nem sempre é
confiável e validado”.
Como se justifica este quadro?
Primeiramente, a estrutura descentralizada da Internet
facilita a produção e a divulgação de conteúdo. Em um
minuto, podem ser criados e disponibilizados, ao redor do
mundo, diversos blogs, sites, vídeos e comunidades virtuais
sobre algum tópico relacionado à saúde, assim como
podem ser retirados aqueles que estavam on-line.
Associado a isto, o produtor de informação sobre saúde
na

Internet

pode

ser

qualquer

indivíduo,

grupo

ou

instituição, entre os quais se destacam os empresários do
setor, as companhias privadas, as instituições públicas de
pesquisa, as agências governamentais, as associações de
pacientes, as associações de profissionais e os próprios
indivíduos

em

iniciativas

isoladas.

Esta

diversidade

produtores de informação atuam e disponibiliza informação
sem qualquer tipo de controle ou fiscalização. Esta é uma
característica

da

Internet

que

deve

ser

exaltada!

Entretanto, ela gera um problema na área da saúde: as
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informações

podem

estar

incompletas,

contraditórias,

incorretas ou fraudulentas. Além disto, elas podem estar
corretas e atualizadas, mas serem apresentadas de uma
maneira que dificulte sua compreensão por um cidadão
comum. Assim, podem ocorrer graves consequências:
incompreensão dos sintomas e estímulo ao autodiagnóstico
e à automedicação sem orientação.
Para

lidar com

essa

realidade,

alguns autores

e

instituições têm realizado uma avaliação da qualidade da
informação de saúde na Internet. Elas têm sido realizadas
há cerca de vinte anos. De acordo com Paolucci (2015), o
número de estudos de avaliação tem aumentado nesse
período e se acentuado nos últimos cinco anos. No entanto,
a avaliação da informação on-line ainda é um desafio para a
Saúde Pública.
Então, o que tem sido feito para enfrentar este desafio?
Existem instituições que oferecem selos para certificar
sites considerados de qualidade (Lopes, 2008). Outras
instruem os provedores de informação na disponibilização
da informação ou divulgam códigos de conduta para
orientar os usuários na hora de decidir se um site é ou não
confiável (Mendonça, 2013). No Brasil, além do LAISS, não
temos conhecimento de qualquer instituição pública ou
privada que esteja preocupada com essa questão. Além
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disso, a produção bibliográfica nacional sobre este tema é
limitada.
Tendo em vista uma variedade de métodos empregados
para avaliar a qualidade da informação de saúde na
Internet, Eysenbach et al. (2002) elaboraram uma revisão
sistemática.

Analisaram

79

artigos,

entre

os

quais

identificaram 86 critérios diferentes para a avaliação de
sites de saúde. Os autores agruparam estes critérios e os
sintetizaram nas seguintes 5 categorias: Técnico, Design,
Legibilidade, Acurácia e Cobertura. Devido ao esforço de
reunir todos os estudos de avaliação publicados até o ano
de 2001, este estudo se tornou uma das principais
referências no campo, tendo sido citado centenas de vezes
em diferentes trabalhos acadêmicos desde sua publicação.
Desde sua publicação até hoje, passaram-se 14 anos.
Esta

revisão

sistemática

pode

ser

considerada

desatualizada. Coube, então, verificar se nenhuma outra
revisão de qualidade a atualizou. Assim, poderíamos
constatar a a necessidade ou não de elaboração de uma
nova revisão sistemática.
Paolucci

e

Pereira

Neto

(2014)

identificaram

que

realmente havia essa necessidade. Por esta razão, foi
elaborada uma revisão sistemática seguindo os parâmetros
adotados por Eysenbach et al. (2002) em uma dissertação
de mestrado. Na dissertação de Paolucci (2015), foram
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analisados 279 estudos. Alguns resultados e conclusões
merecem destaque para este livro.
A maioria dos estudos ocorreu em países desenvolvidos
(89%). A maioria reproduziu os métodos existentes, sem
inovações. Os 5 critérios sintetizados por Eysenbach et al.
(2002) ainda são atuais. O percentual de utilização de cada
um deles foi alterado. Em 80% dos casos os próprios
autores dos artigos foram os avaliadores dos sites. A
participação de especialistas e usuários na prática da
avaliação foi irrisória.
As experiências relatadas neste livro e no primeiro
inovaram nesses aspectos. Os 5 critérios presentes na
revisão sistemática de Eysenbach et al. (2002) foram
empregados

no

diferentemente

das

processo
práticas

de

avaliação.

relatadas

na

Porém,
literatura

científica, os indicadores foram construídos em colaboração
com especialistas e usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS), que

também foram os avaliadores dos sites de

saúde.
Neste livro, apresentamos e analisamos a segunda
experiência de avaliação da qualidade da informação em
sites de saúde. Desta vez, foram avaliados

sites de

tuberculose. Ela foi realizada pelo LAISS entre os anos de
2013 e 2014. Este projeto também contou com o apoio da
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Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da
Saúde (VPAAPS).
Ao publicar este segundo livro, o LAISS pretende
continuar o debate a respeito da importância e do
significado que a certificação de sites pode ter para a
prevenção de doenças e promoção da saúde (Garbin et al.,
2012). No nosso entender, a certificação de sites de saúde
representa uma nova missão para a Saúde Pública no
século XXI.
Ciente desta importância, o Doutor Hermano Castro –
Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
(ENSP/FIOCRUZ) conferiu ao Laboratório Internet, Saúde e
Sociedade (LaISS) o direito de certificar, em nome desta
unidade, sites com o Selo Sergio Arouca de Qualidade
da Informação em Sites de Saúde. Para a direção da
ENSP,

a

qualidade

da

informação

é

vital

para

o

fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Por esta
razão o LaISS passará a promulgar o selo aos sites de
instituições ligadas direta ou indiretamente ao SUS.
Para tanto, o site deve se submeter aos critérios,
indicadores e ao processo de avaliação consagrado pelo
LaISS. Diante do diagnóstico, ficarão evidentes os pontos
com maior e menor conformidade. O gestor do site deverá
ajustar os itens em que a conformidade estiver baixa,
modificando a forma da escrita e incluindo novos textos e
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imagens. Após efetuados os ajustes, o site voltará a ser
avaliado pelo LaISS. Se obtiver alta conformidade com os
indicadores avaliados nesta segunda vez, o site receberá o
Selo Sergio Arouca de Qualidade da Informação em
Sites de Saúde.
Este livro foi lançado no dia 14 de dezembro de 2016 no
salão internacional da ENSP/FIOCRUZ. Na oportunidade, foi
conferido

o

Tuberculose:

primeiro

Selo

Circulando

Sergio

Arouca

Informação,

ao

vinculado

Blog
ao

Programa Nacional de Controle da Tuberculose.
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PROCESSO

DE

AVALIAÇÃO

O processo de avaliação da qualidade da informação
disponível em sites de tuberculose pode ser dividido em
duas fases. A PRIMEIRA FASE trata da escolha dos avaliadores
e da amostra de sites. Também descrevemos o processo de
desenvolvimento

dos

indicadores

de

qualidade

que

consideramos como um padrão ouro com o qual a
informação deve estar em conformidade. Na SEGUNDA FASE,
apresentamos a construção da ferramenta de avaliação e
como ela foi aplicada.

Primeira Fase
Nesta fase, foram selecionados os avaliadores e os sites
de tuberculose a serem avaliados, além de terem sido
construídos os critérios e indicadores de avaliação, em
parceria com os profissionais de saúde do Centro de
Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF/FIOCRUZ).
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1.1 Seleção dos Avaliadores
None
of
the
studies
conducted
comprehension tests with actual consumers
or used judgment of literacy experts.
(Eysenbach et al., 2002:2695)
Constatamos que a realidade observada
naquela época sobre os avaliadores de
sites de saúde ainda é atual, mesmo com
esta
participação
inexpressiva
de
Especialistas
e
Usuários.
(Paolucci,
2015:74)

No primeiro livro sobre avaliação de sites de saúde
(Pereira

Neto;

Paolucci,

2014),

descrevemos

como

o

conceito de inovação tem se distanciado da ideia de algo
ser absolutamente novo. Ele vem sendo empregado como
um

processo

de

busca,

descoberta,

experimentação,

desenvolvimento, imitação e adoção de novos produtos,
processos e técnicas organizacionais (Lemos, 1999). Este
projeto também adota esta premissa.
Nossa principal referência metodológica foi o estudo de
Eysenbach et al. (2002). Dentre suas conclusões, consta a
primeira citação direta que fizemos no início desta Seção
1.1. Os autores identificaram que nenhum estudo teve a
participação de usuários da informação como avaliadores
dos sites de saúde, nem de especialistas em letramento. Na
revisão sistemática que desenvolvemos recentemente com
o intuito de atualizar o trabalho desses autores, essas
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participações foram pouquíssimas diante do total de 279
estudos analisados. Além disto, as participações não
seguiram qualquer padrão, destoando em relação ao
número

de

envolvidos

e

empregando

métodos

completamente distintos (Paolucci, 2015).
Neste sentido, esta experiência de avaliação de sites de
tuberculose manteve o caráter inovador, visto que contou
com a participação de 20 moradores das comunidades do
Complexo de Manguinhos e de 19 profissionais de saúde
que atuam na atenção primária ou que realizam pesquisas
sobre

tuberculose

participaram

tanto

na
do

Fundação
processo

Oswaldo
de

Cruz.

Eles

construção

dos

indicadores quanto da avaliação dos sites. Por esta razão,
descrevemos, a seguir, quais pessoas participaram desses
dois grupos e como foram escolhidas.
O primeiro grupo é o de moradores de Manguinhos. Dos
20 moradores que participaram da primeira experiência
com avaliação de sites, 19 fizeram parte do grupo que
avaliou os sites de Dengue no primeiro projeto (Pereira
Neto;

Paolucci,

2014).

Foi

necessário

convidar

outro

morador do território de Manguinhos para integrar a equipe.
Tratam-se de 16 mulheres e 4 homens. Eles têm níveis
variados de escolaridade, com idades entre 30 e 60 anos.
No início do primeiro projeto, muitos deles não tinham
habilidades e conhecimentos básicos de informática, nem
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intimidade com as redes sociais digitais. Nesse segundo
projeto,

agora

com

o

tema

da

tuberculose,

os

pesquisadores cidadãos demonstraram maior proximidade
com o universo dos computadores e da Internet.
Assim como na experiência anterior, eles receberam
durante a realização do projeto uma ajuda de custo mensal
de R$ 100,00, proveniente da VPAAPS. Isso contribuiu o
sentimento de reconhecimento e de engajamento entre os
pesquisadores cidadãos. Como o espaço físico do LaISS
comporta apenas 10 computadores, esse grupo se dividiu
em 2 turmas, que se reuniam semanalmente: uma às
segundas-feiras e a outra às quartas-feiras, ambas das 17
às 19 horas. Esse conjunto de 20 moradores de Manguinhos
avaliaram os sites como representantes dos usuários do
SUS.
Além de serem os avaliadores dos sites, eles também
participaram no processo de definição e construção dos
critérios e dos indicadores, assim como na primeira
experiência.

Suas

opiniões

foram

consideradas

para

qualquer tomada de decisão sobre a inclusão e redação dos
indicadores. Nossa inspiração para conduzir as atividades
foi o processo de comunicação dialógica discutida pelo
pedagogo Paulo Freire (1971). Para Freire (1971:66), “[...]
todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto
pensado, que midiatiza o primeiro sujeito do segundo, e a
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comunicação

entre

ambos,

que

se

dá

entre

signos

linguísticos”.
Promovemos discussões para compreensão de cada
conceito ligado ao mundo virtual e, em seguida, para o
desenvolvimento

dos

nossos

critérios

e

indicadores.

Também contamos com seus feedbacks durante o pré-teste
da ferramenta de avaliação.
Esta comunicação dialógica com os moradores de
Manguinhos buscou construir um sentido compreensível e
compartilhado entre o grupo sobre a ferramenta avaliativa
e sobre os critérios e indicadores que a formam. Desse
modo, estes moradores foram considerados pesquisadores
cidadãos, uma vez que suas participações não foram como
sujeitos de pesquisa, mas enquanto colaboradores no
desenvolvimento

da

pesquisa,

por

meio

de

seus

conhecimentos preexistentes e de outros obtidos durante o
projeto.
O segundo grupo de avaliadores nesta experiência é o
de profissionais de saúde. Para selecioná-los, foram feitas
reuniões com os profissionais que participaram da primeira
experiência, com aqueles vinculados ao CSEGSF, e com
profissionais do Centro de Referência Professor Hélio Fraga
(CRPHF),

departamento

da

ENSP

especializado

em

tuberculose. Também convidamos a turma da Residência
Multiprofissional em Saúde da Família (ENSP/FIOCRUZ).
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Nossa intenção inicial era conseguir a participação de 20
profissionais.

Assim

profissionais!

teríamos

Tentamos

20

moradores

sensibilizar

cerca

e

20

de

30

profissionais. Entretanto, apenas 19 conseguiram completar
a avaliação dos sites de tuberculose.
A composição final do segundo grupo foi a seguinte: 5
profissionais

experientes

na

Atenção

Primária

que

trabalham no CSEGSF (ENSP/FIOCRUZ); 1 pesquisadora do
Instituto

Oswaldo

tuberculose;
Endêmicas

6

(IOC/FIOCRUZ)

profissionais

Regionais

profissionais
Residência

Cruz

Laboratório

que
de

estuda

Situações

(LASER/ENSP/FIOCRUZ);

recém-formados,
Multiprofissional

em

alunos
Saúde

do

3

curso
da

de

Família

(ENSP/FIOCRUZ); e 4 profissionais do Centro de Referência
Professor

Hélio

Fraga

(CRPHF/ENSP/FIOCRUZ).

Todos

participaram como voluntários. Os profissionais do CRPHF
nos auxiliaram na construção dos indicadores de acurácia
específicos para esta doença, além de avaliarem os sites
selecionados. Os demais profissionais somente avaliaram as
informações presentes nos sites de tuberculose.
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1.2 Construção dos Critérios e Indicadores
Nosso trabalho amparou-se nos 5 critérios de avaliação
mapeados por Eysenbach et al (2002) em sua revisão
sistemática, a saber: Técnico, Design, Legibilidade, Acurácia
e Cobertura. Após ter sido objeto de discussão com os
moradores de Manguinhos, eles foram mantidos nesta
experiência de avaliação. Cada um dos critérios contém um
número diferente de indicadores – isto é, perguntas
pontuais

que

atendem

a

algum

aspecto

específico

relacionado ao critério. Estas perguntas foram respondidas
pelos avaliadores – usuários ou especialistas – ao avaliar os
sites de tuberculose.
Ressaltamos que as perguntas dependem da percepção
do avaliador. Um avaliador pode não encontrar uma
informação, apesar de estar disponível. Contudo, se a
maioria dos avaliadores não encontrar, então o gestor do
site, sabendo do problema, pode dispor a informação de
forma mais clara e acessível. Apresentaremos a seguir
como

Eysenbach et al. (2002) explicam cada um dos 5

critérios, indicando como eles foram apropriados neste
trabalho.
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Critério – Técnico
Para Eysenbach et al. (2002), este critério refere-se à
maneira como a informação foi disponibilizada e à presença
da metainformação – isto é, se existe ou não uma
informação

sobre

a

informação.

Alguns

autores

o

denominam de “critério de transparência” (Eysenbach et
al., 2002:2694).
Este critério abrange a atribuição de responsabilidade, a
referência pela informação oferecida, a apresentação de
datas de criação e atualização do site e a existência de
propaganda

comercial.

As

referências

são

um

ponto

relevante e que merecem atenção. A proposta desse critério
prevê que a informação de saúde possa ser oferecida por
todo e qualquer site relacionado ou não à área de saúde,
contanto a autoria e/ou a origem da informação seja
identificada.
Este trabalho adotou o sentido e o significado deste
critério na íntegra. A ele foram associados onze indicadores.
1.

A primeira pergunta do CRITÉRIO TÉCNICO é a
seguinte:

Constam

informações

responsável / Instituição?
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sobre

o

Esta pergunta pressupõe que a informação sobre a
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que se
autodenomine responsável pelo site, esteja explícita. Ela
permite, assim, permite o reconhecimento do responsável e
o julgamento de sua credibilidade. Para tanto, é necessário
que o responsável pelo site apresente suas credenciais,
endereço ou qualquer outra referência a sua identidade. .
Frequentemente esta informação encontra-se em links
como o “Quem somos”, “Sobre” ou ao lado do símbolo de
copyright (©).


Há neste caso duas respostas: Sim e Não. A resposta
ideal é a Sim.

2.

A segunda pergunta do CRITÉRIO TÉCNICO é a
seguinte: Há quanto tempo foi feita a última
ATUALIZAÇÃO?

Esta pergunta verifica se está explícita a informação
sobre o momento em que o gestor realizou a última
atualização do site. Um site tem uma grande vantagem em
relação aos demais veículos de comunicação: pode ser
atualizado a qualquer momento. O usuário tem o direito de
saber quando esta atualização foi feita pela última vez. No
nosso caso, esta preocupação com a atualização adquire
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relevância especial, pois são constantes as inovações no
campo da saúde e da doença. O gestor, ao fornecer esta
informação no site, revelará que sua atuação frente a este
veículo de comunicação é constante, ou seja, o site está
sendo atualizado com frequência.
Foi estabelecido com os pesquisadores cidadãos o prazo
de dois meses como razoável para uma atualização ser
efetuada em um site.


Há neste caso três respostas: Até 60 dias, Mais
de 60 dias e Não possui data de Atualização. A
resposta ideal é: Até 60 dias.

3.

A terceira pergunta do CRITÉRIO TÉCNICO é a
seguinte:

O

site

tem

alguma

propaganda

comercial?
Esta pergunta verifica se existem interesses comerciais
explícitos do site ou se ele oferece informações sem fins
lucrativos. Além disso, a presença excessiva de propaganda
pode dificultar a compreensão do usuário. Por outro lado,
admitimos

que

muitos

gestores

de

site

não

sejam

financiados por grandes empresas públicas ou privadas.
Eles fazem com seu site um pequeno negócio. Neste caso
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as propagandas podem auxiliá-lo a manter seu site vivo. Por
esta razão, não condenamos o site que tiver propaganda.


Há neste caso três respostas: Nenhuma, Pouca e
Muita. As respostas ideais são Poucas e Nenhuma.

As cinco perguntas seguintes guardam estreita relação
com o fato desta avaliação ter sido feita em sites de
tuberculose – uma doença transmissível. Como tal, a
tuberculose pode ser prevenida, transmitida, diagnosticada
e tratada. Ela também tem sintomas. Estas dimensões são
da esfera do conhecimento científico. As perguntas que a
seguir visam verificar se a informação sobre cada uma
destas dimensões tem fonte, autoria ou responsabilidade.
4.

A quarta pergunta do CRITÉRIO TÉCNICO é a
seguinte:

Tem

a

fonte

de

informação

para

Prevenção?
5.

A quinta pergunta do CRITÉRIO TÉCNICO é a
seguinte:

Tem

a

fonte

de

informação

para

Transmissão?
6.

A sexta pergunta do CRITÉRIO TÉCNICO é a seguinte:
Tem a fonte de informação para Sintomas?
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7.

A sétima pergunta do CRITÉRIO TÉCNICO é a
seguinte:

Tem

a

fonte

de

informação

para

Diagnóstico?
8.

A

oitava

seguinte:

pergunta
Tem

a

do
fonte

CRITÉRIO
de

TÉCNICO

é a

informação

para

Tratamento?
As perguntam dos números 4 a 8 verificam se a
informação

sobre

o

tratamento

da

tuberculose

tem

referência ou credenciais. Em caso positivo para cada uma
delas, a informação pode merecer confiança do usuário.


Para cada uma destas perguntas, há duas opções
duas respostas: Sim e Não. A resposta ideal para
todas é a Sim.

Critério - Design/Interatividade
Eysenbach et al. (2002) propuseram o critério DESING.
Segundo estes autores, este critério visa avaliar aspectos
estéticos do site, como o layout, as cores e a facilidade de
navegação. Neste trabalho, esta dimensão de avaliação foi
denominada INTERATIVIDADE. Não adotamos o sentido e o
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significado

do critério

DESING,

como

apresentado

por

Eysenbach et al. (2002). Nesta experiência, a dimensão da
INTERATIVIDADE valoriza a comunicação entre os usuários e os
gestores do site e a fácil navegação.
Uma das características que distinguem um meio de
comunicação virtual dos tradicionais está relacionada à
capacidade dos usuários de trocar informações entre si e
com os gestores de plataformas na web. Esta característica
é valorizada neste critério de avaliação. Um site de saúde é
completo se oferecer condições para os usuários se
comunicarem entre si e com o gestor da página para trocar
informações, tirar dúvidas ou apresentar elogios ou queixas.
A proposta desse critério prevê que o site avaliado
ofereça

meios de comunicação como “fale conosco”,

Facebook, Twitter, além de estruturas básicas de navegação
como “menu” e “buscador”. A página também deve ser
considerada atraente pelo avaliador, seja ele usuário ou
profissional.
Ao critério INTERATIVIDADE foram associados cinco
indicadores.
1.

A primeira pergunta do CRITÉRIO INTERATIVIDADE é a
seguinte: Existe um canal de comunicação para
contato?
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O avaliador verifica se EXISTE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO
simples e de fácil acesso (e-mail, telefone, fale conosco,
etc.) entre o cidadão e o responsável pela informação na
primeira página do site. Trata-se de uma estrutura básica de
comunicação, imprescindível em todos os veículos on-line.


Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Sim.

2.

A segunda pergunta do CRITÉRIO INTERATIVIDADE é a
seguinte: Participa de alguma Rede Social?

O avaliador verifica se o site participa de alguma
plataforma de rede social, seja ela

Facebook, Twitter,

Tumblr ou outra, que favoreça a troca de informações entre
usuários e entre estes e os gestores do site. Para tanto, o
avaliador deve verificar se existem logomarcas ou qualquer
outra informação que faça referência à uma rede social
digital.


Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Sim.

3.

A terceira pergunta do CRITÉRIO INTERATIVIDADE é a
seguinte: Existe ferramenta de busca (pesquisa)?
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O avaliador verifica se há um mecanismo para efetuar
consultas no site avaliado. Este recurso, popularmente
conhecido como “buscador”, está normalmente localizado
na parte superior da página e representado, muitas vezes,
pela imagem de uma lupa. Este recurso permite que o
usuário busque uma informação específica de seu interesse
sem precisar navegar por diversas seções. Com isso, o
gestor do site evita que o usuário desista, abandone a
pesquisa e saia do site.


Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Sim.

4.

A quarta pergunta do CRITÉRIO INTERATIVIDADE é a
seguinte: Existe um Menu Principal?

O avaliador verifica se há um recurso que permita que o
usuário localize e acesse as informações que ele considere
relevantes. Em geral, este Menu oferece uma série de links
ou imagens alinhadas na vertical ou na horizontal que
compartilham características comuns, como cor, tamanho e
estilo. Eles orientam o usuário na navegação pelo site.
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Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Sim.

5.

A quinta pergunta do CRITÉRIO INTERATIVIDADE é a
seguinte: A primeira página do site é atraente?

O avaliador verifica se considera a página agradável
(joyful) ou não. Este indicador se aproxima bastante da
referência ao Desing, sugerido por Eysenbach et al. (2002).
A aparência da homepage pode determinar se o usuário
continuará ou não navegando no site. Páginas com cores
equilibradas, textos e imagens alinhados, a disposição dos
componentes na tela podem promover uma sensação de
conforto ao usuário do site.


Há, neste caso, três respostas: Sim, Mais ou menos e
Não. A resposta ideal é a Sim.

Critério - Abrangência

Este critério envolve, segundo Eysenbach et al. (2002),
a cobertura ou o escopo da informação.
Nosso trabalho adotou o sentido e o significado deste
critério na íntegra. Como a tuberculose é uma doença
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transmissível,

foi

considerado

abrangente

o

site

que

apresentou informações sobre prevenção, transmissão,
sintomas, diagnóstico e tratamento.
A este critério foram associados oito indicadores:
perguntas

pontuais

que

atendem

a

algum

aspecto

específico relacionado ao critério de abrangência.
1.

A primeira pergunta do CRITÉRIO ABRANGÊNCIA é a
seguinte: Tem informação sobre Prevenção?

O avaliador deve verificar se há informação sobre a
prevenção da tuberculose. Esta informação é necessária
para o cuidado integral do cidadão. Ela pode evitar a
ocorrência de uma doença e, consequentemente, promover
a saúde. O avaliador pode identificar se existe esta
informação visitando o menu do site ou algum link interno.


Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Sim.

2.

A segunda pergunta do CRITÉRIO ABRANGÊNCIA é a
seguinte: Tem informação sobre Transmissão?

O avaliador deve verificar se há informação sobre a
transmissão da tuberculose. A informação de transmissão
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pode levar à conscientização do cidadão sobre as formas de
contágio da tuberculose e evitar que ele e outros a
contraiam. O avaliador pode identificar esta informação se
existe visitando o Menu do site ou algum link interno.


Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Sim.

3.

A terceira pergunta do CRITÉRIO ABRANGÊNCIA é a
seguinte: Tem informação sobre sintomas?

O avaliador deve verificar se há informação sobre os
sintomas da tuberculose. A informação sobre os sintomas
da tuberculose viabiliza a análise das condições de saúde e
a tomada de decisão sobre buscar atendimento médico ou
não. O avaliador pode identificar se existe esta informação
visitando o Menu do site ou algum link interno.


Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Sim.

4.

A quarta pergunta do CRITÉRIO ABRANGÊNCIA é a
seguinte: Tem informação sobre o Diagnóstico?
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O avaliador deve verificar se há informação sobre o
diagnóstico da tuberculose. Esta informação permite que o
cidadão saiba quais são as formas para identificar se ele
está ou não doente, além de conhecer com detalhes cada
procedimento. O avaliador pode identificar se existe esta
informação visitando o Menu do site ou algum link interno.


Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Sim.

5. A quinta pergunta do CRITÉRIO ABRANGÊNCIA é a
seguinte: Tem informação sobre onde fazer o diagnóstico?
Esta pergunta foi sugerida por um pesquisador cidadão
– morador de uma comunidade de Manguinhos – na
primeira experiência de avaliação dos sites de Dengue.
Como usuário do Sistema Único de Saúde, o avaliador
considera importante que o site informe onde o cidadão
pode ser atendido em caso de suspeita de dengue. A
informação do local onde o diagnóstico pode ser feito é
determinante para que o cidadão saiba onde deve ir para
verificar se está doente.
O avaliador pode identificar se existe esta informação
próxima ou na mesma página das informações sobre o
diagnóstico.
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Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Sim.

6. A sexta pergunta do CRITÉRIO ABRANGÊNCIA é a
seguinte: Tem informação sobre Tratamento?
O avaliador deve verificar se há informação sobre o
tratamento da tuberculose. Esta informação possibilita que
o usuário do site conheça como é feito o tratamento de
uma

determinada

doença,

quais

medicamentos

são

utilizados e quais procedimentos de autocuidado o paciente
deve adotar. Ao eliminar suas dúvidas, o usuário poderá ter
maior adesão ao tratamento.
O avaliador pode identificar se existe esta informação
visitando o Menu do site ou algum link interno.


Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Sim.

7. A sétima pergunta do CRITÉRIO ABRANGÊNCIA é a
seguinte: Tem informação sobre onde fazer o Tratamento?
Este indicador também foi sugerido pelos moradores de
Manguinhos na primeira experiência. O avaliador deve
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verificar se há informação sobre onde o usuário pode fazer
o tratamento da tuberculose. A informação do local onde o
tratamento pode ser feito é essencial para o cidadão
prosseguir com a execução dos passos necessários para
obter melhores condições de saúde.
O avaliador pode identificar se existe esta informação
próxima ou na mesma página das informações sobre o
tratamento.


Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Sim.

8. A oitava pergunta do CRITÉRIO ABRANGÊNCIA é a
seguinte: Tem informação sobre os efeitos colaterais do
tratamento?
O avaliador deve verificar se há informação sobre os
efeitos colaterais decorrentes do tratamento da doença.
Essa

informação

surpreendido

com

faz

com

possíveis

que

o

cidadão

situações

não

seja

decorrentes

do

tratamento que poderiam levar ao abandono do mesmo.
O avaliador pode identificar esta informação está
próxima ou na mesma página das informações sobre o
tratamento.
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Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Sim.

CRITÉRIO - ACURÁCIA

Acurácia é definida por Eysenbach et al. (2002) pelo
grau de concordância entre a informação oferecida e a
melhor evidencia ou a prática médica geralmente aceita.
No nosso entender, a precisão e a atualidade são atributos
essenciais para provisão de informação sobre saúde. Por
isso, os sites de saúde precisam apresentar uma informação
correta do ponto de vista biomédico.
A

este

indicadores,

critério,
no

foram

formato

associados
de

sentenças

vinte

e

um

afirmativas,

elaborados por profissionais do CRPHF, Eles se referem a
aspectos específicos desta doença, e foram divididos
considerando o ciclo da doença, a saber:
Prevenção
1.

A Tuberculose pode ser prevenida em lugares
arejados.
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2.

A vacina BCG protege as crianças das formas mais
graves

da

tuberculose

(Exemplo:

Meningite

Tuberculosa)
3.

A vacinação da BCG é obrigatória a todas as
crianças e é oferecida pela rede pública.
Transmissão

4.

A tuberculose é transmitida por via aérea (através
da tosse, fala ou espirro) e não por contato físico
(como por exemplo, aperto de mão) ou com
utensílios domésticos.

5.

A tuberculose pulmonar e laríngea são as que
transmitem a doença.

6.

Na maioria das vezes, se o tratamento for
realizado corretamente, em 15 dias, o doente não
transmite mais.

7.

O paciente que apresenta a o exame de escarro
negativo (baciloscopia negativa), não transmite a
doença.
Sintomas

8.

O principal sintoma da tuberculose é a tosse por
mais de 03 semanas.

43

9.

Febre, perda de apetite, perda de peso, suor
noturno e escarro com sangue são sintomas
frequentes da Tuberculose (Até 2 sintomas Incompleto / 3 ou mais sintomas - Completo).

10.

Os sintomas desaparecem com o uso regular das
medicações. Isso não significa que o paciente
esteja curado.
Diagnóstico

11.

Quando se divide o ambiente com alguém com
tuberculose é necessário realizar uma avaliação
de saúde.

12.

A prova tuberculínica (PPD) é o teste diagnóstico
para saber se o indivíduo teve contato com o
bacilo.

13.

O indivíduo pode se infectar pelo bacilo e não
desenvolver a doença.

14.

Todo paciente com tuberculose deve fazer o teste
anti-HIV, pois o portador de HIV/AIDS tem maior
chance de desenvolver a tuberculose .

15.

O principal exame para diagnosticar a tuberculose
pulmonar é o exame de escarro (baciloscopia).

16.

O Raio-X de Tórax é um exame que auxilia no
diagnóstico da tuberculose pulmonar.
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Tratamento
17.

A tuberculose tratada corretamente tem cura.

18.

A duração do tratamento é de no mínimo 06
meses.

19.

O

paciente

que

abandonar

ou

usar

os

medicamentos irregularmente não será curado. A
doença pode piorar e o bacilo pode tornar-se
resistente aos medicamentos.
20.

Os medicamentos são gratuitos e distribuídos na
rede pública.

21.

Em caso de efeito colateral, o medicamento só
deverá ser suspenso por orientação do profissional
da saúde.



Há, nestes 21 casos, quatro respostas: Ausente,
Completa, Incompleta ou Incorreta. A resposta ideal
é Completa.

Critério - Legibilidade

Na Revisão Sistemática realizada por Eysenbach et al.
(2002), consta o critério da Legibilidade, ou seja, um
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indicador para verificação do nível de dificuldade/facilidade
de compreensão de um texto. O método adotado pelos
artigos analisados por Eysenbach et al. (2002) relaciona-se
com a extensão e a complexidade das frases e palavras.
Esse método usa fórmulas como Flesch-Kincaid Grade Level
Index para determinar a legibilidade da informação. Em
nossa revisão sistemática (Paolucci, 2015), constatamos
que esse método ainda é majoritariamente empregado por
estudos que avaliam a informação sob este critério. No
nosso

entender,

a

utilização

destas

fórmulas

tem

limitações, pois os índices de legibilidade que elas utilizam
não

envolvem

aspectos

subjetivos,

que

afetam

a

compreensão do texto e das palavras.
Este trabalho se apropriou deste critério, mas conferiu a
ele outro sentido e significado.
Por esta razão decidimos envolver alguns moradores
das Comunidades de Manguinhos nesta avaliação. O perfil
socioeconômico e o nível de escolaridade que eles têm se
aproxima, em linhas gerais, daquele presente na maioria
dos brasileiros. Se estes avaliadores compreenderem o que
está escrito no site, existe uma enorme chance da maioria
dos

usuários

ter

compreenderem,

a

mesma

muitos

percepção.

brasileiros

Se

também

dificuldade de compreender o que está escrito.
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eles

não
terão

O site deve ser escrito com uma linguagem que facilite
a compreensão da informação por um cidadão comum.
Devem ser evitados, por exemplo, parágrafos e frases
longas, assim como palavras que não são de uso habitual
ou, ainda, termos técnicos em detrimento da explicitação
de seu significado prático. Também deve ser levado em
consideração
composta

que

por

na

Web

imagens,

a

informação

que

podem

também

facilitar

é

sua

compreensão.
A este critério foram associados vinte indicadores. Eles
estão organizados seguindo a estrutura abaixo.
Para

cada

(Prevenção,

item

presente

Transmissão,

no

critério

Sintomas,

Abrangência

Diagnóstico

e

Tratamento) foram feitas quatro perguntas, a saber:

1. Você teve dificuldade de entender a informação
sobre ______ ?
2. Você encontrou palavras que não conhecia na
página de ______ ?
3. Tem imagens na página de ______ ?
4. As Imagens na página de ______ ajudam a
compreender o texto?
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Como são quatro perguntas para cada um dos cinco
itens, logo, configuram-se vinte indicadores.
1.

A primeira pergunta do CRITÉRIO LEGIBILIDADE é a
seguinte: Você teve dificuldade de entender a
informação

sobre

Prevenção/Transmissão/Sintoma/Diagnóstico/Trata
mento da tuberculose?
O avaliador verifica se o conteúdo geral da informação é
de difícil compreensão. Esse indicador somente é utilizado
se

houver

informação

sobre

Prevenção/Transmissão/Sintoma/Diagnóstico/Tratamento da
tuberculose.
Consideramos importante que a informação seja de fácil
compreensão para o cidadão comum. Assim, o usuário
poderá

usufruir

da informação

para

seu

bem

estar,

promoção de sua saúde e a prevenção e tratamento da
tuberculose.


Há, neste caso, três respostas: Sim, Um pouco e Não.
A resposta ideal é a Não.

2.

A segunda pergunta do CRITÉRIO LEGIBILIDADE é a
seguinte:
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Você

encontrou

palavras

que

não

conhecia

na

página

sobre

Prevenção/Transmissão/Sintoma/Diagnóstico/Trata
mento da tuberculose?
O avaliador verifica se existe(em) palavra(as) que
desconheça

o

significado.

O

desconhecimento

do

significado de uma palavra pode dificultar ou impedir o
entendimento

de

uma

determinada

informação.

Esta

incompreensão pode levar o cidadão a (não) tomar uma
providência

diante

de

uma

situação

de

risco.

A

incompreensão das palavras pode interferir na legibilidade
geral da frase ou do parágrafo.


Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Não.

3.

A terceira pergunta do CRITÉRIO LEGIBILIDADE é a
seguinte:

Tem

imagens

na

página

de

Prevenção/Transmissão/Sintoma/Diagnóstico/Trata
mento da tuberculose?
O

avaliador

verifica

se

existem

imagens

sobre

Prevenção/Transmissão/Sintoma/Diagnóstico/Tratamento. As
imagens

têm

a

capacidade

de

oferecer

elementos

diferentes da informação apenas textual. Elas podem
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exemplificar condutas, sintomas de doenças, entre outros
benefícios. Para a população analfabeta funcional, as
imagens podem facilitar enormemente a compreensão da
informação.


Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é a Sim.

4.

A quarta pergunta do CRITÉRIO LEGIBILIDADE é a
seguinte:

As

imagens

na

página

de

Prevenção/Transmissão/Sintoma/Diagnóstico/Trata
mento da Tuberculose ajudam a compreender o
texto?
O avaliador verifica se as imagens presentes sobre
Prevenção/Transmissão/Sintoma/Diagnóstico/Tratamento
ajudam a compreender o que está escrito. Esta pergunta
pressupõe que a resposta anterior tenha sido positiva. Caso
contrário, ela não é respondida.


Há, neste caso, duas respostas: Sim e Não. A
resposta ideal é Sim.

Desse modo, não basta que a informação seja de
qualidade, tenha acuidade e abrangência e esteja sendo
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apresentada de forma agradável e seja rapidamente
acessível. A Internet como um veículo de comunicação de
massa,

deve

apresentar

as

informações

de

forma

compreensível por cidadãos comuns. É necessário que ele
entenda o que está escrito no site.
A título de conclusão desta parte cabe enfatizar que os
critérios foram criados a partir da Revisão Sistemática
desenvolvida por Eysenbach et al. (2002). Os indicadores
foram sendo construídos ao longo de nove meses de
trabalho com os pesquisadores cidadãos das comunidades
de Manguinhos.
Eles foram desenvolvidos segundo os princípios de cada
um dos cinco critérios de avaliação de qualidade de
informação, a saber: Técnico, Interatividade, Abrangência,
Legibilidade e Acurácia. Cada um deles contém um número
diferente de indicadores: perguntas pontuais que atendem
a algum aspecto específico relacionado com cada critério.
No caso da avaliação de sites de tuberculose, os três
primeiros critérios foram utilizados pelos avaliadores que
representam os usuários e os profissionais. O quarto foi
utilizado só pelos profissionais e o quinto apenas pelos
usuários, configurando o seguinte quadro:
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Critério
Técnico
Interatividade
Abrangência
Acurácia
Legibilidade
Total

Indicador
8 indicadores
5 indicadores
8 indicadores
21 indicadores
20 indicadores
62 indicadores

Avaliador
Usuário
Usuário
Usuário
Profissional
Usuário

O quadro geral de indicadores por critério encontra-se
no Anexo I.
É

importante

observar

que

a

maior

parte

dos

indicadores estão organizados sob a forma de sentenças
interrogativas. A maioria tem como respostas possíveis
“Sim” ou “Não”, que indicam a presença ou a ausência de
determinado aspecto da informação. O critério Acurácia é
uma exceção, pois é composto por vinte e uma sentenças
afirmativas. As respostas possíveis para esse critério são
“Completa”, “Incompleta”, “Ausente” e “Incorreta”. Esse
formato difere daquele utilizado na experiência anterior.
Utilizar

sentenças

afirmativas

ao

invés de

perguntas

aumentam as possibilidades do profissional de saúde
avaliar se a informação está correta do ponto de vista
biomédico.
Com isso, cada indicador tem uma resposta ideal para
que a informação seja considerada de qualidade. As outras
possibilidades de respostas não serão consideradas em
nossa estatística final. O conjunto de respostas ideais dos
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indicadores compõe as características que o site saúde
precisa ter para prover informações com qualidade técnica,
abrangência, acurácia, legibilidade e interatividade para o
cidadão comum.
O resultado final do trabalho disponibiliza informações
segundo o critério e o avaliador: pesquisador cidadão ou
profissional de saúde.. O número de respostas ideais
somadas permite a criação de um ranking entre os sites e
possibilita que usuários e gestores identifiquem os pontos
fortes e fracos de cada site em cada critério de acordo com
o tipo de avaliador.

1.3 Seleção dos Sites Avaliados
A tuberculose, assim como a dengue, foi escolhida por
se tratar de uma das doenças negligenciadas. “Essas
doenças prevalecem ou podem incidir sobre 90% da
população mundial e mobilizam cerca de 10% do capital
global destinado à pesquisa” (Brasil, 2010:1159). Ela tem
alta incidência e mortalidade no Brasil, sobretudo em
homens de 25 a 34 anos e entre a população pobre, oriunda
de

aglomerados

urbanos.

É

uma

enfermidade

de

importância mundial que acompanha a humanidade há
milhares

de

anos

e

tem

sido

negligenciada,

sem

perspectivas de controle a curto prazo. Em reportagem
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publicada no portal da ENSP no dia 25 de março de 20151,
encontramos o seguinte:
Apesar dos avanços observados no controle
da tuberculose (TB), estima-se que,
somente em 2013, tenha havido 9 milhões
de novos casos e 1,5 milhão de mortes em
todo o mundo. No Brasil, a tuberculose
ainda é a quarta causa de mortes por
doenças infecciosas e a primeira quando se
trata de pacientes infectados pelo vírus
HIV.

Esses dados alarmantes ainda persistem. O último
Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde apresenta
dados atuais com mais detalhes (BRASIL, 2014). Segundo a
Organização

Mundial

da

Saúde

(OMS),

22

países

concentram cerca de 80% dos casos. O Brasil faz parte
desse grupo, ocupando a 16ª posição em número absoluto
de casos. Em 2013, o Brasil diagnosticou 71.123 novos
casos, com um coeficiente de incidência de 35,4 por
100.000 habitantes. Cabe ressaltarmos que as grandes
cidades, como o Rio de Janeiro, detêm os mais altos
coeficientes de incidência desta doença.
Um

dos

principais

desafios

do

enfrentamento

da

tuberculose é o abandono do tratamento. O tratamento
para obter a cura é longo e há uma série de motivos que o
dificultam. Muitas pessoas o iniciam, mas logo depois o
1 http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/37400.
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abandonam. Mendes e Fensterseifer (2004:35) afirmam
que:
[...] os motivos de abandono do tratamento
[estão] relacionados à influência familiar,
ao diagnóstico, ao tratamento e à doença
TB, reportando-nos à falta de entendimento
por parte dos pacientes sobre a gravidade
da doença e a importância de seu
tratamento. Nesse sentido cabe ressaltar o
papel esclarecedor e educativo da equipe
de saúde e principalmente da enfermeira
através da consulta de enfermagem.

Em

tempos

enfermagem,

de

a

Internet,

informação

além
pode

da

equipe

desempenhar

de
um

importante papel na adesão ao tratamento da tuberculose.
A

informação

de

qualidade

pode

contribuir

para

a

prevenção dessa doença e para a busca de um tratamento
eficaz nos serviços do SUS. Novamente, cabe lembrar que
atualmente a informação é obtida e é produzida, cada vez
mais, na Internet.
A partir dessa perspectiva, selecionamos os sites de
tuberculose a serem avaliados por meio de 2 critérios: sites
populares recuperados através de busca no Google e sites
sugeridos pela equipe de profissionais do CRPHF. Sendo
assim, o segundo critério permitiu que outros sites,
governamentais

e

de

associações

científicas,

fossem

incluídos em nossa amostra de sites.
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A seleção através do primeiro critério levou mais tempo.
Dois estagiários de nível médio que integravam a equipe do
LaISS realizaram uma pesquisa em 40 computadores de
lanhouses localizadas nas Comunidades de Manguinhos.
Eles utilizaram a palavra “tuberculose” em buscas no
Google, um entre os dias 1 e 12 de fevereiro de 2014, e o
outro entre 1 de janeiro e 21 de fevereiro do mesmo ano.
Cada um fez este procedimento em 20 computadores em
cada comunidade. Em seguida, anotaram os 10 primeiros
sites apresentados como resultado na primeira página. Em
geral, um usuário que frequenta o Google dificilmente
passa para a segunda página em uma pesquisa nos
buscadores

na

Internet.

Assim,

existe

uma

maior

probabilidade destes sites serem os mais acessados por
quem realizar a mesma busca nestas comunidades.
A lista dos 10 primeiros sites de cada um dos 40
computadores pesquisados foram consolidadas utilizando a
recorrência dos sites na ordem em que apareceram nos
resultados

do

Google,

ou

seja,

os

sites

que

mais

apareceram e suas respectivas posições na lista. Os 7 mais
recorrentes e bem posicionados foram selecionados para
serem avaliados. O número é menor que 10 porque nem
todos os sites aparecem em todos os computadores.
Algumas considerações merecem ser feitas a esse respeito.
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Em primeiro lugar, como esperado, a maioria dos sites
que resultaram das buscas foram os mesmos em diferentes
computadores.

Em

segundo

lugar,

foram

excluídos

endereços eletrônicos encontrados na busca do Google que
conduziam a um documento ou não continham informação
sobre Tuberculose passível de avaliação.
O resultado final da aplicação deste primeiro critério
possibilitou a seleção 7 fontes de informação:

1
2
3
4
5
6

7

Sites populares no Google
Site
Endereço eletrônico
Prefeitura Municipal www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.p
de Porto Alegre
hp?p_secao=704
www.brasilescola.com/doencas/tuberculos
Brasil Escola
e.htm
Secretaria Estadual www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/c
do Paraná
onteudo.php?conteudo=939
Dr. Drauzio Varella drauziovarella.com.br/letras/t/tuberculose/
www.minhavida.com.br/saude/temas/tube
Minha Vida
rculose
Secretaria Estadual www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/te
de Saúde de São
mas-de-saude/tuberculose/o-que-ePaulo
tuberculose
www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/te
G1 (Globo)
mas-de-saude/tuberculose/o-que-etuberculose
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Estes 7 sites podem ser classificados, segundo sua
filiação institucional, da seguinte forma:
Site
Minha Vida
Brasil Escola
Prefeitura Municipal de
Porto Alegre
Secretaria Estadual do
Paraná
Secretaria Estadual de
São Paulo
G1 Globo
Dráuzio Varela

Filiação
Iniciativa Privada

Órgão
Governamental

Mídia Tradicional

O segundo critério de seleção foi a indicação de sites
pela equipe de profissionais do CRPHF, parceiros nesse
projeto. Assim, configurou-se o seguinte quadro:
Sites sugeridos por profissionais do CRPHF
Site
Endereço
Prefeitura de Porto www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.ph
1
p?p_secao=704
Alegre
Prefeitura do Rio www.rio.rj.gov.br/web/sms/exibeconteudo?
2
id=4277320
de Janeiro
Fundação de
www.fmt.am.gov.br/manual/tuberculose.ht
3
m
Medicina Tropical
Sociedade
Brasileira de
4
www.sbpt.org.br/tuberculose-12111211/
Pneumologia e
Tisiologia
Programa Nacional
www.blogdatuberculose.blogspot.com.br/p/
5 de Controle da
conhecendo-tuberculose.html
Tuberculose
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Chegamos ao total de 19 fontes de Informação em
saúde de tuberculose para serem avaliadas.

Segunda Fase
Nesta fase, a ferramenta de avaliação foi elaborada e a
aplicada na avaliação dos 19 sites selecionados.

2.1 Criação da Ferramenta de Avaliação

Para que os profissionais de saúde pudessem avaliar os
sites, a equipe do LAISS desenvolveu um tutorial on-line
contendo instruções para a utilização da ferramenta de
avaliação.

Inicialmente,

a

ferramenta

utilizada

pelos

profissionais de saúde era a mesma dos pesquisadores
cidadãos

e

profissionais,

continha
apesar

62
de

perguntas.
terem

Muitos

intimidade

desses
com

as

tecnologias de comunicação e informação contemporâneas,
tiveram dificuldade em dispor de tempo para responder
todas

as

perguntas.

No

decorrer

da

avaliação,

foi

considerado somente o o critério de acurácia para a
ferramenta dos profissionais de saúde, com um total de 21
perguntas.
O Google Drive foi a ferramenta on-line utilizada para
criação dos formulários de avaliação. Com ela, as respostas
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dos avaliadores são automaticamente tabuladas em uma
planilha eletrônica. Ela também oferece um recurso através
do qual podem ser construídos gráficos com as respostas
objetivas.
Foram criadas duas ferramentas de avaliação on-line:
uma para cada grupo de avaliadores. Os pesquisadores
cidadãos tiveram acesso aos formulários que continham os
indicadores referentes aos critérios: Técnico, Interatividade,
Abrangência e Legibilidade. Eles testaram a ferramenta nos
dias 7 e 9 de abril de 2014. Os profissionais de saúde
tiveram acesso ao formulário com os indicadores do critério
Acurácia sem terem testado a ferramenta previamente.

2.2 Processo de Avaliação
A

avaliação

dos

moradores

foi

realizada

nas

dependências do LAISS – uma sala com 10 computadores
localizada no prédio onde funcionava a Escola Politécnica da
FIOCRUZ. Os pesquisadores cidadãos avaliaram, em média,
um site em cada encontro semanal. Os profissionais de
saúde receberam o link com a ferramenta e a relação dos
sites que deveriam ser avaliados. A avaliação dos médicos
foi feita de forma remota no momento e local mais
convenientes para cada um. Graças às características da
ferramenta do Google Drive, foi possível acompanhar o
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ritmo de trabalho de cada um dos médicos enviando e-mail
ou telefonando para os retardatários.
Para facilitar a atividade de avaliação dos pesquisadores
cidadãos, construímos uma barra de favoritos em cada
computador do LAISS, específica para este trabalho. Com
ela, os moradores foram orientados a trabalhar com duas
abas. Na primeira aba do navegador, estava aberta a o
ferramenta de avaliação. Na outra aba, foi colocado o site a
ser

avaliado.

Assim,

eles

não

precisaram

digitar

os

endereços dos sites. Este recurso beneficiou todo o grupo,
reduzindo o tempo das avaliações e minimizando o
desgaste cognitivo para efetuar tal tarefa.
O procedimento adotado por todos os avaliadores foi o
seguinte. 1) Acessar a ferramenta e selecionar seu nome e
o

site

avaliado

nos

respectivos

espaços

iniciais

disponibilizados. 2) Abrir o formulário de avaliação e ler a
pergunta. 3) Acessar a aba do site avaliado. 4) Observar o
site procurando responder a pergunta, memorizando a
resposta 5) Retornar para a aba do navegador com a
ferramenta de avaliação, marcando a resposta que eles
consideravam adequada. Na medida em que respondiam as
perguntas,

passavam

para

a

página

seguinte

da

junto

aos

ferramenta.
Nosso

acompanhamento

sistemático

pesquisadores cidadãos contribuiu para o sucesso desta
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atividade

dentro

do

prazo

determinado.

Como

os

profissionais de saúde não tiveram a mesmo procedimento
de acompanhamento, verificamos que alguns avaliadores
duplicaram ou pularam os sites avaliados. Estes pequenos
problemas foram solucionados conforme em que eram
descobertos pela equipe do LaISS
2.3 A Construção dos Resultados
Este trabalho de avaliação contou com cinco critérios
diferentes. Cada um deles detém, a nosso ver, sua devida
singularidade e importância. Defendemos que nenhum
deles deva ter um peso maior que o outro.

Um site

recomendado deve atender aos cinco critérios de forma
satisfatória. Deve ser ao mesmo tempo interativo e de fácil
compreensão. A informação disponibilizada deve estar de
acordo com o conhecimento cientificamente aceito e
reconhecido, contendo as devidas informações técnicas e
abrangendo as diferentes dimensões da doença.
Cada critério foi constituído de um número diferente de
indicadores. Para equiparamos as respostas dos diferentes
indicadores, adotamos um procedimento que leva em
consideração o percentual de respostas ideais assinaladas
pelos avaliadores.
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Um exemplo pode esclarecer o procedimento adotado.
Uma pergunta respondida pelos pesquisadores cidadãos
que obteve 13 respostas SIM, corresponde a 65% de
respostas ideais. Assim, para os pesquisadores cidadãos, o
site

avaliado

está

em

65%

de

conformidade

neste

indicador. Se este mesmo indicador obtiver 10 respostas
SIM entre os profissionais de saúde, ele estará com 50% de
conformidade para este grupo. Nesse caso, como o
indicador foi avaliado por pesquisadores cidadãos e por
profissionais, foi tirada a média das notas obtidas por cada
grupo de avaliadores. A média final do site neste indicador
será 57,5%. Esse procedimento foi utilizado para todos os
indicadores.

A

média

do

conjunto

de

indicadores

pertencentes a um critério forma a nota relativa do critério.
Isso permite verificar a qualidade dos sites em critérios
específicos. Por fim, a média das notas dos critérios resulta
na nota final do site. Com isso, montamos um ranking de
sites.
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RESULTADOS

Para sistematizar os resultados da avaliação de sites
sobre tuberculose, foi desenvolvida uma funcionalidade no
site do LAISS (www.ensp.fiocruz.br/LaISS). Os resultados
foram consolidados em percentuais, conforme foi descrito
no capítulo anterior. A tabela na próxima página, Ranking
Final da Avaliação, apresenta o resultado final da avaliação.
Na coluna à esquerda, estão os 12 sites avaliados na
posição que passaram a ocupar no ranking depois da
avaliação.
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No site do LAISS, é possível observar os resultados no
interior de cada critério. Assim, utilizaremos como exemplo
o critério Técnico nos próximos parágrafos. Observando a
tabela disposta na página seguinte, podemos verificar como
cada site ficou posicionado em cada indicador, de acordo
com o grupo de avaliadores. O site Wikipédia foi o melhor
posicionado neste critério: obteve 66% de aprovação. Já o
do G1 (Globo), a aprovação neste critério atingiu apenas
21%.
Para

analisarmos

os

resultados

deste

critério,

utilizaremos como exemplo o indicador 42, cuja pergunta é
a seguinte: Tem a fonte de informação para PREVENÇÃO?
Como observamos anteriormente, a resposta depende da
percepção do avaliador - se ele encontrou ou não a
informação. O site Minha Vida foi o melhor posicionado
neste

indicador:

obteve

70%

de

aprovação

dos

pesquisadores cidadãos. Esta foi a melhor avaliação recebida
por todos os sites avaliados para este indicador.
Este é outro aspecto importante deste trabalho. O usuário
que acessar os resultados, um cidadão comum ou um gestor
de site, poderá verificar a pontuação obtida em cada indicador
que integra um critério, por cada grupo de avaliadores. O
gestor do site poderá providenciar soluções para os problemas
específicos que tenham sido identificados com esta avaliação.

2 Os outros indicadores do critério Técnico podem ser consultados no Anexo I.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta segunda experiência de avaliação de qualidade de
informação em sites de saúde tem uma diferença em
relação a primeira iniciativa.
Desta vez optamos por uma forma diferente de
apresentar os indicadores de acurácia. No caso do primeiro
trabalho sobre dengue a redação dos indicadores foi feita
sob a forma de perguntas.

Por exemplo, havia uma

pergunta formulada da seguinte forma: “Tem informação
sobre a fase crítica da doença em que há o risco de
desenvolvimento de formas graves?” Esta pergunta só foi
respondida por um profissional de saúde.
Na avaliação das informações de tuberculose, optamos
por

apresentar

sentenças

afirmativas.

Por

exemplo:

“Tuberculose pode ser prevenida em lugares arejados”. O
avaliador deveria verificar se esta informação estava
disponível no site. Apresentando as informações essenciais
desta forma, foi possível a participação dos usuários na
avaliação do critério Acurácia. A equipe de pesquisadores
do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, da Escola
Nacional de Saúde Publica (ENSP) participou da formulação
destas sentenças.
Nos demais aspectos, as duas experiências de avaliação
se assemelham.
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Assim como em nossa primeira experiência (Pereira
Neto; Paolucci, 2014), os resultados desta pesquisa foram
disponibilizados e divulgados amplamente na Internet,
permitindo que a sociedade brasileira seja informada sobre
a qualidade de 12 sites brasileiros de tuberculose. Assim, o
leitor poderá constatar que um site foi bem avaliado em
termos de

Legibilidade, mas não recebeu a mesma

avaliação em termos de Interatividade e vice-versa. Por
exemplo: O site da Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia obteve 80% de conformidade em termos de
interatividade e apenas 20% em Legibilidade.
Neste trabalho, foi feita uma experimentação utilizando
os cinco eixos de avaliação de sites de saúde sugeridos por
Eysenbach et al. (2002). Este esforço não esteve presente
em nenhum dos estudos analisados nas duas revisões
sistemáticas

mencionadas

(Eysenbach

et

al.,

2002;

Paolucci, 2015).
Graças à participação dos pesquisadores cidadãos e de
profissionais de saúde, os indicadores presentes em cada
um destes critérios passaram por um processo de reflexão e
criação. Esta equipe foi capaz de criticar alguns indicadores,
criar outros e substituir alguns existentes. A participação
direta dos usuários do SUS como avaliadores se deu em
todos os critérios e indicadores. A Legibilidade é um caso
especial. Segundo Eysenbach et al. (2002), a Legibilidade
dos sites de saúde avaliados até então tem levado em
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consideração a complexidade e extensão das frases. Outros
estudos e organizações avaliadoras recorrem a softwares
especializados para avaliar este aspecto. De acordo com
Paolucci (2015), a avaliação deste critério continua sendo
realizada desta forma em todos os estudos analisados.
Nossa avaliação de Legibilidade foi realizada por potenciais
usuários: cidadãos por vezes excluídos digitais, mas que
avaliaram se as informações disponíveis sobre tuberculose
na Internet eram de fácil compreensão. São sujeitos
diretamente interessados em acessar informações sobre
estas doenças, prevalentes em seu meio social, e que
representam uma parcela significativa da maioria do povo
brasileiro.
Esta avaliação visa apresentar um diagnóstico dos sites,
indicando exatamente onde estão seus problemas e suas
virtudes. Caberá aos gestores tomarem as iniciativas para
sanar os problemas identificados. Se for do interesse dos
gestores, o LaISS encontra-se pronto para conferir o Selo
Sergio Arouca de Qualidade da Informação em Sites
de Saúde.
Cabe reiterar que no Brasil não há notícia de qualquer
agência pública ou privada que esteja desenvolvendo uma
atividade

sistemática

de

avaliação

da

qualidade

da

informação em saúde disponível na Internet. Enquanto isso,
nos Estados Unidos e na Europa, agências governamentais,
associações

profissionais

e

pesquisadores

têm

feito
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avaliação de informação em sites de saúde há cerca de 20
anos. Em termos acadêmicos, o número de estudos
publicados sobre o tema tem crescido ao longo dos anos,
sobretudo nos últimos 4 anos (Paolucci, 2015).
Isto demonstra que o campo de avaliação de sites de
saúde, apesar de incipiente, está em expansão e há uma
preocupação com a qualidade da informação veiculada na
Internet.
Esperamos que este trabalho estimule a realização de
outros e que a avaliação da qualidade da informação de
sites de saúde se torne uma área de interesse para muitos
pesquisadores.
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ANEXO I – INDICADORES DE QUALIDADE POR CRITÉRIO
CRITÉRIO INDICADOR
1
Constam informações sobre o responsável / Instituição?
2
Há quanto tempo foi feita a última ATUALIZAÇÃO?
3
O site tem alguma PROPAGANDA comercial?
4
Tem a fonte de informação para PREVENÇÃO?
TÉCNICO
5
Tem a fonte de informação para TRANSMISSÃO?
6
Tem a fonte de informação para SINTOMAS?
7
Tem a fonte de informação para DIAGNÓSTICO?
8
Tem a fonte de informação para TRATAMENTO?
9
Existe um CANAL DE COMUNICAÇÃO para contato?
10
Participa de alguma REDE SOCIAL?
11 INTERATIVIDADE Existe ferramenta de busca (pesquisa)?
12
Existe um MENU principal?
13
A PRIMEIRA PÁGINA do site é ATRAENTE?
14
Tem informação sobre PREVENÇÃO?
15
Tem informação sobre TRANSMISSÃO?
16
Tem informação sobre SINTOMAS?
17
Tem informação sobre DIAGNÓTICO?
ABRANGÊNCIA
18
Tem informação sobre ONDE fazer o DIAGNÓSTICO?
19
Tem informação sobre TRATAMENTO?
20
Tem informação sobre ONDE fazer o TRATAMENTO?
21
Tem informação sobre os EFEITOS COLATERAIS do TRATAMENTO?
LEGIBILIDADE Você teve dificuldade de entender a informação sobre
22
PREVENÇÃO?
Você encontrou PALAVRAS que não conhecia na página de
23
PREVENÇÃO?
24
Tem IMAGENS na página de PREVENÇÃO?
As IMAGENS na página de PREVENÇÃO ajudam a entender o
25
texto?
Você teve dificuldade de entender a informação sobre
26
TRANSMISSÃO?
Você encontrou PALAVRAS que não conhecia na página de
27
TRANSMISSÃO?
28
Tem IMAGENS na página de TRANSMISSÃO?
As IMAGENS na página de TRANSMISSÃO ajudam a entender o
29
texto?
30
Você teve dificuldade de entender a informação sobre SINTOMAS?
Você encontrou PALAVRAS que não conhecia na página de
31
SINTOMAS?
32
Tem IMAGENS na página de SINTOMAS?
33
As IMAGENS na página de SINTOMAS ajudam a entender o texto?
Você teve dificuldade de entender a informação sobre
34
DIAGNÓSTICO?
Você encontrou PALAVRAS que não conhecia na página de
35
DIAGNÓSTICO?
36
Tem IMAGENS na página de DIAGNÓSTICO?
37
As IMAGENS na página de DIAGNÓSTICO ajudam a entender o
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38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48

49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60

texto?
Você teve dificuldade de entender a informação sobre
TRATAMENTO?
Você encontrou PALAVRAS que não conhecia na página de
TRATAMENTO?
Tem IMAGENS na página de DIAGNÓSTICO?
As IMAGENS na página de TRATAMENTO ajudam a entender o
texto?
ACURÁCIA PREVENÇÃO
A Tuberculose pode ser prevenida em lugares arejados.
A vacina BCG protege as crianças das formas mais graves da
tuberculose (Exemplo: Meningite Tuberculosa)
A vacinação da BCG é obrigatória a todas as crianças e é
oferecida pela rede pública.
TRANSMISSÃO
A tuberculose é transmitida por via aérea (através da tosse, fala
ou espirro) e não por contato físico (como por exemplo, aperto de
mão) ou com utensílios domésticos.
A tuberculose pulmonar e laríngea são as que transmitem a
doença.
Na maioria das vezes, se o tratamento for realizado
corretamente, em 15 dias, o doente não transmite mais.
O paciente que apresenta a o exame de escarro negativo
(baciloscopia negativa), não transmite a doença.
SINTOMAS
O principal sintoma da tuberculose é a tosse por mais de 03
semanas.
Febre, perda de apetite, perda de peso, suor noturno e escarro
com sangue são sintomas frequentes da Tuberculose (Até 2
sintomas - Incompleto / 3 ou mais sintomas - Completo).
Os sintomas desaparecem com o uso regular das medicações.
Isso não significa que o paciente esteja curado.
DIAGNÓSTICO
Quando se divide o ambiente com alguém com tuberculose é
necessário realizar uma avaliação de saúde.
A prova tuberculínica (PPD) é o teste diagnóstico para saber se o
indivíduo teve contato com o bacilo.
O indivíduo pode se infectar pelo bacilo e não desenvolver a
doença.
Todo paciente com tuberculose deve fazer o teste anti-HIV, pois o
portador de HIV/AIDS tem maior chance de desenvolver a
tuberculose.
O principal exame para diagnosticar a tuberculose pulmonar é o
exame de escarro (baciloscopia).
O Raio X de Tórax é um exame que auxilia no diagnóstico da
tuberculose pulmonar.
TRATAMENTO
A tuberculose tratada corretamente tem cura.
A duração do tratamento é de no mínimo 06 meses.
O paciente que abandonar ou usar os medicamentos
irregularmente não será curado. A doença pode piorar e o bacilo
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pode tornar-se resistente aos medicamentos.
Os medicamentos são gratuitos e distribuídos na rede publica.
Em caso de efeito colateral, o medicamento só deverá ser
suspenso por orientação do profissional da saúde.

