Pensar em Rede nos remete a pensar
em um conjunto de pessoas, órgãos ou
organizações que trabalham em conexão,
com um objetivo comum de articular
interesses, pactuar prazos e atividades
de forma sistemática e constante foi
um desafio abordado pela coordenação
da rede, mas que ao mesmo tempo
proporcionou à Fiocruz uma nova forma
de induzir e financiar pesquisas para que
sejam desenvolvidas com resultados concretos e que de fato cheguem à aplicação
na melhoria do SUS e das condições de
vida da população brasileira.
Pesquisadores e suas equipes
engajados nesse modelo de trabalho
colaborativo desenvolveram diversos
meios, formas e modelos criativos de se
desenvolver as pesquisas e neste livro
apresentam seus relatos buscando maior
aproximação, conexão entre a academia,
gestores, sociedade civil e SUS, tendo
o território de Manguinhos como um
espaço de pesquisa e de parcerias,
buscando fortalecer o SUS.
Valcler Rangel Fernandes
Vice-Presidente de Ambiente, Atenção
e Promoção da Saúde da Fiocruz

A Fiocruz é instituição pública e estratégica de saúde para o SUS e para saúde
da população brasileira. É uma instituição engajada que direciona seus esforços
para integrar as áreas de pesquisa, ensino e serviços de saúde. Estimula constantemente seus trabalhadores a enfrentarem desafios no desenvolvimento
de pesquisas científicas que sejam aplicáveis às reais necessidades da sociedade
e dos serviços públicos de saúde na tentativa de melhorar a qualidade de vida
do brasileiro. Imbuída deste propósito, a experiência de desenvolvimento
da Rede PDTSP-Teias no âmbito da Vice Presidência de Pesquisa e Laboratórios
de Referência é parte do esforço institucional de contribuir com o desenvolvimento social local.
A complexidade que envolve os aspectos sociais, ambientais e de saúde
do Território de Manguinhos transforma a Rede PDTSP-Teias em exemplo
pragmático de gestão eficiente de recursos financeiros e humanos voltados
para a excelência no desenvolvimento de pesquisas de modo colaborativo
entre gestores públicos, sociedade civil e academia. Os relatos das pesquisas
apresentadas neste livro são apenas parte de uma gama extensa de resultados
alcançados pelos pesquisadores e pela gestão da rede em uma longa e árdua
caminhada no processo de desenvolvimento de todo o trabalho. Ao meu ver, a
principal contribuição desta iniciativa foi a de agregar diversas produções antes
dispersas com vistas a intervir diretamente na melhoria da qualidade de vida e
de saúde da população e que poderá servir de modelo para a aplicabilidade em
outros contextos sociais. Cada vez mais orgulho de ser Fiocruz.
Rodrigo Stabeli
Vice Presidente de Pesquisa e Laboratórios de Referência
Fundação Oswaldo Cruz
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pesquisas e da gestão da rede, bem como
seus desafios de gerir financeiramente
e tecnicamente os catorze projetos com
objetos de pesquisa diferenciados
e pesquisadores de diversas Unidades
da Fiocruz.

Rede de pesquisa em Manguinhos:
sociedade, gestores e pesquisadores
em conexão com o SUS

Este livro é fruto de um intenso trabalho
de articulação política, social e técnica
entre os coordenadores da Rede de
Pesquisa PDTSP-Teias, trabalhadores da
Fiocruz, gestores e sociedade na busca
pela melhoria da qualidade de vida e
acesso aos serviços de saúde da população
do território de Manguinhos.
Manguinhos é a morada da Fiocruz. E se
conforma como um lugar complexo, onde
encontramos favelas, trânsito intenso,
equipamentos públicos diversos e quase
todas as contradições que habitam os
espaços urbanos, mas, fundamentalmente, encontramos gente como sujeitos
que se organizam para conquistar
novos patamares de bem viver. Aqui se
constituiu um espaço de pesquisa e ação
combinadas a reflexões e construção de
soluções para problemas, principalmente
no campo da Atenção Primária e para
a Promoção da Saúde.
Atuar nesse espaço reforça a missão
institucional da Fiocruz: produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos
e tecnologias voltados para o fortalecimento e a consolidação do Sistema Único
de Saúde (SUS) e que contribuam para
a promoção da saúde e da qualidade de
vida da população brasileira.
Organizadoras:

A forma colaborativa de atuação dessa
rede de pesquisa e a riqueza do aprendizado no processo de trabalho gerou esta
publicação, que apresenta os relatos das
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Laboratório Internet, Saúde e Sociedade (Laiss) realizou um projeto de pesquisa que visava
avaliar a qualidade da informação em sites sobre Dengue. Este
projeto contou com apoio das Vice-Presidências de Pesquisa e
Laboratório de Referência (VPPLR) e de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) por intermédio da “Rede
PDTSP-Teias”, da Fundação Oswaldo Cruz. Para sua realização envolvemos moradores de Manguinhos, médicos da atenção
primária do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria
(Ensp/Fiocruz) e um pesquisador do Instituto Nacional de
Infectologia Evandro Chagas (Fiocruz). Foram avaliados vinte
sites de instituições ou empresas públicas e privadas, de pequeno
e grande porte, nacionais, regionais ou internacionais.
Este capítulo descreve e analisa o cenário, o resultado, o
passo a passo deste processo apresentando alguns problemas enfrentados ao longo do percurso.
Cenário
A publicação do livro Ser Médico no Brasil. O presente no passado,
pela Editora Fiocruz (Pereira Neto, 2001) pode ser tomado como
277
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um dos pontos de partida da rota de pesquisa trilhada que levou
à criação do Laiss. Esta obra analisa as palavras dos participantes
de um congresso médico realizado em 1922 na cidade do Rio
de Janeiro, então capital da República. Na oportunidade os médicos sentiam-se ameaçados pela introdução da tecnologia diagnóstica na prática clínica e pela inscrição do poder público na
construção de um sistema de assistência médica. Esses dois elementos eram vistos, por alguns médicos, como ameaça a sua
autonomia técnica e econômica. Por outro lado havia quem associasse a chegada da tecnologia ao aumento de precisão
diagnóstica e outros que viam na entrada do Estado na assistência como uma possibilidade de ampliação do mercado de trabalho para o médico. Concluímos um artigo publicado sobre o
tema afirmando:
[. . .] a profissão médica, no Brasil, no início do século XX.
[. . .] estava submetida à crescente presença do Estado que
interferia no mercado de trabalho médico, promovendo o
assalariamento. [. . .] No mesmo momento, a profissão médica, em si, passava por crescente processo de especialização e de introdução da racionalidade própria da precisão
técnica. As controvérsias entre identidades profissionais distintas ou concorrentes evidenciaram-se de forma contundente, mas historicamente constituídas. Caso o momento
fosse diferente, outras polêmicas, tensões e heterogeneidades
seriam configuradas (Pereira Neto, 2000, p. 408).
O tempo passou e muita coisa mudou. O contexto histórico agora é outro.
No final do século XX e início do século XXI um novo
ator social começou a entrar em cena e a causar transformações
profundas em diferentes campos. Trata-se da internet. Não do
artefato tecnológico em si, mas das inúmeras interações que promove em escala global.
A rede mundial de computadores, ou internet, surgiu com
objetivos militares durante a Guerra Fria, através do Advanced
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Research Projects Agency Network (ArpaNet) do Departamento
de Defesa dos Estados Unidos. Aos poucos a internet invadiu o
meio acadêmico, principalmente nos EUA. O início da década
de 1990 é considerado um marco na popularização da internet,
quando foram criados os navegadores (browsers), os provedores
de acesso e portais de serviços on-line (Maynard, 2011).
O site da organização Internet Lives Statistics (http://www.
internetlivestats.com/) indica que a cerca de quarenta por cento
da população mundial tem atualmente conexão com a internet.
Em 1995 este índice era de um por cento. Nos últimos dez anos
o numero de usuários cresceu dez vezes. O primeiro bilhão de
pessoas foi alcançado em 2005. O segundo em 2010, o terceiro
bilhão em 2014.
Há um número crescente de informações disponíveis, que
podem ser acessadas de forma cada vez mais fácil e rápida. Por
seu intermédio, o próprio indivíduo, além de ter a oportunidade
de navegar por um amplo universo de temas, pode produzir informações, organizando seu site, blog ou página em uma rede
social. Assim, a internet oferece novas oportunidades para a difusão, consumo e produção de informações em tempo real, de
qualquer lugar do planeta. Esta intensa e radical transformação
tecnológica na comunicação invadiu diferentes áreas da vida humana como a economia, o relacionamento interpessoal (Schaeffer,
2015), a cultura e a política (Braga et al., 2009).
A área saúde não ficou imune a esse fenômeno.
Em contexto marcado pelo aumento da presença da internet no cotidiano do cidadão a saúde desponta como uma das
áreas em que se verifica aumento constante e significativo de
informações disponíveis para um número cada vez maior de interessados. Por essa razão, é cada vez maior o número de cidadãos que acessam a internet para obter ou compartilhar informações sobre sua condição de saúde, de um parente ou amigo.
São incontáveis os sites e comunidades virtuais sobre temas vinculados às questões relativas à saúde-doença, com informações
sendo “postadas” a todo instante, por qualquer pessoa, em qualquer lugar onde haja uma conexão disponível.
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O contexto onde se insere a prática médica hoje é bem
diferente daquele do início do século XX. Do ponto de vista
tecnológico, verifica-se o predomínio do uso das tecnologias
diagnósticas em detrimento da relação dialógica entre profissional-paciente (Bicalho & Oliveira, 2012). Os médicos, em geral,
primam pelos exames diagnósticos e de imagens antes de qualquer anamnese mais detalhada. Complementando esta visão
Schraiber (2008) lembra que a pratica médica é ação reparadora
e de educação na medida em que:
[. . .] trata-se de uma situação em que pensar e agir, julgar,
decidir, e fazer e aproximar-se fisicamente e dialogar se
entrelaçam e se alimentam mutuamente para a realização
técnica. Por isso também se diz que a medicina é ética, e
sua prática, um exercício cotidiano de valores (Schraiber,
2008, p. 224).
Segundo Schraiber, este relacionamento tecnológico e impessoal tem levado a prática médica a viver uma crise de perda
de confiança. A nosso ver esta crise está sendo acrescida pela erosão da autoridade profissional médica promovida pela interação entre o cidadão e as informações disponíveis na internet.
Como assim?
O cidadão que realiza uma pesquisa na internet sobre alguma doença ou medicamento ou compartilha experiências em uma
comunidade virtual sobre sua saúde ou tratamento, chega ao consultório com muitas informações. Graças a essas informações ele
pode desenvolver habilidades pessoais e sociais e passa a ter condições de adquirir maior poder de decisão sobre seu corpo, saúde
e doença. Muitos pacientes se consideram aptos a discutir um
determinado assunto. O médico tem vários problemas para lidar;
o paciente tem apenas o seu próprio. O expert patient, tal como
vem sendo identificado na literatura especializada internacional,
passou a procurar informações que auxiliem a tomada de decisão
em torno do seu tratamento. Ele busca saber os benefícios ou prejuízos envolvidos com esta ou aquela escolha. Com isso ele tem
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capacidade de interferir na tradicional relação médico–paciente,
baseada na autoridade concentrada nas mãos do profissional.
A constatação dessa realidade nos tirou do passado e nos
trouxe ao presente. O tema/problema continuou sendo o mesmo: a relação médico-paciente.
Em 2008 publicamos, em parceria com Helena Garbin e
Cristina Guilan, um artigo sobre o tema onde consta uma análise bibliográfica de quinze artigos publicados em dois periódicos ingleses até 2005 (Garbin et al., 2008). Pretendíamos verificar como estes autores estrangeiros analisavam as possíveis
consequências que o fenômeno do expert pacient pode ter sobre
a profissão médica. Em nossa conclusão afirmamos:
Alguns autores acreditam que a aquisição de informações
sobre saúde pelo paciente, via internet, abala o status e a
autoridade da profissão médica, contribuindo para o processo de desprofissionalização do médico. Outros autores
reconhecem o potencial que esta nova realidade detém de
alterar a tradicional relação médico–paciente, mas entendem que, por este processo, a racionalidade biomédica torna-se ainda mais fortalecida junto a seu público (Garbin,
et al., 2008, pp. 582-3).
Estas possibilidades continuam em debate.
A expansão da internet, entretanto, trouxe consigo dois
problemas.
Por um lado, cabe lembrar que milhões de cidadãos no
mundo não têm condições materiais e conhecimentos mínimos
necessários para acessar a internet e navegar nela. Os excluídos
digitais são, em larga medida, os excluídos sociais. Por outro lado,
salta aos olhos o problema da qualidade da informação sobre
saúde na internet.
O fato de existirem inúmeros sites de saúde produzidos por
organizações, agências ou indivíduos sem nenhum tipo de avaliação faz com que muitos apresentem informações incompletas,
contraditórias, incorretas ou até fraudulentas. Mesmo que o
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conteúdo veiculado seja correto e atualizado, ele pode ser apresentado de forma incompreensível para uma parcela significativa da
sociedade. Essas informações podem atrapalhar o tratamento e
prejudicar o paciente.
Em meio a esse cenário complexo criamos, em dezembro
de 2009, com o auxílio da Faperj, o “Laboratório Internet, Saúde e Sociedade” (Laiss). O Laiss passou a funcionar em uma
pequena sala, com dez computadores, vinculado no Centro de
Saúde Escola Germano Sinval Faria da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz). Este
Centro de Saúde Escola atende a população residente em Manguinhos, uma região situada na zona norte da cidade do Rio de
Janeiro, entre os bairros de Benfica e Bonsucesso, que engloba
doze comunidades de baixa renda. Eles são os vizinhos da Fiocruz! Cada uma dessas comunidades apresenta condições de vida
e indicadores sociais diferentes. Entretanto, o desemprego, a precariedade das relações de trabalho, a violência, o tráfico de drogas, a renda per capita em torno da linha da miséria e os baixos
indicadores sociais e de saúde são comuns a todas as comunidades.
Muitos dos que ali vivem são excluídos digitais (Ferreira, 2009).
A presença de um laboratório de internet junto a um centro
de atenção básica à saúde pode causar estranhamento para muitas
pessoas. Para nós, o uso crítico e criativo da informação auxilia o
cidadão na luta e preservação de seus direitos. A informação é,
portanto, fundamental para a Promoção da Saúde uma vez que
facilita o processo de capacitação do indivíduo e da comunidade
que busca melhorar sua qualidade de vida e saúde. Em outro
artigo, publicado com Helena Garbin & Cristina Guilan (2012),
defendemos a ideia da proliferação de laboratórios como o Laiss
em outros centros de atenção primária, afirmando que:
A instalação de laboratórios de informática em centros
de saúde e em comunidades de baixa renda para utilização
por grupos de usuários para educação em saúde, como um
exemplo de proposta prática, pode representar uma alternativa válida e necessária (Garbin et al., 2012, p. 359).
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Para tratar do problema da exclusão digital começaram a
ser desenvolvidas no Laiss, um conjunto de atividades voltadas
para a “alfabetização digital” desses moradores. Entendemos que
a inclusão digital representa um elemento importante para a
inserção do indivíduo no mercado de trabalho, no acesso ao entretenimento e no pleno exercício da cidadania. Adotamos as
chamadas “pedagogias ativas”, nas quais o processo ensino-aprendizagem incentiva a participação de cada aluno a partir de seus
interesses e motivações (Chacur, 1995).
O problema da qualidade da informação em sites de saúde
é outra linha de “pesquisa-ação” (Tripp, 2005). Partimos da
constatação que, diante do dilúvio de informações promovido
pela internet, torna-se necessário que cada grupo de interesse
faça sua própria seleção, sua própria filtragem, construa sua própria arca, pois o cidadão tem dificuldade de distinguir o certo
do enganoso ou o inédito do tradicional (Levy, 2001).

Nós na “Rede PDTSP-Teias”
Depois de construído o espaço físico começamos a submeter projetos de pesquisa, para diferentes agências, procurando obter apoio
para desenvolver as atividades no Laiss. O tema “internet e saúde”
não foi bem acolhido nas primeiras tentativas. Além disso, nossos
projetos envolviam a participação direta de moradores de comunidades como pesquisadores-cidadãos. Estas sucessivas recusas
põem em xeque a propalada integração ensino/pesquisa/extensão como intercessão privilegiada da produção de saberes (Lemos et al., 2011, p. 50).
No início de 2010 a Fiocruz decidiu conformar a “REDE
PDTSP-TEIAS” para desenvolver e avaliar experiências no território integrado de atenção à saúde em Manguinhos.
Decidimos incorporar o Laiss nesta iniciativa desde o primeiro momento: sempre nos incomodou trabalhar no campus
de Manguinhos e não desenvolver uma atividade de “pesquisa-ação” com nossos vizinhos.

284 | André Pereira Neto

Em 2011 o Laiss realizou sua primeira atividade de “pesquisa-ação” apoiada pela “REDE PDTSP-TEIAS”. Atuamos junto ao curso de “Saúde Comunitária: uma construção de todos”.
Esta atividade tem sido oferecida gratuitamente aos moradores
de Manguinhos pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC). Educação, Saúde e Moradores de Manguinhos: estes eram os pontos
em comum que nos aproximavam dos colegas do IOC.
O apoio concedido pela “REDE PDTSP-TEIAS” permitiu a
oferta de uma bolsa para profissional já graduado em início de
carreira. Na oportunidade os alunos produziram filmes, utilizando como recurso seus próprios aparelhos celulares e os computadores do Laiss. Estes filmes, abordando temas relacionados
com a saúde pública como violência, lixo e drogas, estão disponíveis no canal do Laiss no Youtube (<https://www.youtube.com/
user/laissensp>).
Pretendíamos com essa atividade ensiná-los a pescar. O
contato com as tecnologias da informação e comunicação pode
ser comparado ao aprendizado relacionado com o uso adequado
e eficiente do anzol, da vara e da linha. Esse projeto visava
empoderar esses cidadãos. Para nós empoderamento é o processo de mobilização e prática que busca promover e impulsionar o
crescimento, a autonomia e a melhoria de vida de indivíduos,
grupos e comunidades (Gohn, 2004).
Com o fim desta atividade resolvemos desenvolver, dentro
da “REDE PDTSP-TEIAS”, um projeto de “pesquisa-ação” de avaliação da qualidade de informação em sites sobre Dengue — ela
foi escolhida para esta pesquisa piloto de avaliação de qualidade
de informação em sites por se tratar de uma das doenças negligenciadas. “Essas doenças prevalecem ou podem incidir sobre
noventa por cento da população mundial e mobilizam cerca
de dez por cento do capital global destinado à pesquisa” (Ministério da Saúde, 2010, p. 1159). A dengue continua tendo
altas taxas de morbidade e de mortalidade, sobretudo em crianças e adultos.
Mais uma vez a preocupação de fundo estava associada ao
tema do empoderamento do cidadão. Parece difícil para nós
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empoderar um cidadão com informações incorretas ou incompreensíveis.
O apoio recebido pela “REDE PDTSP-TEIAS” e o suporte
adicional conferido pela Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS), assegurou a participação
dos moradores das comunidades de Manguinhos, que construíram os indicadores e realizaram a avaliação de qualidade de informação de dengue.
Para organizar e desenvolver este projeto recorrermos à bibliografia e às experiências internacionais sobre o tema. Sem
muita dificuldade encontramos na internet os trabalho de Ilza
Leite Lopes (2008) e de Gunther Eysenbach e colaboradores
(2002). A autora brasileira analisou treze das principais iniciativas internacionais para aprimorar a qualidade da informação
em saúde na internet propostas por organismos internacionais,
instituições privadas e não governamentais. Segundo a autora, os
diversos critérios de qualidade foram propostos com o objetivo
principal de resguardar o usuário de informações que ofereçam
riscos para a sua saúde. Algumas instituições, ao final da avaliação, oferecem um selo de qualidade. Outras fornecem instruções para os provedores de informação. Há ainda quem divulgue
um Código de Conduta que orienta o usuário a verificar se site e
os seus conteúdos estão em conformidade com critérios preestabelecidos. Os autores estrangeiros publicaram os resultados de
uma ampla revisão sistemática, analisando setenta e nove artigos
sobre o tema, apresentando oitenta e seis critérios diferentes para
a avaliação de sites de saúde. Realizando um esforço de síntese,
eles reuniram estes critérios em cinco grupos, a saber: o técnico,
que identifica se a informação oferecida tem referência; a interatividade, que avalia os aspectos estéticos e de navegabilidade
do site; a abrangência, que verifica se constam as diferentes dimensões do tema avaliado; a legibilidade, que examina se o texto
é de fácil compreensão ou não; e a acurácia, que averigua se a
informação está correta e atualizada. Cada um deles contém um
número distinto de indicadores. Além disso, estes autores chegaram à conclusão de que “nenhum dos estudos levou em consi-
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deração a compreensão dos usuários de verdade ou o julgamento
de especialistas” (Eysenbach et al., 2002, p. 2695).
Ao estruturar nosso projeto incorporamos os cinco critérios identificados por Eysenbach et al. (2002). Além disso, resolvemos inovar incorporando usuários e especialistas na produção
dos indicadores e no processo de avaliação. A literatura especializada chama este tipo de iniciativa de “inovação incremental”
quando houve uma adaptação ou melhoria de produto ou processo inovador já existente (Lemos, 1999).
Convidamos vinte moradores e dez médicos. Os moradores foram selecionados entre os alunos que haviam feito o
curso de saúde comunitária no Laiss em 2011. A equipe de
avaliadores foi composta por dezessete mulheres e três homens
com níveis variados de escolaridade, tendo entre trinta e sessenta
anos. Muitos deles não tinham habilidades e conhecimentos
básicos de informática nem intimidade com as redes sociais.
Entre os médicos, foram convidados cinco profissionais com
experiência na Atenção Primária que trabalham no Centro de
Saúde Escola Germano Sinval de Faria (Ensp-Fiocruz); um
pesquisador do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas
(Ipec) da Fiocruz, estudioso de doenças febris, e quatro médicos recém-formados que atuam na Estratégia de Saúde da Família. Eles avaliaram os sites e nos auxiliaram na elaboração das
perguntas relacionadas especificamente com esta doença. Os demais médicos participaram apenas como profissionais avaliadores de sites.
Quando a atividade começou, os moradores receberam uma
bolsa de R$ 100 reais por mês proveniente da Vice-Presidência
de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) para
atuar como avaliadores da informação disponível nos sites. Eles
se sentiram reconhecidos e respeitados por essa iniciativa da
Fiocruz e denominaram carinhosamente a bolsa de “pochete”.
Apesar do valor reduzido a bolsa serviu de estímulo à participação destes moradores. Como o espaço físico do Laiss comporta
apenas dez computadores, o grupo se dividiu em dois que se
reuniram semanalmente: um às quartas feiras das 17 às 19 horas
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e outro aos sábados das 10 ao meio-dia, durante doze meses.
Esses moradores avaliaram os sites como representantes dos usuários e frequentadores dos sites. Os médicos, por sua vez, não receberam nenhuma remuneração para fazer a avaliação.
Passamos os nove primeiros meses conversando com os avaliadores sobre cada critério e indicador. De forma dialógica (Freire,
1971), construímos com eles os sessenta e três indicadores utilizados na análise dos sites. A coordenação da “REDE PDTSP-TEIAS”
considerou que fizemos uma “Translação do Conhecimento”,
pois valorizamos as contribuições dos moradores que participaram da construção da ferramenta utilizada durante a avaliação
(Clavier et al., 2011 e Mantoura et al., 2007). Um dos exemplos nesse sentido foi a participação do senhor Ary. Quando
conversávamos sobre o critério abrangência ele sugeriu que incluíssemos como indicador o local onde os exames diagnósticos
e o tratamento da dengue são realizados. Graças a sua intervenção passou a constar o seguinte indicador: “Tem informação sobre onde fazer o diagnóstico/tratamento?”.

Resultados e próximos passos
O resultado final foi o seguinte:
Sites sobre dengue avaliados

Critérios**

Média

Tipos* Técnico Intera- Abran- Legibi- Acurátividade gência lidade
cia
Combate à Dengue

P

49,1

88,0

66,6

70,2

53,6

65,5

Cria Saúde

P

48,9

77,5

72,8

68,2

48,6

63,2

Secretaria Est.Saúde do Rio de Janeiro

O

41,6

89,5

66,9

46,8

65,7

62,1

ABC da Saúde

P

48,0

76,5

72,2

47,4

47,9

58,4

Wikipédia

C

61,8

44,0

71,9

53,6

38,6

54,0

AJA Brasil

P

31,4

59,5

56,3

78,4

42,9

53,7

Secretaria Est. Saúde do Paraná

O

62,7

54,0

64,1

45,8

38,6

53,0

segue
* Foram avaliados nesta experiência três tipos de sites: de Organizações públicas (O), de Instituições privadas
(P) e de Construção coletiva (C).
** Os resultados estão apresentados em percentuais de conformidade.
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Critérios**

Sites sobre dengue avaliados

Média

Tipos* Técnico Intera- Abran- Legibi- Acurácia
tividade gência lidade
Ministério da Saúde

O

37,5

76,0

57,8

28,4

62,9

52,5

MD Saúde

P

29,1

70,0

69,4

53,2

36,4

51,6

Minha Vida

P

37,1

80,5

58,1

44,4

31,4

50,3

Dr. Dráuzio Varela

P

23,9

59,5

58,8

33,2

43,6

43,8

Secretaria Est. Saúde de Minas Gerais

O

28,6

67,5

56,1

42,8

20,7

43,6

Saúde em Movimento

P

29,3

65,5

60,0

41,2

16,4

42,5

Tua Saúde

P

39,8

65,5

49,1

40,6

15,0

42,0

Rede Dengue

P

48,2

61,0

36,9

29,2

24,3

39,9

Brasil Escola

P

29,8

70,0

44,4

31,8

17,9

38,8

G1 Globo

P

26,4

48,5

35,6

30,4

22,1

32,6

Secretaria Mun. Saúde de Recife

O

23,9

25,0

50,9

33,8

23,6

31,4

Sua Pesquisa

P

29,8

20,5

50,3

37,8

12,9

30,3

Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz

O

36,4

24,0

23,1

16,8

11,4

22,3

Resultado Final da Avaliação.
Fonte: (Pereira Neto & Paolucci, 2014).

Extraindo uma média de todos os critérios, podemos constatar que nenhum dos vinte sites avaliados alcançou pelo menos
setenta por cento de conformidade. Três sites atingiram mais de
sessenta por cento de conformidade: “Combate à Dengue”, “Cria
Saúde” e o site da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SESRJ).
O ponto forte do primeiro foi a legibilidade que atingiu
70,2% de conformidade. Nos critérios técnico (49,1%) e acurácia
(53,6%), o “Combate à Dengue”, recebeu menores pontuações.
Este é um aspecto importante neste trabalho: o site mais bem
posicionado no ranking final foi o que obteve a média mais alta
somando e dividindo as notas obtidas em cada critério. O “Cria
Saúde” não se dedica exclusivamente à dengue. Nele podem ser
encontradas páginas que abordam diferentes doenças, medicamentos e orientações nutricionais. Ele tem anúncios comerciais.
Esta constatação nos permite concluir que informação em saúde
pode ser um negócio lucrativo. O terceiro colocado foi o site da
Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Ele foi o que
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obteve melhor índice de conformidade no critério acurácia (65%)
entre todos os sites avaliados. Em outros critérios seu desempenho não foi o mesmo.
Em relação à legibilidade nos surpreendemos com os resultados obtidos pela página do Ministério da Saúde. Esperávamos que os sites governamentais tivessem mais cuidado com este
aspecto fundamental da comunicação. Os resultados obtidos
pelos sites “Rede Dengue” e o do “Instituto Oswaldo Cruz”, ambos vinculados à Fiocruz, revelam a isenção de conflitos de interesse deste trabalho.
Cada critério é composto por um número diferente de indicadores: perguntas pontuais que atendem a algum aspecto específico relacionado ao critério. Essas perguntas foram respondidas pelos usuários ou médicos ao avaliar os sites sobre dengue.
No site do Laiss (<www.ensp.fiocruz.br/laiss>), é possível identificar os indicadores e observar os resultados gerais, dos profissionais, dos usuários no interior de cada critério.
Esses resultados são preocupantes se levarmos em consideração a centralidade que a internet desempenha na busca por
informações em saúde no momento atual. Estes achados atestam a relevância e pertinência da realização de avaliações da qualidade da informação disponível em sites de saúde. Eles nos permitem também recomendar a inserção deste tema na agenda
institucional da Fiocruz com vistas à concessão de um “Selo de
Qualidade” à página Web ou Site que atingir altos índices de conformidade com os critérios e os indicadores utilizados. Essa proposta foi incluída, no final de 2014, no “Portfólio de Inovação”
— uma iniciativa da Vice-Presidência de Produção e Inovação
em Saúde (VPPIS) da Fiocruz, que divulga ideias e protótipos
inovadores elaborados por pesquisadores da Fiocruz.
Ao final do processo registramos em filmes os depoimentos
de alguns moradores sobre a avaliação. Regina Batista declarou:
“Este trabalho de estar avaliando sites de saúde para a Fiocruz,
para mim, foi o máximo”. Maria Helena de Souza prestou o
seguinte depoimento:
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O importante para mim nesta pesquisa de site, como moradora da comunidade, foi bom para o meu entendimento
e crescimento. Eu posso dizer que hoje eu sou uma moradora com um diferencial, através dessa oportunidade que
todos nós tivemos. Com toda a atenção dos instrutores, do
professor André, nós fomos conhecendo cada tecla, cada
palavra, palavras que não estávamos acostumados a usar em
nosso dia a dia, então para mim, na minha profissão, para o
que eu faço hoje, foi um benefício muito grande. E com
humildade eu digo: Nós ainda estamos aprendendo e ainda temos muito que aprender.
Consideramos importante expandir o registro dessa iniciativa. Por essa razão organizamos uma publicação (livro) que apresenta detalhadamente esta primeira experiência do Laiss na avaliação da qualidade de sites de saúde (Pereira Neto & Paolucci, 2014).
No site do Laiss podem ser encontrados todos os resultados.
Após a finalização da avaliação dos sites sobre dengue, o
Laiss conduziu a avaliação dos sites de aleitamento materno —
em parceria com o Instituto Fernandes Figueira (IFF)/Fiocruz
e da tuberculose (com o Centro de Referência Professor Helio
Fraga/Ensp/Fiocruz). Nessas iniciativas foi feito um esforço de
aprimoramento das ferramentas e indicadores adotados para cada
um desses temas. Atualmente, o Laiss busca parcerias internas
ou externas, nacionais ou internacionais, com pesquisadores e
instituições interessadas no fortalecimento dessa linha de investigação, enquanto prosseguimos trabalhando com o objetivo de
tornar a ferramenta de avaliação mais robusta.
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