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Critérios de avaliação de qualidade para sites
de saúde: uma proposta.
Assessment criteria of quality in health websites: a proposal.
Ana Paula Bernardo Mendonça1; André de Faria Pereira Neto2; Angélica Baptista Silva3

Resumo

A pesquisa levantou os principais instrumentos nacionais e internacionais para
avaliar a qualidade da informação em saúde na Internet, identificou métodos de
aplicação, analisou e comparou critérios. Além de crível, um site precisa ser fácil
de navegar, compreensível para o leigo e acessível independente de limitações
físicas ou tecnológicas.
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Abstract

The research has raised major national and international instruments to assess
the quality of health information on the Internet, application methods, analyzed
and compared criteria. Besides believable, a website needs to be easy to
navigate, understandable to the layman and affordable regardless of physical or
technological limitations.
Keywords: Internet, Quality Management, Consumer Health Information,
Evaluation
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Introdução

descritas,

chanceladas

por

instituição

amplamente

reconhecida no país de origem e que apresentam seus
A Internet é o meio pelo qual um grande número de

critérios publicados em site na Internet.

pessoas busca informações sobre medicamentos, tratamentos e diagnósticos1. A facilidade de publicação, sem
qualquer tipo de fiscalização, tem sido motivo de preocu-

Resultados

pação entre especialistas. Em sua maioria, as informações
são incompletas, contraditórias, ou até fraudulentas2. Um

As iniciativas baseiam-se, em sua maioria, nos

conteúdo recuperado neste “mar” de informação, em es-

critérios de avaliação de fontes impressas, verificando a

pecial na área da saúde, representa um grande risco4,5,6.

credibilidade das informações. No contexto da Internet,

Neste sentido, torna-se premente a necessidade de avaliar

os instrumentos propostos podem ser considerados in-

a qualidade da informação de sites de saúde.

completos. Neste sentido, a proposta desta pesquisa contempla três dimensões de avaliação: Conteúdo, Técnica e
Design, reunindo 80 critérios de avaliação de qualidade.

Objetivos

Abrangência, Acurácia e Legibilidade integram a dimensão Conteúdo. A dimensão Técnica é contemplada pelos
critérios e indicadores para garantia de credibilidade das

A pesquisa teve como objetivo identificar iniciativas

informações, segurança e privacidade no acesso aos dados

nacionais e internacionais de avaliação de qualidade

do usuário, aspectos éticos e suporte ao usuário eficiente.

de sites de saúde, os critérios e os métodos de aplicação

Além disso, verifica se qualquer publicidade e informação

utilizados e, assim, elaborar uma proposta de critérios de

sobre patrocínio são claramente identificadas e se o site

avaliação de qualidade para sites de saúde no Brasil.

possui o mínimo de interatividade com seus usuários.
A dimensão Design confere critérios que indicam a facili-

Materiais e Métodos

dade de uso, navegação e acessibilidade de acordo com as
necessidades e expectativas dos usuários. O site deverá ser

Inicialmente realizou-se uma busca nas fontes de infor-

acessado independentemente de equipamentos, progra-

mação: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Bibliote-

mas e formatos específicos. Um site deve que pessoas com

ca Virtual de Saúde Pública (BVS) utilizando os seguintes

deficiências visuais, auditivos e motores possam acessar a

argumentos: Sites, Avaliação e Saúde com filtro de idioma

informação disponível7.

português. Título e resumo foram lidos e a pertinência
avaliada. Foram selecionados artigos dos periódicos
Journal of Medical Internet Research, Journal of the American

Conclusão

Medical Association e British Medical Journal que analisa-

No Brasil, não há notícia de órgão que regule ou

ram iniciativas sobre o tema, além destes, o livro publica-

certifique sites de saúde. No entanto, o Conselho Re-

do por Lopes3 considerado como referência nacional.

gional de Medicina de São Paulo elaborou o Manual

Uma análise comparativa foi realizada entre as iniciativas

de Ética para Sites de Medicina e Saúde na Internet.
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A proposta de critérios de qualidade para sites saúde
testados e referenciados pela literatura especializada
pretende incentivar a atuação por parte de órgão competente do governo brasileiro na criação de um selo de qualidade para sites governamentais de saúde no Brasil. Os sites
certificados constituiriam um catálogo ou base de dados
nacional, disponível para o acesso público. ■
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