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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O acesso à informação de qualidade integra o processo de desenvolvimento de múltiplas
habilidades pessoais e sociais, visando o maior controle e poder de decisão, ou seja, é parte
integrante da promoção da saúde (GARBIN et al., 2012). A internet é a principal tecnologia de
informação e comunicação na atualidade. Segundo Silveira et al. (2012:430), ela viabilizou “um
acesso livre a um grande número de conhecimentos que anteriormente eram inacessíveis, além de
transcender barreiras geográficas e culturais em diversas línguas”.
A saúde desponta como uma das áreas onde há cada vez mais informação disponível para um
número cada vez maior de pessoas. Dados de 2012 indicam que 43% dos usuários de Internet
buscaram informação relacionada à saúde ou aos serviços de saúde (BARBOSA, 2013). Este
número representa a terceira maior atividade dos brasileiros na busca por informação online. São
incontáveis os sites sobre temas vinculados, de alguma forma, às questões de saúde-doença, bem
estar e qualidade de vida. Eles são produzidos por organizações, empresas ou indivíduos sem
qualquer tipo de controle ou fiscalização. Alguns autores têm identificado que a informação em
saúde online é, na maioria das vezes, insuficiente ou insatisfatória (CUBAS e FELCHNER, 2012; DEL
GIGLIO et al., 2012; GUARDIOLA-WANDENBERGHE, SANZ-VALERO e WANDEN-BERGHE, 2012). Este
problema pode prejudicar a saúde do cidadão, pode atrapalhar seu tratamento ou induzir à uma
equívoca automedicação.
Por estas razões, a avaliação da qualidade da informação em saúde na Internet tem se
transformado em um novo desafio para a Saúde Pública no mundo. Uma revisão
sistemática reuniu evidências sobre como a informação em saúde online
foi avaliada até 2001 (EYSENBACH et al., 2002). Estamos desenvolvendo um estudo no âmbito de
pesquisa de mestrado com objetivo de atualizar o quadro metodológico de critérios e processos
de avaliação da informação online. Uma etapa inicial que deve ser cumprida antes de iniciar uma
revisão sistemática é verificar se há outro trabalho que já tenha respondido à mesma pergunta de
pesquisa e, assim, evitar a duplicação de esforços. Caso outro trabalho seja encontrado, cabe
verificar se não está desatualizado ou é de baixa qualidade. Este resumo visa apresentar os
resultados desta etapa inicial.

De acordo com a Tabela 1, foram encontrados 1134 estudos e 38 selecionados a partir da
leitura de seus títulos e resumos. Após remover os itens duplicados, chegamos ao total 23
estudos. Dentre estes, a revisão de Eysenbach et al. (2002) estava incluída, o que indica a
adequação da estratégia de busca utilizada. Com sua remoção, o total de 22 estudos foram
identificados para avaliarmos se foi feita uma revisão sistemática semelhante à de
Eysenbach et al. (2002) ou àquela que pretendemos desenvolver.
Os dados dos 22 estudos foram tabulados de acordo com o seguinte: seu tema; se é ou não
uma revisão sistemática; e sendo uma revisão sistemática, seu objetivo e os critérios de
avaliação da informação apresentados. A Tabela 2 contém os dados coletados, agrupados
por estudos de revisão sistemática, por objetivos e por apresentação de critérios
respectivamente, e ordenados cronologicamente em cada grupo.

OBJETIVO
Avaliar a necessidade de uma revisão sistemática sobre a avaliação da qualidade da informação em
saúde disponível na Internet.

CONCLUSÃO
O que pretendemos fazer na pesquisa do mestrado é reunir evidências na produção
bibliográfica nacional e internacional sobre como a avaliação da informação em saúde na
Internet tem sido realizada, independente do tema de saúde ou doença. 7 dos 22 artigos
selecionados não são revisões sistemáticas. Restaram 15 estudos para análise.
Podemos classificá-los em 4 grupos: qualidade de sites (11 artigos), estudos de telemedicina
(2), necessidades e fontes de informação (1), e avaliação de sites (1). O primeiro grupo
reuniu evidências sobre a qualidade da informação, não sobre como essa qualidade foi
avaliada. No segundo, a preocupação foi com os métodos e resultados de pesquisas em
telemedicina. No terceiro, foi com quais informações são demandadas por pacientes. O
quarto contém o artigo mais próximo de nosso objetivo.
Guardiola-Wanden-Berghe et al. (2012) buscaram um instrumento de avaliação da
informação apropriado para transtornos alimentares. Como o título revela, este trabalho
tem um tema e objetivo específicos. Este estudo não apresenta uma síntese dos critérios
para a avaliação da informação em saúde disponível na Internet. Ele não atualizou a revisão
sistemática existente.
De acordo com o que foi apresentado, podemos concluir que não foi publicado um estudo
que atualizasse a revisão desenvolvida por Eysenbach et al. (2002). Assim, há a necessidade
de uma revisão sistemática sobre critérios e processos de avaliação da qualidade da
informação disponível na Internet.

Objetivos Específicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabela 2 Sumário dos estudos identificados

Definir estratégia de busca específica para estudos de revisão sistemática nessa temática;
Definir fontes de informação científica a serem consultadas;
Realizar a busca nas fontes com a estratégia elaborada;
Identificar os estudos relevantes;
Extrair seus dados;
Analisar se há uma revisão sistemática semelhante à de Eysenbach et al. (2002).

MATERIAL E MÉTODOS
Foi utilizado um filtro para recuperar estudos publicados a partir de 2002 e a estratégia de busca
definida foi composta pela interseção (operador lógico AND) de 3 partes:
1. "quality" ;
2. "health information" OR "health literacy" OR "consumer health information" OR "internet";
3. systematic review OR "metanalisis" OR "metanalisys" OR "metanalyses" OR "metanalysis".
A busca foi realizada em 9 fontes científicas. Escolhemos fontes ligadas, em alguma medida, às
Ciências da Saúde, às Ciências da Informação e as fontes multidisciplinares. As buscas em todas as
fontes foram realizadas no dia 18 de novembro de 2013, com exceção na SciELO (19/11/2013), na
BIREME (19/11/2013) e na Cochrane Library (17/12/2013).
Tabela 1 Resultado da busca por revisões sistemáticas existente
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