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Resumo 

A internet a partir da década de noventa popularizou-se e a sua utilização como fonte de 

busca para informações passou a ser muito comum. Quando se refere à informação em 

saúde, a qualidade das informações impactam diretamente a saúde da população. A 

facilidade na troca de informações e a liberdade de divulgação de dados sobre qualquer 

tema têm proporcionado o dilúvio de informações que podem ser ou não confiáveis e de 

qualidade. Neste cenário, o objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade das informações 

sobre medicamentos utilizados no tratamento da insônia em sítios de saúde na língua 

português do Brasil. Os sítios incluídos no estudo foram avaliados através da aplicação de 

duas ferramentas. Uma ferramenta consolidada, adaptada, a ferramenta QIG constituída 

por duas dimensões – conteúdo e técnica - cada uma dessas dimensões é constituída por 

sentenças que permitem classificação quanto ao nível de qualidade. A segunda ferramenta 

QII específica sobre o tratamento farmacológico da insônia, desenvolvida através do 

método delphi para a obtenção do consenso entre especialistas referente as informações 

mais relevantes para compor esta ferramenta. Após adaptação e desenvolvimento de tais 

ferramentas procedeu com a seleção dos sítios e com a verificação dos critérios de 

inclusão, prosseguiu-se com a aplicação dos mesmos. Os resultados foram analisados 

estatisticamente para a classificação dos sites em níveis de qualidade – alto; moderado e 

baixo. Foram selecionados e avaliados no estudo 200 sítios, dos quais 197 apresentaram 

qualidade da informação baixa, três com qualidade moderada e zero com alta qualidade. 

Evidencia-se que a maioria dos sites fornece informações com o nível intermediário e 

baixo de qualidade, o que pode acarretar danos à saúde do usuário seja devido ao uso 

inadequado, intoxicação e até mesmo ineficiência terapêutica no uso de medicamentos 

hipnóticos. É necessário melhorias para que os referidos sítios sejam indicados como boa 

fonte informação, o que contribui para o uso adequado desta classe terapêutica reduzindo 

os riscos. 

Palavras-chave: insônia, tratamento farmacológico, qualidade da informação, internet.  
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Abstract 

The Internet since the nineties has become popular and its use as a source of information 

search has become very common. When referring to health information, the quality of 

information directly impacts the health of the population. The ease with which information 

is exchanged and the freedom to disseminate data on any topic has provided a flood of 

information that may or may not be reliable and of quality. In this scenario, the objective of 

this study is to evaluate the quality of information about medicines used to treat insomnia 

in health centers in the Portuguese language of Brazil. The sites included in the study were 

evaluated through the application of two tools. A consolidated tool, adapted, the QIG tool 

consists of two dimensions - content and technique - each of these dimensions is made up 

of sentences that allow classification as to quality level. The second specific QII tool on the 

pharmacological treatment of insomnia, developed through the delphi method to obtain 

consensus among specialists referring to the most relevant information to compose this 

tool. After adaptation and development of such tools proceeded with the selection of the 

sites and with the verification of the inclusion criteria, the application of the same was 

continued. The results were statistically analyzed for the classification of the sites in levels 

of quality - high; moderate and low. 200 sites were selected and evaluated in the study, of 

which 197 presented low information quality, three with moderate quality and zero with 

high quality. It is evident that most sites provide information with the intermediate and low 

level of quality, which can lead to damages to the user's health due to inappropriate use, 

intoxication and even inefficacy in the use of hypnotic drugs. Improvements are necessary 

so that these sites are indicated as a good source of information, which contributes to the 

proper use of this class of therapy, reducing risks. 

Key words: insomnia, pharmacological treatment, quality of information, internet. 
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1 Introdução 

 

 A internet, a partir da década de noventa popularizou-se, e sua utilização como 

fonte de busca de informações passou a ser muito comum (SILVA et al., 2011), sendo 

considerada a responsável pela inauguração do canal de comunicação de “muitos-para-

muitos” (ANTUNES et al., 2014). A facilidade da troca de informações viabilizou que 

qualquer pessoa portadora de um aparelho eletrônico e com acesso à internet pudesse 

divulgar dados sobre quaisquer temas. Como consequência, houve um aumento 

considerável de informações dubitáveis (SILVA et al., 2011). 

No que se refere à informação sobre saúde, a qualidade pode trazer grande impacto 

ao bem estar da população visto que, atualmente, a internet tem tido grande influência na 

tomada de decisão dos pacientes (GONDIM, 2012). Atrelado a este cenário tem-se a 

crescente utilização dos medicamentos, e com isso eleva-se também a necessidade de 

informações sobre os mesmos aos seus consumidores. 

 Os medicamentos para tratamento da ansiedade e insônia foram os mais vendidos 

no Brasil, conforme a última divulgação do Boletim do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (BRASIL, 2011), entre os anos de 2007 e 2011, com destaque para os 

benzodiazepínicos. O clonazepam ocupou o topo da lista com cerca de 10 milhões de 

caixas vendidas, seguido pelo bromazepam - 4,4 milhões - e o alprazolam - 4,3 milhões 

(BRASIL, 2011). No panorama internacional estima que no ano de 2013 tenha sido 

vendido 9 milhões de medicamentos para insônia nos Estados Unidos da América (EUA) 

(KAUFMANN et al., 2016). Na Espanha entre os anos de 2000 a 2012 observou o 

aumento de (57,4%) na utilização de medicamentos hipnóticos (AEMPS, 2014). Neste 

cenário, foi detectada a necessidade de verificar a qualidade das informações sobre o 

tratamento farmacológico da insônia disponibilizada em sítios de saúde. 

 No ano de 1996, foi desenvolvida a metodologia HONcode, a primeira metodologia 

com o intuito de avaliar a qualidade das informações referente a saúde na sua amplitude 

fornecidas por sítios de saúde. Desde então, diversas metodologias têm sido desenvolvidas 

com o mesmo intuito, sem que haja padronização entre estas. No Brasil, existem alguns 

estudos que propõem metodologias para avaliação das informações divulgadas por sítios 

brasileiros para saúde em geral, e temas específicos em saúde que não contemplam a 
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insônia e o seu tratamento farmacológico. Neste contexto, o referente trabalho propõe 

avaliar a qualidade das informações sobre medicamentos hipnóticos contidas nos sítios em 

na língua portuguesa. 

 

2 Referêncial Teórico 

 

2.1 A criação e o desenvolvimento da internet 

 

A internet é uma rede mundial com milhões de computadores interligados, que 

permite a troca de dados e informações entre os mesmos. Idealizada inicialmente pelo o 

departamento de defesa dos Estados Unidos na década de cinquenta, em meio à segunda 

guerra mundial, passou por muitas transformações referentes ao processamento dos dados 

(DITON, 2011). 

Em outubro de 1972, na International Conference on Computer Communications 

(ICCC), foi apresentada, pela primeira vez, a nova tecnologia de rede ao público, 

conhecida atualmente como internet. Neste mesmo ano, foi desenvolvido o correio 

eletrônico, o e-mail, plataforma que possibilita receber e enviar mensagens, além de poder 

armazená-las (LEINER et al., 2012). 

A criação da internet revolucionou a informática e a comunicação, permitindo a 

disseminação das informações independentemente da localização geográfica, marcando a 

revolução da comunicação mais que qualquer outro meio de comunicação criado 

anteriormente (telegrama, telefone, rádio etc.) (LEINER et al., 2009). 

No Brasil, a utilização desta tecnologia ocorreu no início década de noventa, 

inicialmente no Rio de Janeiro, e rapidamente foi ampliada para as cidades de Belém, 

Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e 

Porto Alegre. No entanto, sua implementação deu-se de forma limitada, apenas nas 

instituições acadêmicas (CARVALHO, 2006). Somente no final da década de noventa a 

internet se popularizou no Brasil e, desde então, a ampliação de seu acesso multiplicou-se 

exponencialmente (RESENDE e LIMA, 2015). 

Em pesquisa recente realizada pelo Centro Regional para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação (CETIC), observou-se o crescimento da aquisição de 

computadores e da utilização da internet no Brasil (Figura 1) (CETIC, 2017). 
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Figura 1 - Domicílios com acesso à internet, por área (2008 - 2016) – Total de  Domicílios 

(%). (CETIC, 2017). 

O desenvolvimento da tecnologia da informação e a ampliação do seu acesso em 

todo mundo impactou todas as áreas do conhecimento, inclusive da saúde, que apresentou 

crescimento ainda maior em comparação a outros temas abordados na internet (GODIM et 

al., 2012; MORETTI et al., 2002).  

O termo informação pode ser definido como o ato de adquirir conhecimento, 

conjunto de conhecimentos ou juízo sobre determinado assunto, através de buscas, 

informes, investigações, explicações e esclarecimentos (HOUAISS, 2001). A informação 

em saúde engloba conhecimentos sobre condições de vida, morte, abrange assuntos sobre 

comportamento, produtos e serviços que podem ser indicados para o corpo e para saúde 

(MENDONÇA e NETO, 2015). 

Pesquisa nacional desenvolvida pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, em 2012, 

demonstrou que 43 % dos usuários de internet buscavam informações relacionadas à saúde 

ou aos serviços de saúde, resultado que representa o terceiro maior motivo de busca na 

internet. A maioria dos usuários pertence ao gênero feminino e pesquisam informações 

sobre sua própria saúde (AZEVEDO et al., 2012). 

O fácil e amplo acesso às informações disponíveis na internet impacta na tomada de 

decisões dos pacientes quanto ao tratamento prescrito. Estima-se que mais de 70 % dos 
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pacientes são influenciados pelas informações acessadas nos sítios, o que demonstra  a 

importância do acesso a informações de qualidade (GODIM et al., 2012). 

 

2.2 Garantia da qualidade das informações nos sítios 

 

A metodologia pionera para a avaliação da qualidade das informações 

disponibilizadas por sítios na internet foi desenvolvida na Suiça no ano de 1996, intitulada 

de HONCode. A partir desse momento inúmeras metodologias têm sido desenvolvidas 

(BAUJARD et al., 2010). 

Em 2002, Eysenbach e colaboradores, realizaram uma revisão sistemática das 

metodologias utilizadas para a avaliação da qualidade das informações fornecidas por 

sítios de saúde. No estudo, incluiu-se 79 artigos e 86 critérios ( conjunto de sentenças que 

permite identificar a presença de determinada informação). 

Os autores analisaram os 86 critérios e os compilaram em 5, denominados: 

acurácia, legibilidade, abrangência, técnico e design. Cada critério abrange diferentes 

informações, como descritas a seguir: 

- Critério acurácia: representa o grau de conformidade entre as informações 

fornecidas pelo sítio e o recomendado nos protocolos clínicos;  

- Critério legibilidade: diz respeito ao quanto uma informação é compreensível;  

- Critério abrangência: está relacionado à amplitude dos assuntos que o sítio aborda 

sobre determinada questão, dúvida do leitor;  

- Critério técnico: corresponde às informações mencionadas sobre as informações 

que o sítio fornece. Representa o quanto uma informação é transparente; 

- Critério design: avalia o nível interatividade do leitor com o sítio. 

Em posterior estudo realizado por Pimenta (2015), realizou-se uma revisão 

sistemática para a identificação das métodologias mais utilizadas para a avaliação da 

qualidade da informação em sítios de saúde. Foram avaliados 279 estudos, o que  permitiu 

listar as metodologias sendo a mais utilizada a  DISCERN, seguida pela HONCode, JAMA 

Benchmarks, LIDA, IQ- Tool e Michigan. Todas estas metodologias foram desenvolvidas 

por instituições norte-americanas ou européias (PIMENTA, 2015).  
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Concluiu-se que as metodologias DISCERN e HONCode são utilizadas na maioria 

dos estudos em todo o mundo, consideradas referências no tema abordado (PIMENTA, 

2015).  

A metodologia DISCERN é um guia para usuários da internet, foi criada pela 

Universidade de Oxford e pela Biblioteca Britânica, composta por dezesseis questões 

divididas em três partes. A primeira parte é composta por oito questões sobre 

confiabilidade do sítio; a segunda parte aborda questões sobre escolhas de tratamento e a 

terceira parte é composta por uma única pergunta que permite a avaliação da qualidade do 

sítio de forma ampla (CHARNOCK et al.,1999). A metodologia HONCode foi a primeira 

metodologia a ser desenvolvida, em 1996, na Suiça, pela instuição privada Health On Net 

Foundation. Esta metodologia é um código de ética, constituída por oito princípios: 

autoridade; complementaridade; confidencialidade; atribuições; justificativas; 

transparência na propriedade; transparência no patrocínio; honestidade da publicidade e da 

política editorial para avaliar as informações disponibilizadas na internet referentes à 

saúde. É a segunda metodologia mais utilizada (BAUJARD, 2010, PIMENTA, 2015).  

Embora existam diferenças entre as metodologias, estas possuem as mesmas 

estratégias para avaliação da qualidade das informações disponibilizadas por sítios de 

saúde, consistindo na criação de critérios e indicadores (LOPES, 2008). 

  Em outro estudo realizado por pesquisadores brasileiros, Mendonça e Neto (2015), 

propõe o uso de três dimensões - conteúdo, técnica e design - para avaliação da qualidade 

das informações em sítios de saúde. Estas três dimensões foram desenvolvidas a partir dos 

cinco critérios definidos por Eysenbach e colaboradores (2002). A dimensão conteúdo 

abrange acurácia e integibilidade, que determina a abrangência de um site sobre 

determinado assunto. A dimensão técnica inclui os critérios credibilidade, segurança e 

privacidade e a dimensão design é determinada pela facilidade de navegação do usuário no 

site. Cada dimensão pode ser avaliada quanto ao seu nivel de qualidade através de 

perguntas pré-definidas sobre o referido estudo (MENDONÇA & NETO, 2015). 

As metodologias podem ter três aplicações: ser um código de conduta, em que são 

feitas orientações aos criadores dos sites quanto aos requisitos mínimos para ser 

considerado um sítio de qualidade; ser um manual de certificação, em que a agência 

desenvolvedora da metodologia analisa o sítio que deseja receber a certificação e emite o 

certificado de qualidade de sítios; e ser um guia do usuário, que através da aplicação da 

metodologia pelo o próprio usuário permite avaliar um sítio do seu interesse 
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(MENDONÇA & NETO, 2015). A Tabela 1 reune informações básicas sobre as principais 

metodologias desenvolvidas, e incluiu o ano do desenvolvimento, o país onde foi criado, o 

método de avaliação e os critérios requeridos.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) determina que as informações 

disponibilizadas nos sítios devam apresentar algumas informações essenciais a fim de 

garantir a qualidade - como data da publicação, autor e referências (GONDIM, 2012). 

No Brasil, em 2002, foi desenvolvido pelo conselho de medicina de São Paulo, o 

código de conduta, que é um guia de ética para sítios de medicina e saúde na internet. O 

código de conduta discorre sobre a necessidade de fornecer ao usuário, transparência, 

honestidade, qualidade, consentimento livre e esclarecido, privacidade, ética médica, 

responsabilidade e procedência (AZEVEDO et a.l, 2002). 

Apenas no dia 23 de abril de 2014, foi sancionada a Lei Nº 12.965, que 

regulamenta o uso da Internet no Brasil, através do estabelecimento dos princípios, 

garantias, direitos e deveres para a utilização dos sítios (BRASIL, 2014). Esta lei é 

considerada o marco civil da internet, constituída por cinco capítulos e 32 artigos. Os 

capítulos são divididos por assuntos. O capítulo I trata das disposições preliminares, o 

Capítulo II dispõe sobre os direitos e as garantias dos usuários da rede, o Capítulo III, da 

provisão de conexão e de aplicações da internet, o Capítulo IV, da atuação do poder 

público, e o Capítulo V, das disposições finais (BRASIL, 2014). A referida lei não aborda 

a regulamentação da garantia da qualidade dos sítios brasileiros (RESENDE e LIMA, 

2015). Apenas no Capítulo II, Art. 18, é abordado o tema referente aos conteúdos 

publicados, que determina que o provedor da conexão à internet não é responsável 

civilmente por danos ocasionados pela divulgação de conteúdo publicado por terceiros 

(BRASIL, 2014). 
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Tabela 1 - Resumo das principais metodologias disponíveis para avaliação da qualidade da 

internet 

Ano Metodologia País Métodos Composição / Critérios 
1996 HONcode Suíça Código de conduta, 

certificação e guia ao 

usuário. 

Autoridade, 

complementaridade,confidencialidade, 

atribuições, justificativa, transparência no 

patrocínio e propriedade, honestidade de 

publicidade e política e da política editorial. 

1997 DISCERN Reino 

Unido 

Guia ao usuário Confiabilidade de publicação, abrangência 

sobre opções de tratamento, qualidade de 

informação em geral no site. 

1997 NET Scoring França Guia ao usuário Credibilidade, conteúdo, links, design, 

interatividade, aspectos quantitativos, ética e 

acessibilidade. 

1997 Criteria for Assessing 

the Quality of Health 

Information on the 

Internet  

EUA Código de conduta Credibilidade, conteúdo, apresentação formal 

do site, links, design, interatividade e 

anúncios. 

1997  Quality Tool EUA Guia ao usuário. Transparência, links, design e agenda. 

1999 WMA selo Espanha  Certificação Conteúdo científico, autoria, atualização do 

conteúdo, fontes de informação, aspectos 

éticos, legais e profissionais, características 

básicas de usabilidade. 

2000 JAMA Guidelines EUA Código de conduta. Conteúdo, publicidade e patrocínio, 

privacidade e confidencialidade e comercio 

eletrônico. 

2001 URAC Seal EUA Certificação 53 critérios 

2002 Quality Critéria for 

Health related 

Websites 

União 

Europeia 

Código de conduta Transparência e Honestidade, autoridade, 

privacidade e proteção dos dados pessoais, 

atualização das informações, responsabilidade 

e acessibilidade. 

 

2002 Certificación de 

páginas Web 

sanitárias 

Espanha Certificação Audiência, usabilidade, acessibilidade, 

confidencialidade e privacidade, transparência 

e honestidade, credibilidade, política editorial, 

meios de comunicação com os usuários, 

autoria de conteúdo, atualização, publicidade, 

identidade e responsabilidade do site, 

estrutura organizacional, serviços e 

profissionais.  

2002 Guia de ética para 

sites de medicina e 

saúde na internet 

 

Brasil Código de conduta Transparência, honestidade, qualidade, 

consentimento livre e esclarecido, 

privacidade, ética médica, responsabilidade e 

procedência. 

2007 LIDA Reino 

Unido 

Certificação 41 perguntas  

2007 

 

Michigan EUA Guia ao usuário Autoria, atualização, status, valor e qualidade 

da informação, gráficos, design, navegação, 

velocidade do acesso. 

Adaptado de MENDONÇA, A. P. B.; NETO, A. P. Critérios de avaliação da qualidade da informação 

em sites de saúde: uma proposta. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em 

Saúde, v. 9, n. 1, 2015. 
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Em quatro de junho de 2016, no 32º Congresso Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde, foi divulgada a criação do “Selo Sergio Arouca de Qualidade da Informação em 

Saúde na Internet”, considerado a primeira iniciativa brasileira que propõe emitir selo de 

qualidade a sítios de informação em saúde. Foi criado pelo Laboratório Internet, Saúde e 

Sociedade (LaISS), vinculado ao Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria 

(CSEGSF), da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz 

(Ensp/Fiocruz). 

Para receber o selo, o sítio precisar ser avaliado e atender aos critérios de 

legibilidade e acurácia. Caso o sítio obtenha valor igual ou maior a 80 % de conformidades 

em sua avaliação, o sítio estará apto a receber o “Selo Sergio Arouca de Qualidade da 

Informação em Saúde na Internet”, garantindo ao usuário o acesso a informações de 

qualidade e confiabilidade no sítio.  

Quando se refere à qualidade da informação sobre distúrbios do sono, 

principalmente a insônia estas podem ser qualidade ou não. 

 

2.3 Distúrbios do sono - Insônia 

 

O sono é considerado estado especial da fisiologia do ser humano que se apresenta 

de maneira cíclica, com ciclos de 24 horas, chamados de ritmo circadiano ou ciclo 

circadiano. Pode ser dividido em dois ciclos, vigília e sono, os quais são modulados por 

reações químicas nos organismos e pela interação do individuo com meio externo, além de 

serem controlados pelo Sistema Nervoso Central (SNC) (FINIMUNDI et al., 2012). 

O ciclo vigília é realizado pelo sistema ativador reticular ascendente (SARA), 

através da ativação dos neurônios noradrenérgicos, glutamatérgicos e gabaérgicos. A 

inibição do SARA promove o sono, assim como a diminuição de estímulos sensoriais 

induz também ao sono (GEIB et al., 2003). 

A melatonina é um hormônio marcador do ciclo circadiano que estimula o sono, e 

na presença de luz, apresenta secreção reduzida. A luz ao atingir a retina alcança o núcleo 

supra-quiasmático, através da via retino-hipotálamo, que transmite o estímulo para 

glândula pineal, a qual regula a secreção de melatonina (GEIB et al., 2003).  

O ciclo do sono apresenta dois padrões fundamentais: o primeiro, que apresenta 

movimentos oculares rápidos (REM) e o segundo, que não apresenta movimentos oculares 

rápidos (NREM). Este último é divido em quatro fases do sono, do menos profundo para o 
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mais profundo, classificados de I à IV (NEVES, 2013). O sono é iniciado com a fase 

NREM I, que dura em torno de 10 minutos, seguido do estágio mais profundo, NREM II, 

nos 30 - 60 minutos seguintes. Em seguida, dá-se inicio aos estágios NREM III e IV, e, 

após 90 minutos, começa o sono REM (FERNANDES, 2006). 

A distribuição dos estágios do sono oscila de acordo com a faixa etária dos 

indivíduos, o que determina a variação do número de horas de sono, conforme apresentado 

na Tabela 2. 

Tabela 2 - Definição dos intervalos de tempo sono ideal de acordo com a faixa etária 

 

Faixa etária 

 

Horas de sono ideais  

 

Horas de sono aceitáveis (máximo e 

mínimo) 

 

Idosos (>65 anos) 

 

7-8 

 

9 e 5-6 

 

Adultos (26-64 anos) 

 

7-9 

 

10 e 6 

 

Jovens (18-25 anos) 

 

7-9 

 

10-11 e 6 

 

Adolescentes (14-17 

anos) 

 

8-10 

 

11 e 7 

 

Escolares (6-13 anos) 

 

9-11 

 

12 e 7-8 

 

Pré-escolares (3-5 anos) 

 

10-13 

 

14 e 8-9 

 

Crianças (1-2 anos) 

 

11-14 

 

15-16 e 9-10 

 

Lactentes (4-12 meses) 

 

12-15 

 

16-18 e 10- 11 

 

Recém-nascidos 

 

14-17 

 

18-19 e 11-13 
Nunes ML; Bruni O. Insomnia in childhood and adolescence: clinical aspects, diagnosis, and therapeutic 

approach. Jornal de Pediatria (Versão em Português), v. 91, n. 6, p. S26-S35, 2015. 
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Algumas alterações que podem ocorrer no padrão do sono são chamadas de 

distúrbios do sono, que pode ser ocasionado por inúmeros motivos, dentre as quais inclui: a 

insônia, distúrbios respiratórios do sono, hiperssonias distúrbio do ritmo circadiano, 

parassonias e distúrbios do movimento relacionados ao sono. Estes distúrbios do sono, 

segundo a academia americana de medicina do sono, são os mais comuns, sendo a insônia 

a mais frequente (SATEIA, 2014). 

A insônia é caracterizada pela dificuldade de iniciar ou manter o sono. Dita como 

clinicamente relevante quando os sintomas ocorrem, no mínimo, três vezes por semana, 

com duração de pelo menos três meses. Tal situação traz impacto na vida social do 

portador da insônia (PASSOS et al., 2007).  

A insônia pode ser desencadeada por diversos fatores como, por exemplo, doenças 

físicas (ex: depressão, ansiedade), estilo de vida e alterações neurobiológicas (BROOKE, 

et al., 2017). 

O neurotransmissor, serotonina (5HT), tem papel importante no controle do ritmo 

do ciclo vigília-sono e na qualidade do sono. Na depressão, ocorrem mudanças dos padrões 

normais das vias serotoninérgicas, com redução dos níveis normais de serotonina. 

Pacientes depressivos apresentam estado hiper-ativado durante a vigília que afeta o ciclo 

do sono, reduzindo-o. Em muitos casos a insônia poder ser um sintoma que contribui para 

a definição do diagnóstico de depressão (MORAIS et al., 2011). 

No que se refere à insônia e estilo de vida, alguns hábitos mostram-se importantes 

para o desencadeamento dessa alteração, como a realização de atividades físicas à noite; 

ingestão de alimentos e bebidas estimulantes (café, chá erva-mate, guaraná); utilização de 

algumas substâncias (nicotina, álcool) e horário irregular de deitar e levantar, todos esses 

hábitos são prejudiciais ao sono (MONTI, 2000). 

As alterações dos padrões do sono provocados pelo fator neurobiológico são mais 

complexas, tendo sido proposto quatro mecanismos neurobiológicos responsáveis para o 

desenvolvimento da insônia (BARCELAR, 2013); 

- Estado de hipervigilia, que pode estar associado ao recebimento de estímulos ao 

longo do dia, que promovem a ativação do sistema parassimpático (BORBÉLY et al., 

2016);  

- Falha na regulação (homeostase) do sono, em que há diminuição da necessidade 

do sono devido ao aumento da concentração de adenosina durante período de vigília 

(BORBÉLY et al., 2016);  
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- Alteração do mecanismo intrínseco do controle sono-vigilia, provocando aumento 

nas concentrações de hipocretina, histamina, acetilcolina, noradrenalina, serotonina e 

diminuição de atividade em regiões que promovem o sono, como pré-optica ventrolateral, 

sistema melatoninérgio e sistema neuroesteroidal não hormonal (BARCELAR, 2013); 

- Disfunção do ritmo circadiano, em que se observa a concentração sérica reduzida 

de melatonina durante a noite em pessoas insones, quando comparadas às pessoas com 

sono normal (SRINIVASAN et al., 2011). 

Segundo a Associação Brasileira do Sono (ABS), pode-se classificar a insônia 

segundo o tempo de duração e etiologia. Quanto ao tempo de duração, a insônia é 

classificada como aguda ou transitória (menos de três meses), crônica primária ou 

transtorno da insônia (mais de três meses e não está associada a outras comorbidades) 

(AAMS, 2005).   A insônia classificada segundo a etiologia está associada à comorbidades. 

São descritas oito doenças conforme a ABS: transtornos mentais, doenças médicas, má 

higiene do sono, uso de medicamentos ou substâncias, psicofisiologia, paradoxal, 

idiopática e comportamental da infância.  

A redução das horas e da qualidade de sono adequados pode resultar em danos 

graves à saúde, favorecendo o aumento dos riscos para a obesidade, resistência à insulina, 

desregulação dos níveis hormonais, aumento da ingestão de calorias, hipertensão e doenças 

cardiovasculares, além da sonolência diurna e da redução da produtividade nas atividades 

diárias. Por isso torna-se  importante o diagnóstico correto (KIMIHIKO, 2016). 

O diagnóstico da insônia é feito a partir da anamnese, com informações dos hábitos 

de sono do portador do distúrbio, se o mesmo utiliza estimulantes do SNC, se realiza 

atividade física, como é o ambiente em que  dorme, se passou por traumas, se possui outras 

doenças, dentre outros aspectos. Em alguns casos, podem ser solicitados exames de 

polissonografia e exames bioquímicos para complementar o diagnóstico (POYARES et al., 

2005). 

A definição e os critérios para o diagnóstico da insônia não são padronizados. Isso 

pode levar a grandes variações, o que dificulta o diagnóstico e contribui para o 

mascaramento dos dados de prevalência da insônia. Uma vez diagnosticada a insônia é 

essencial definir o tipo de tratamento mais adequado (NUNES & BRUNI, 2015). 
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2.4 Tratamento para Insônia 

 

A insônia pode ser tratada com intervenções não farmacológicas e farmacológicas. 

A indicação do tratamento ideal é feita a partir do diagnóstico do tipo da insônia e da 

existência de comorbidades associadas. O tratamento não farmacológico é indicado para 

todos os tipos de distúrbios do sono. A insônia primária e sem complicações muitas vezes é 

controlada apenas com o o tratamento não farmacológico (BERLIM et al., 2005) 

O tratamento não farmacológico tem como objetivo reduzir fatores que estejam 

contribuindo para o desencadeamento da insônia. São feitas recomendações principalmente 

quanto à higiene do sono. O local onde dorme deve ser tranquilo, sem sons de rádio e 

televisores,  com luz reduzida, temperatura agradável, não se deve ingerir bebidas 

estimulantes ao anoitecer, indica-se ter horário regular para dormir; realizar terapia de 

restrição do sono, isto é, não dormir durante o dia e  terapia de relaxamento (MOLEM et 

al., 2014). 

 

2.4.1 Tratamento farmacológico para a insônia 

 

O tratamento farmacológico é indicado quando não se obtém resultados 

satisfatórios com tratamento não farmacológico em insônias primarias e no caso de insônia 

crônica (GOMES et al., 2010).Várias classes de medicamentos podem ser prescritas, a 

saber: antidepressivos com efeito sedativo, anti-histamínicos, antipsicóticos, 

anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, agonistas dos receptores de melatonina, 

fitoterápicos (GOMES et al., 2010; BARCELAR & PINTO,  2013). 

 

2.4.1.1 Benzodiazepínicos (BZD) 

 

Os benzodiazepínicos (BZD) atuam como moduladores do sistema Ácido gama-

aminobutírico (GABA) no sistema inibitório do Sistema Nervoso Central (POYARES et 

al., 2005), agindo nos receptores GABAA de forma inespecífica nas subunidades alfa, beta 

e gama,  potencializando os efeitos do GABA. Estes medicamentos possuem ação 

ansiolítica e hipnótica, sendo seu efeito dependente da dose, e alguns deles possuem ação 

anticonvulsivante. Os receptores GABAA estão distribuídos em diferentes regiões do SNC 
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e, de acordo com a sua distribuição pode-se correlacionar o efeito da ação dos BZD. O 

efeito ansiolítico está relacionado à ação sobre os receptores presentes no sistema límbico - 

hipocampo e bulbo olfatório; o efeito hipnótico-sedativo está relacionado à região do 

núcleo talâmico e o efeito anticonvulsivante a região do córtex cerebral (BERNIK et al., 

1990). 

Como hipnóticos, os BZD atuam em quatro pontos do ciclo do sono. Reduz o 

tempo para o início do sono; aumenta o tempo da fase II NREM; reduz o tempo da fase IV 

NREM e diminui o tempo da fase REM (KATZUNG & WAY, 2014).   

Existem vários representantes desta classe de medicamentos. A principal diferença 

entre os BZD está na farmacocinética. A heterogeneidade da lipofilicidade entre as 

moléculas está relacionada à absorção e a permeabilidade desses medicamentos no Sistema 

Nervoso Central (PINTO et al., 2016).  Além disso, todos os BDZs permeiam a barreira 

placentária durante a gestação, além de serem detectáveis no leite materno. No que se 

refere ao metabolismo, são amplamente biotransformados em nível hepático, através dos 

sistemas enzimáticos microssômicos gerando metabolitos ativos, na maioria das vezes 

(KATZUNG & WAY, 2014). 

Entre os principais efeitos adversos destes medicamentos pode-se destacar a 

diminuição dos reflexos, hipotermia, hipotonia, pesadelos, amnésia, desenvolvimento de 

dependência medicamentosa e crise de abstinência (BRUNTON et al.,  2010). 

Os pacientes que fazem o uso crônico de BZD tendem apresentar sinais de 

abstinência ao término do tratamento. O tempo entre encerramento da administração do 

BZD e a apresentação dos sinais de abstinência é variável, de acordo com o tempo de 

meia-vida do BZD (FIORELLI & ASSINI, 2016). Os BZDs que possuem maior tempo de 

meia-vida propendem a desenvolverem efeitos somatórios conforme a administração doses 

(NISHINO & MIGNOT, 1999). 

Aproximadamente 53 a 83 % dos pacientes que possuem insônia crônica tendem a 

necessitar de tratamento com BZD por longo tempo (POYARES et al., 2005). 

 

2.4.1.2 Anticonvulsivantes 

 

Alguns anticonvulsivantes atuam no sistema gabaérgico promovendo o aumento do 

sono REM e reduzindo a latência para o início do sono em pacientes com insônia associada 
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à epilepsia. Entre os representantes dos antiepilépticos destaca se os barbitúricos (ABS, 

2013). 

Os barbitúricos possuem como estrutura básica uma amida cíclica, anel de seis 

membros. Atuam em nível de SNC, nos receptores GABAA ocasionando o aumento do 

tempo de abertura desses receptores, os quais são canais iônicos de cloreto, promovendo o 

aumento no tempo da hiperpolarização da membrana do neurônio. Sofrem 

biotransformação principalmente hepática pelas enzimas do complexo CYP450, 

concomitantemente induzem as enzimas hépaticas podendo causar hepatotoxicidade 

(VARONA & ESCRIBANO, 2001). . 

Possuem alto risco de causar dependência por serem menos seletivo que os BZDs, 

zolpidem, zaleplona e zolpiclona. Essa característica amplia os seus efeitos adversos, como 

sedação diurna e tonteira (KATZUNG & WAY, 2014).  

 

2.4.1.3 Novos agonistas dos receptores benzodiazepínicos 

 

Os hipnóticos imidazopiridinas (zolpidem), pirazolopirimidina (zaleplona), 

ciclopirrolonas (zolpiclona), semelhantes aos BZD no mecanismo de ação, são 

moduladores do receptor GABAA, mas agem de forma seletiva nas subunidades α1 

(MONTI et al., 2017).  

 O zolpidem, zolpiclona e o zaleplona atuam seletivamente na subunidade α1 dos 

receptores GABAA, reduzindo a latência para o início do sono. O zolpidem estimula o 

aumento das ondas lentas do sono, resultando no aumentando da duração do sono total, 

sem provocar alterações no sono REM e não-REM II (POYARES et al., 2005; PINTO et 

al., 2016).  

Tanto o zolpidem como zaleplona possuem baixo risco no desenvolvimento de 

tolerância e dependência com uso prolongado e promovem efeitos hipnóticos sem provocar 

relaxamento muscular significativo devido a sua seletividade pela subunidade α1 (SUKYS-

CLAUDINO, 2010). Ambos apresentam como principais eventos adversos a disgeusia, dor 

de cabeça, tontura, irritabilidade e náusea (LANQTRY, 1990). São amplamente 

biotransformados pelas enzimas hepáticas da família CYP450. A principal diferença entre 

o zolpidem e o zaleplona é referente ao tempo de eliminação. O zalepona tem a eliminação 

muito rápida (0,9 h) enquanto que o zolpidem tem uma eliminação considerada rápida (2,4 
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h) (BRUNTON et al., 2010). Contudo, os BZD são a classe de medicamentos mais vendida 

para insônia, devido à sua maior eficácia e segurança (PINTO et al., 2016). 

 

2.4.1.4 Antidepressivos e Antihistamínicos 

 

Medicamentos antidepressivos como trazodona e a mirtazapina possuem efeito 

sedativo e podem ser muito úteis nos casos de insônia associada à depressão, já que 60 a 80 

% dos pacientes com depressão apresentam insônia (MORAS et al., 2011). Os efeitos 

sedativos dos antidepressivos são alcançados com doses muito menores que as doses 

necessárias para o efeito antidepressivo (POYARES et al., 2005). Sofrem 

biotransformação hepática pelas enzimas CYP450 e podem desenvolver tolerância e 

dependência com seu uso prolongado (POYARES et al., 2005). 

A trazodona atua como antagonista dos receptores de serotonina (5HT2A), de 

histamina (H1). Enquanto a mirtazapina aumenta a liberação de serotonina e 

noraepinefrina, além de ser antagonista do receptor H1. De modo geral alteram o sono 

REM de forma discreta ou acentuada, de acordo com a potência do antidepressivo 

(MATREJA et al., 2012). 

Outra classe de medicamento denominado de anti–histamínicos atuam como 

bloqueadores específicos dos receptores H1, os de primeira geração como clorfeniramina, 

clesmatina, cipro-heptadina, doxepina, hidroxizina e dexclorfeniramina apresentam como 

efeito adverso a sedação, e podem utilizados com este objetivo (CRIADO et al., 2010). 

 

 

2.4.1.5 Agonistas Melatoninérgicos 

 

A ramelteona é um medicamento agonista de receptor de melatonina que atua 

seletivamente nos receptores melatoninérgicos MT1 e MT2 do núcleo supraquiasmático do 

hipotálamo e em outras áreas do cérebro. A afinidade da ramelteona pelos receptores MT1 

e MT2 é 3 a 16 vezes maior do que a melatonina endógena (FICHER e SUGDEN, 2009; 

SRINIVASAN et al., 2011). 

Quanto às propriedades farmacocinéticas, a ramelteona possui rápida absorção por 

via oral, com tempo de meia-vida em torno de 1-2 horas. Apresenta baixo risco no 
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desenvolvimento dos sinais de abstinência, de dependência e do comprometimento 

cognitivo ou motor, pois não exerce atividade nos receptores de dopamina, opiáceos, 

serotonina ou GABAA. Passa por extensa biotransformação hepática pela enzima CYP1A2, 

o que limita a biodisponibilidade oral, em torno de dois por cento, e a eliminação ocorre 

predominantemente por via renal (84 %) (ZAMMIT, 2007). Deve-se atentar para o seu uso 

em idosos, pois alterações renais e hepáticas podem aumentar o tempo de meia-vida da 

ralmeteona devido a alterações farmacocinéticas (SUKYS- CLAUDINO, 2010). 

 Os agonistas melatoninérgicos são amplamente utilizados para insônia nos países da 

América do Norte, conforme a American Academy of Sleep Medicin. No Brasil apenas no 

ano 2017 foi aprovado o registro de para comercialização dessa classe de medicamento 

(BRASIL, 2017). 

Na prática clínica há grande diversidade de medicamentos para o tratamento da 

insônia. A escolha do melhor tratamento farmacológico deve objetivar a melhora da 

qualidade do sono sem prejuízos nas atividades diárias do insone (POYARES et al., 2005). 

A Tabela 3 apresenta as principais classes farmacológicas utilizadas para o tratamento da 

insônia e a chances de comprometimento motor e desenvolvimento de dependência e 

tolerância. 

Tabela 3 - Principais classes farmacológicas utilizadas para o tratamento da insônia e os 

riscos de comprometimento motor e desenvolvimento de dependência e tolerância 

 

Classe Farmacológica 

 

Comprometimento 

motor 

 

Risco de desenvolver 

dependência e tolerância 

BZD Alto Alto 

 

Anticonvulsivantes Alto Alto 

 

Novos agonistas dos 

receptores BZD 

Baixo Baixo 

Antidepressivos Alto Alto 

 

Anti-histamínicos Baixo Baixo 

 

Agonista melatoninérgico Baixo 

 

Baixo 

 Brunton LL, et al. As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman & Gilman - 11ed. Porto 

Alegre. AMGH Editora Ltda, 2010.  
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Em meio a variedade de medicamentos para insônia pode surgir muitas dúvidas dos 

pacientes em relação a utilização desses medicamentos e, com isso, o acesso à internet 

tornou se muito comum como fonte rápida de informações e conhecimentos ( MAZZEO et 

al., 2000). Desta forma, o presente trabalho propõe a analise de sítios que fornecem 

informação quanto ao tratamento farmacológico da insônia em sítios da língua português. 

3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo geral 

  

Avaliar a qualidade das informações prestadas por sítios de saúde na língua portuguesa do 

Brasil referente ao uso de medicamentos para o tratamento da insônia.  

 

3.2  Objetivos específicos 

  

- Desenvolver uma ferramenta para analisar as informações de sítios da internet sobre 

tratamento da insônia, com base no consenso de especialistas. 

- Identificar quais os sítios na língua portuguesa do Brasil fornecem informações quanto ao 

tratamento farmacológico para insônia. 

- Avaliar a qualidade das informações das páginas selecionadas quanto aos critérios 

técnicos. 

- Avaliar a qualidade das informações das páginas selecionadas quanto aos critérios 

conteúdo. 

- Avaliar a qualidade das informações das páginas selecionadas quanto ao tratamento 

farmacológico para insônia. 

- Identificar a presença de propaganda de medicamentos nos sítios selecionados. 
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4 Metodologia 

 

4.1 Caracterização do estudo 

 

 Trata se de estudo epidemiológico analítico transversal. O presente estudo se 

baseia na análise de sítios da internet brasileira que fornecem informações quanto ao 

tratamento farmacológico para insônia. 

 

4.2 Elaboração do instrumento de avaliação dos sítios 

 

 Inicialmente realizou-se o levantamento na literatura internacional e nacional 

acerca das ferramentas disponíveis para avaliação da qualidade da informação em sítios de 

saúde, com enfoque no tratamento medicamentoso para insônia. Através “dos termos 

“qualidade da informação insônia” e” qualidade da informação tratamento farmacológico 

e/ou tratamento medicamentoso” no site periódico capes. Contudo, não foi possível 

identificar ferramentas que possibilitassem esta avaliação, apenas metodologias que 

orientam quanto à avaliação da qualidade das informações da internet em sítios 

relacionados à saúde. Por conseguinte, foi necessária a adaptação da ferramenta que 

permitia avaliação de sítios para saúde e desenvolver instrumento específico para análise 

da qualidade das informações relacionadas ao tratamento farmacológico da insônia. 

 Em meio a este cenário foi necessário dividir esta etapa do estudo em dois 

momentos: o primeiro momento a identificação de ferramentas disponíveis na literatura 

que possibilite a análise da qualidade dos dados de sítios com informações sobre saúde; na 

segunda etapa foi desenvolvida uma ferramenta para análise da qualidade das informações 

prestadas que abordem o assunto tratamento farmacológico da insônia. 
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4.2.1 Elaboração do instrumento- para avaliação da qualidade das 

informações globais em sítios para a saúde (QIG) 

 

 Fundamentado em estudos disponíveis sobre avaliação da qualidade das 

informações de sítios, determinou-se os parâmetros e critérios utilizados para avaliação da 

qualidade da informação nos sítios sobre o tratamento farmacológico da insônia.  

 O instrumento intitulado neste trabalho, – “avaliação da qualidade das 

informações globais em sítios para a saúde (QIG)” (APÊNDICE A), foi adaptado a partir 

de ferramentas descritas por Mendonça e Neto (2015) (ANEXO A), que propuseram a 

aplicação de três dimensões para a avaliação da qualidade da informação em sites de saúde 

no Brasil, chamadas de conteúdo, técnica e design.  

 A dimensão conteúdo engloba abrangência, acurácia e inteligibilidade dos dados 

divulgados; a dimensão técnica tem como objetivo garantir a credibilidade, segurança e 

privacidade, representa o nível transparência da informação e por último a dimensão 

design que visa assegurar a usabilidade e acessibilidade dos usuários dos sites, representa o 

nível interatividade do leitor com site. Para cada uma das dimensões foram descritos grupo 

de perguntas que permitissem avaliá-las. A dimensão conteúdo constituída por nove 

perguntas, a dimensão técnico com 40 perguntas e a design com 22 perguntas.  

  

4.2.2 Elaboração do instrumento - Avaliação da qualidade da informação 

sobre tratamento farmacológico da insônia (QII) 

 

Para o desenvolvimento do instrumento para a avaliação da qualidade da 

informação sobre tratamento farmacológico da insônia (QII), foi aplicado o método 

Delphi. 

O Método Delphi tem como objetivo desenvolver procedimentos para previsões 

tecnológicas através de consenso de opiniões, o qual requer três componentes essenciais 

para a realização do método: o anonimato dos especialistas, análise estatística dos 

resultados e o feedback dos resultados das respostas aos especialistas (GRISI & BRITTO, 

2003; WRIGHT & GIOVINAZZO, 2000). 

Para a aplicação do método Delphi inicialmente foi realizada a elaboração do 

questionário de perguntas sobre o tratamento da insônia. Este questionário foi realizado 
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através de consultas a protocolos clínicos que orientavam quanto ao tratamento 

farmacológico da insônia, a fim de se determinar informações essências sobre o tema. Esse 

questionário foi encaminhado para os farmacêuticos para avaliação. Os farmacêuticos 

foram convidados a participar do estudo, inicialmente 20 voluntários. A seleção dos 

voluntários foi realizada através da amostra de conveniência.  

  Os requisitos mínimos para a seleção dos farmacêuticos foi: ter ao menos uma 

especialização e experiência em atividades relacionadas à utilização de medicamentos para 

insônia, exercer ou ter exercido atividade de farmácia clínica e/ou atenção farmacêutica.  

  O convite para os farmacêuticos foi realizado através do envio de e-mail. Os 

endereços eletrônicos dos convidados foram obtidos através da rede de contato dos autores 

do presente estudo. Após o aceite para participação da pesquisa foi enviado o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), o qual foi impresso pelos 

participantes, assinado e reencaminhado para pesquisadora. Os farmacêuticos tiveram o 

prazo de 10 dias para confirmar a participação na pesquisa.  

  Depois de confirmada a participação foram enviados três formulários: 1) 

relacionado aos dados pessoais dos especialistas (DPE) (APÊNDICE B); 2) o formulário: 

Avaliação da qualidade da informação sobre tratamento farmacológico da insônia - 

primeira rodada (QII- 1) (APÊNDICE C); 3) o formulário para o parecer sobre as questões 

(APÊNDICE D). 

  Na primeira rodado os participantes avaliaram o formulário QII-1 e, de acordo com 

seus conhecimentos e experiências, foram feitas sugestões de inclusão, exclusão ou 

modificação das perguntas. Foi determinado o prazo de 10 dias para a devolução dos 

formulários preenchidos. Caso não tivesse tido resposta em 10 dias era encaminhado um 

lembrete solicitando o envio dos formulários. Foram enviados, no máximo, três lembretes 

no intervalo de cinco dias. 

Após a obtenção das respostas do formulário QII-1, as sugestões foram avaliadas e 

foram realizadas as modificações necessárias. A análise das sugestões baseou-se na 

frequência das respostas para cada questão. As questões que obtiveram 70 % de votos SIM 

foram mantidas no questionário, caso recebessem 70 % dos votos NÃO foram retiradas do 

questionário.  

  Depois de reformulado o formulário QII-1 foi renomeado - Avaliação da qualidade 

da informação sobre tratamento farmacológico da insônia - segunda rodada (QII-2) 

(APÊNDICE E). Iniciada a segunda rodada, os profissionais participantes reavaliaram o 
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formulário QII-2, através do reenvio do formulário - Parecer das questões segunda rodada 

(APÊNDICE F). Nesta etapa os profissionais poderiam apenas sugerir modificação das 

perguntas, diferentemente da primeira rodada, na qual tinham liberdade para sugerir a 

adição ou a eliminação das questões. 

  Foram consideradas todas as sugestões e, após o termino da segunda rodada e a 

realizações das modificações denominou-se a ferramenta final de: Avaliação da qualidade 

da informação sobre tratamento farmacológico da insônia (QII) (APÊNDICE G). A Figura 

1 mostra o fluxograma das etapas descritas. 
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                                                                       SIM 

 

                   NÃO 

     

                               

 

 

      

 

                                                   

                                                 NÃO 

   

                                                                                             SIM                     

 

 

Figura 1 - Fluxograma da sequência da execução do método Delphi. 

 

Tabulação e Análise dos 

questionários respondidos. 

Novo questionário e reenvio. 

Modificação e Elaboração de novas questões. 

Início 

 1a
 Rodada: Respostas e devolução. 

Elaboração dos questionários, seleção dos 

especialistas e envio dos questionários. 

 

É necessário 

introduzir ou alterar 

sentenças? 

Nova rodada: Sugestão 

de Modificações.  

 

Convergência 

das respostas 

é satisfatória? 

 

Conclusões Gerais. Relatório final e envio aos especialistas. 

 

Mantido o formulário inicial. 
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4.2.2.1 Aspectos éticos 

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética e pesquisa em seres humanos no 

hospital universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense com CAAE: 

62134816.0.0000.5243. 

 

4.3 Seleção dos sítios analisados 

 

A seleção dos sítios foi realizada no primeiro semestre do ano de 2017 através das 

ferramentas de busca Google (http:// www.google.com.br) e Yahoo (http:// 

www.yahoo.com.br). Foram aplicados os filtros de modo “Pesquisa avançada”, opção 

“páginas em português” e país “Brasil”.  

Realizaram-se duas buscas em cada buscador GOOGLE e YAHOO, com a 

determinada combinação de palavras e operadores booleana: “insônia” AND 

(medicamentos OR remédios) e insônia tratamento. As buscas foram realizadas apenas na 

língua português do Brasil, pois a intenção do trabalho foi analisar sítios brasileiros. 

As 100 primeiras Uniform Resource Locator (URL) obtidas de cada pesquisa foram 

inseridas em planilha Microsoft Excel para ordenação em ordem alfabética para facilitar a 

exclusão das duplicadas. Foram coletados 400 URL, e determinou como ponte de corte 

200 URL. Dessa forma os primeiros 200 URL que apresentavam os critérios de inclusão 

foram inseridos na pesquisa.  

Para realizar a busca dos sítios foi utilizado o computador da Lan House – Net 

Faro, localizada na Rua José Clemente, 44 – Centro de Niterói - Rio de Janeiro. A 

utilização deste computador foi realizada com intuito de reduzir a busca personalizada em 

computadores da universidade, devido à existência de filtros invisíveis presentes nos sites 

de busca que poderiam influenciar nos resultados da pesquisa, resultando em um banco de 

dados com características de pesquisas científicas. 

Esta Lan House foi selecionada por estar na cidade onde se localiza a Universidade 

Federal Fluminense, a mesma foi encontrada através da busca no GOOGLE “Lan House 

centro de Niterói” a qual foi a primeira no resultado da pesquisa. 

 

 

http://www.google.com.br/
http://www.yahoo.com.br/
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4.3.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos no estudo os sítios em português, brasileiros, que abordassem o 

tema insônia, juntamente com o tratamento farmacológico. Os resultados no formato de 

weblog também foram incluídos no estudo. 

Quanto aos critérios de exclusão, quando em duplicatas um dos sítios foi excluído, 

URL que redirecionavam a arquivos em formato “.pdf” (Adobe Acrobat) e “.doc” 

(Microsoft Word), assim como URL que direcionavam a conteúdo que não se referia 

especificamente ao tratamento farmacológico da insônia. 

 

4.4 Análise dos dados coletados 

 

A aplicação da ferramenta QIG permitiu a avaliação global dos sítios através de 18 

perguntas. Enquanto a ferramenta QII avaliou os sítios através da aplicação de 26 

perguntas. Cada pergunta poderia ter três opções de respostas, conforme Charnock e 

colaboradores (1999): 

 Zero (0) - representa a ausência de determinado item dos sítios analisado;     

 Um (1) - representa a presença parcial de determinado item dos sítios analisado  

 Dois (2) - representa a presença total do item avaliado dos sítios.  

Desta forma o somatório das respostas presente nos sites permite o qualificar em 

níveis de qualidade (CHARNOCK et al., 1999).: 

- Qualidade alta - ≥ 81 % - a dimensão analisada (conteúdo, técnico e farmacológico) 

apresentam classificação (2) para a maioria dos critérios. Indica que a publicação é de boa 

qualidade, isto é, uma fonte útil e adequada de informações sobre o tratamento. 

- Qualidade moderada: < 80 ≥ 61 % - a dimensão analisada (conteúdo, técnico e 

farmacológico) apresenta classificação (1) para a maioria dos critérios. Indica ser uma 

publicação de qualidade media, isto é, uma fonte útil de informação, mas têm algumas 

limitações, informações adicionais são necessárias.  

- Qualidade baixa < 60% - a dimensão analisada (conteúdo, técnico e farmacológico) 

apresenta classificação (0) para a maioria dos critérios. Indica que a publicação tem ruim 
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qualidade, isto é, tem deficiências graves e não é uma fonte útil ou adequada de 

informações (CHARNOCK et al., 1999). 

O resultado do nível de qualidade final dos sítios baseou-se no resultado de cada 

dimensão, isto é, o conteúdo, o técnico e o farmacológico, onde era necessário que 

apresentassem o mesmo nível de qualidade nas três dimensões, se caso não apresentasse, 

predominaria a dimensão de menor qualidade. A tabela 4 adiante exemplifica o processo. 

Tabela 4 - Exemplificação do processo realizado para o parecer da qualidade final do sítio 

analisado 

  

Conteúdo 

 

Técnico 

 

Farmacológico 

 

Qualidade final 

Nível de 

qualidade 

Alta Alta Alta Alta 

Nível de 

qualidade 

Alta Alta Moderado Moderado 

Nível de 

qualidade 

Alta Alta Baixo Baixo 

 

Para determinar o percentual de frequência das sentenças nos sítios selecionados, 

considerou frequência de 100 % as informações analisadas presente nos 200 sítios. O 

percentual de frequência de cada sentença é proporcional ao identificado nos sítios.  

 

4.4.1 Análise estatística  

 

 

Os resultados obtidos com a aplicação das ferramentas QIG e QII de cada sítio 

selecionado para o estudo foram tabulados no programa Microsoft Office Excel. 

Inicialmente foi realizado o teste para determinação da normalidade dos dados, para 

amostra com n = 200, o teste kolmogorov- smirnov. 

Para a estatística descritiva os dados com distribuição paramétrica, foram calculados, 

média e desvio padrão. Para verificar a correlação entre as dimensões conteúdo e técnico e 

entre QIG e QII, utilizou se coeficiente de correlação Pearson (rho) com intervalo de 

confiança 95 %. Os cálculos estatísticos foram feitos através do programa bioestat 5.2® 
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Para verificar as diferenças de dados normais com amostras independentes foi aplicado 

o estudo t- student. 

5. Resultados 

 

5.1 Adaptação da ferramenta qualidade da informação global 

 

A ferramenta QIG deste estudo foi adaptada a partir da ferramenta selecionada dos 

autores brasileiros Mendonça e Neto (2015). Tal ferramenta possui três dimensões: 

conteúdo (9 - sentenças), técnico (40 - sentenças) e design (22 - sentenças). Parte da 

adaptação se deu pela eliminação de algumas sentenças que apresentavam difícil análise 

por profissionais que não fossem da área tecnológica. 

A eliminação foi realizada de acordo com a capacidade técnica do profissional 

farmacêutico que realizou a análise dos sítios, resultando na ferramenta intitulada nesta 

pesquisa de – avaliação da qualidade das informações globais em sítios para a saúde - QIG 

(ANEXO B). Foram mantidas as duas dimensões (a conteúdo e a técnica), com seis e doze 

perguntas, respectivamente, totalizando dezoito perguntas. 

A dimensão design analisa principalmente a presença de itens relacionados à 

facilidade de navegabilidade, como: presença de caixas de busca visíveis em todas as 

páginas e sua localização; presença de link de retorno, a verificação do mapa do sítio, as 

possibilidades dos tipos de acesso - celular e tablet; disponibilização do conteúdo em 

vários formatos - texto, áudio e vídeo. Embora julgue-se importante a presença de todas as 

informações anteriormente mencionadas, não foi objeto neste trabalho. 

Na dimensão conteúdo foi realizada a exclusão de alguns itens. Das sentenças que 

avaliaram o conteúdo foram retiradas três, a saber: sobre a informação de prevenção de 

contaminação – o que não se adequa a este trabalho; a presença de contato de locais onde 

podem ser realizados o diagnóstico, tratamento e prevenção, que também não se adequa a 

este estudo, a terceira referente à presença de comitê científico, item que foi verificado na 

ferramenta QII. 

Quanto à dimensão técnica foram eliminadas sentenças entre as quais, de forma mais 

específica, avaliavam a navegabilidade dos sítios tais como: o sítio informa o motivo da 

solicitação de dados pessoais, os parceiros estão de acordo com os princípios éticos 
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adotados pelo sítio, solicita autorização do usuário no momento da coleta de seus dados 

pessoais, informa a finalidade da coleta dados, sigilo de dados pessoais dos usuários está 

assegurado através de uma política de segurança e privacidade, informa o propósito da 

coleta das informações pessoais, possui sistema de proteção e segurança como o de 

criptografia de dados, tem a possibilidade de apagar seus dados registrados. Embora 

considerada de elevada importância a presença dessas informações, optou por retirá-las 

pois para a identificação destes dados é necessário um conhecimento técnico específico, o 

que foge do escopo desta pesquisa.  

 

5.2 Desenvolvimento da ferramenta avaliação da qualidade da 

informação sobre tratamento farmacológico da insônia (QII) 

 

Inicialmente foram enviados 32 e-mails aos farmacêuticos com os requisitos 

mínimos exigidos e foi obtido o aceite para a participação de 19 profissionais. Após o 

aceite para participação da pesquisa enviou-se o formulário inicial QII- 1 (APÊNDICE E) 

com 21 sentenças, dando início à primeira rodada do método Delphi. O tempo requerido 

para esta etapa foi de março a maio de 2017. Quinze farmacêuticos participaram da 

primeira rodada de avaliação.  

No que se refere às sugestões para adição e modificações de sentenças na primeira 

rodada das vinte e uma sentenças do formulário inicial QII-1, nove tiveram votação para 

que fossem retiradas. Foram elas:  

1. menciona a fisiopatologia da insônia;  

2. descreve quais tipos de insônia;  

3. descreve opções de tratamentos farmacológicos; 

4.  menciona tratamentos não farmacológico; 

5. descreve a forma de como os medicamentos hipnóticos devem ser retirados; 

6. menciona em qual sistema atuam os medicamentos para insônia, quais resultados 

desencadeados;  

7. descreve em que faixa etária não se justifica o uso de BZDs, menciona exceções;  

8. menciona o tratamento farmacológico para insônia, como cita os medicamentos 

(nome comercial ou do princípio ativo);  

9. menciona orientações aos usuários; mencionam sobre a utilização de fitoterápicos, 
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cita os fitoterápicos.  

  No entanto, ao se avaliar a frequência de solicitação de retirada das sentenças 

observou-se uma variação de 7 % a 33 %. Sendo assim, nenhuma destas sentenças foi 

retirada, pois se estipulou que para ser retirada a referida sentença do questionário deveria 

haver o consenso, isto é, 70 % dos participantes deveria ter sido a favor da retirada do item.  

 Foi sugerida a adição de quatro sentenças ao formulário QII-1. A sentença 

adicionada após a primeira rodada foi a sentença dois, que verificou as principais 

condições que desencadeiam insônia e/ou aspectos sociais; sentença dez, que descreve 

sobre o uso em grupos especiais; sentença vinte três, a qual menciona informações sobre 

novos fármacos e, por fim, a questão vinte e seis, que menciona orientações quanto ao 

descarte dos medicamentos.  

Também foram feitas modificações nas questões que compunham o formulário 

inicial QII-1. Nas questões de 13 a 16, foi realizada a padronização dos termos, pois ao se 

referir aos medicamentos para o tratamento da insônia usava-se “BZD”, “medicamentos 

para insônia”, “fármacos hipnóticos” ou “medicamentos hipnóticos”. Essa denominação 

foi padronizada como “medicamentos hipnóticos”. 

Na questão dezenove “Descreve que os medicamentos hipnóticos são vendidos com 

exigência de prescrição médica”, foi incluído o tipo de prescrição necessária para compra 

de medicamentos hipnóticos. Por fim, a sentença vinte e um foi desmembrada em duas 

sentenças, o que permitiu analisar a presença da informação sobre fitoterápicos e a citação 

de exemplos com indicação para insônia. As modificações e a adição das sentenças podem 

ser observadas na Tabela 5. 
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Tabela 5: Resumo das alterações realizadas na ferramenta “avaliação da qualidade da 

informação sobre tratamento farmacológico da insônia QII-1”, após o resultado da primeira 

rodada do método Delphi 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número da 

sentença 

 

Sentença inicial 

 

Sentença final 

 

2 

Sentença ausente no 

formulário inicial. 
Menciona as principais patologias 

que desencadeiam insônia e/ou 

aspectos sociais. 

 

10 

Sentença ausente no 

formulário inicial. 
Descreve sobre o uso em grupos 

especiais. 

 

13 

Descreve os riscos da 

descontinuação abrupta 

dos BZDs. 

Descreve os riscos da 

descontinuação abrupta dos 

medicamentos hipnóticos. 

 

14 

Descreve as contra-

indicações para o uso dos 

BZDs. 

Descreve as contra-indicações para o 

uso dos medicamentos hipnóticos. 

 

15 

Descreve quanto aos 

cuidados no uso de BZDs. 

Descreve quanto aos cuidados no uso 

de medicamentos hipnóticos 

 

 

16 

Descreve os riscos no uso 

contínuo dos 

medicamentos para 

insônia por períodos 

longos. 

Descreve os riscos no uso contínuo 

dos medicamentos hipnóticos por 

períodos longos. 

 

 

19 

Descreve que os 

medicamentos hipnóticos 

são vendidos com 

exigência de prescrição 

médica. 

Descreve que os medicamentos 

hipnóticos são vendidos com 

exigência de prescrição médica e o 

tipo e receituário. 

 

21 

 

Menciona sobre utilização 

de fitoterápicos, cita os 

fitoterápicos. 

Menciona sobre utilização de 

fitoterápicos, cita os fitoterápicos. 

Cita os fitoterápicos para o 

tratamento da insônia. 

 

 

22 

 

Menciona orientações aos 

usuários. 

Menciona orientações aos usuários. 

Sobre o manejo em casos 

acidentais de altas doses, 

intoxicações. 

 

23 

Sentença ausente no 

formulário inicial. 
Menciona informações sobre novos 

fármacos.  

 

26 

Sentença ausente no 

formulário inicial. 
Menciona orientações quanto ao 

descarte dos medicamentos.  
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Após as modificações no formulário QII-1, o qual foi realizado de acordo com parecer 

dos voluntários, foi dado início à segunda rodada com o envio da ferramenta atualizada para a 

reavaliação.  

 Foram necessárias apenas duas rodadas, pois na segunda rodada não foram feitas 

sugestões para modificação de sentenças e todos os profissionais participantes declararam estar 

satisfeitos com a abrangência e com o conteúdo da ferramenta. O tempo decorrido nessa fase 

compreendeu o período de maio a junho de 2017. Apenas um voluntário dos que participaram 

integralmente da primeira rodada não completou a segunda rodada. 

 

5.3 Análise da qualidade dos sítios selecionados 

 

5.3.1 Resultados da análise das dimensões globais  

 

Os sítios selecionados foram avaliados no primeiro momento através do formulário 

QIG, que possui duas dimensões, conteúdo e técnica. Na dimensão conteúdo, a questão um 

obteve o percentual máximo, 100 %, o que representa que todos os sítios analisados 

obtiveram a nota máxima neste item, que analisou a presença das possibilidades de 

tratamentos farmacológicas. A segunda sentença que apresentou 68 % sim avaliou 

informações sobre possíveis complicações no tratamento com medicamentos hipnóticos. 

  A terceira sentença da dimensão conteúdo apresentou 25 % de respostas sim, ao 

analisar a presença de informações sobre o desempenho dos medicamentos. Isto é a 

maioria dos sítios analisados não apresentou descrito os benefícios e o desempenho dos 

medicamentos. 

As sentenças quatro, cinco e seis apresentaram os menores percentuais. Observou-

se que todos os sítios apresentaram informações sobre possibilidades de tratamento, porém 

apenas 18 % mostraram estar fundamentado em bases de dados científicas e reconhecido 

como de boa qualidade e apenas 23 % apresentavam as referências que dão suporte aos 

conteúdos. Dentre os sítios que apresentavam as referências, apenas 18% apresentavam 

origem amplamente reconhecida e de boa reputação. Os resultados destas análises estão 

representados nos Tabela 6.  
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Tabela 6 - Resultados da análise dos critérios conteúdo da ferramenta qualidade da 

informação global.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O critério técnico avalia os dados que devem estar presentes em quaisquer sítios 

independente do tema. Nos sítios avaliados observou-se que em menos de 50 % constam 

informações específicas sobre os autores. Chama atenção que apenas 34 % dos sítios indica 

que os aconselhamentos em saúde são prestados por profissionais qualificados. Neste 

mesmo caminho se dá a falta de informação da data de criação do site bem como a falta da 

data de atualização deste, estando presentes estas informações em 38% e 22,5 % dos sítios, 

respectivamente. Quando se avalia as questões sobre os anúncios publicitários de 

medicamentos controlados, os anúncios devem ser direcionados somente aos prescritores 

conforme a RDC 96/2008. Verificou-se a presença significativa destas informações 

(questões 9 e 10), em mais de 75 % dos sítios. Outro ponto importante é que a venda 

desses medicamentos hipnóticos deve ser feita através de receituário médico, porém apenas 

59,5 % apresentaram essa informação (Tabela 7).  

 

 

CONTEÚDO 

 

Sentenças 

 

 

Percentual de Sim 

1 O site apresenta informações sobre 

possibilidades de tratamento? 

100 % 

2 O site apresenta informações sobre possíveis 

complicações do tratamento?  

68 % 

3 O site apresenta os benefícios e o 

desempenho dos tratamentos e/ou dos 

produtos?  

25 % 

5 O site apresenta as fontes de referência que 

suportam as informações disponíveis?  

23 % 

4 O conteúdo está cientificamente 

fundamentado?  

18 % 

6 As fontes são de origem amplamente 

reconhecida e com boa reputação?  

18 % 
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Tabela 7 - Resultado da análise dos critérios técnico da ferramenta qualidade da 

informação global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Resultados da análise dos critérios farmacológicos 

 

Os critérios farmacológicos foram avaliados através do formulário - “Avaliação da 

qualidade da informação sobre tratamento farmacológico da insônia - QII” composto por 

vinte seis questões, o qual abordou o tema relacionado à insônia e ao tratamento 

farmacológico. O formulário abrange informações desde a fisiopatologia da insônia, assim 

 

TÉCNICO 

 

Sentença 

 

 

Percentual de Sim 

 1 1- Consta o autor da informação? 47 % 

 2 47 As credenciais dos autores foram fornecidas? 

 

28 % 

3 Os aconselhamentos em saúde são prestados 

por profissionais qualificados? 

34 % 

4 Consta o responsável do site? 

 

34 % 

5 As credenciais dos responsáveis foram 

fornecidas? 

 

26 % 

6 Consta a data de criação do site? 

 

38 % 

7 Consta a data de atualização do site? 

 

22,5 % 

8 Consta a data de criação do conteúdo? 

 

53,5 % 

9 Os anúncios publicitários são claramente 

identificados? 

 

85,5 % 

10 Há distinção entre anúncios e o conteúdo? 

 

75 % 

11 O site notifica a necessidade de consulta 

médica? 

 

59,5 % 

12 O site possui ferramentas interativas? 

 

65 % 
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como dados sobre o tratamento medicamentoso. Conforme as características dos assuntos 

analisados pode-se reagrupá-las em dois blocos: 

- Primeiro bloco: Fisiopatologia da insônia 

 As três primeiras questões estão relacionadas à fisiopatologia da insônia. Verificou-

se que 33 % dos sítios apresentaram a descrição da fisiopatologia da insônia e 48 % 

descrevem os fatores de risco para o desencadeamento desta doença, que pode estar 

associado a outras patologias e/ou aspectos sociais. A classificação dos tipos de insônia foi 

descrita apenas em 27 % dos sítios.  

- Bloco II: Tratamento 

Quatro questões do formulário QII abordaram o tratamento farmacológico da 

insônia. Os resultados apresentaram grande amplitude. A maioria dos sítios, 70 %, fornece 

informações sobre opções de tratamentos farmacológicas e 29 % informam o tempo para 

se observar a melhora da insônia após inicio do tratamento. Apenas 42 % mencionam 

sobre o tratamento não farmacológico, frequência semelhante ao percentual de sítios que 

descreve os casos que são recomendados o tratamento farmacológico.  

- Orientações quanto ao uso dos medicamentos hipnóticos 

Orientações para utilização de medicamentos hipnóticos são de suma importância, 

algumas recomendações podem minimizar os riscos na utilização destes medicamentos. 

Poucos sites alertam sobre os riscos de interações medicamentosas 7,5 %, assim como o 

alerta para o uso em determinada faixa etária 12 %, e em grupos especiais 7 % 

apresentaram percentuais baixos. Apenas 8 % descrevem as contraindicações para o uso 

dos medicamentos hipnóticos.  

Número maior de sites abordou os possíveis efeitos com a utilização dos 

medicamentos para insônia 61 %. Diferente do observado nas orientações para retirada 19 

% e para os riscos da descontinuação abrupta desta classe de medicamentos 29,5 %. A 

sentença que avaliou quanto aos cuidados no uso de medicamentos hipnótico tendeu ao 

mesmo resultado 23 %. 

A maior parte dos sites alerta sobre os riscos do uso contínuo dos medicamentos 

hipnóticos por longo período e descrevem as reações adversas 65,5 %. Menor número 43% 

mencionou em qual o sistema do corpo humano atuam e os efeitos desencadeados pelo uso 

dos medicamentos hipnóticos. 
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As duas últimas questões das orientações apresentaram resultados baixos, ambas 

com 5 %, ao analisar a faixa etária que não se justifica o uso de medicamentos hipnóticos e 

sobre o manejo em casos acidentais de altas doses e intoxicação.  

 

- Informações adicionais sobre os medicamentos 

As sentenças finais da ferramenta QII analisaram informações adicionais sobre o 

tratamento farmacológico da insônia. Foi verificado que o sítio informava sobre exigência 

de prescrição médica e o tipo de receituário para venda dos referidos medicamentos em 12 

% deles. Embora poucos sítios informassem sobre a exigência da prescrição médica, a 

maioria citava os medicamentos através do nome do princípio ativo 75 %.  

Pouco mais de um terço dos sítios informa sobre novos fármacos para tratamento 

da insônia, 26,5 %, enquanto 16 %  mencionava e citava os fitoterápicos. A última questão 

que analisou os dados sobre o descarte de medicamentos não foi encontrada em nenhum 

dos sítios. A Tabela 8 reune os resultados da análise dos critérios farmacológicos. 
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Tabela 8 - Resultados da análise dos critérios de qualidade farmacológicos. 

 

FARMACOLÓGICO 

Sentença Percentual de Sim 

1 Menciona a fisiopatologia da insônia.   33 % 

2 Menciona as principais patologias que desencadeiam 

insônia e/ou aspectos sociais. 

48 % 

3 1-  Descreve os tipos de insônia.  27 % 

4 Descreve em que casos são recomendados o tratamento 

farmacológico para a insônia. 

42 % 

5 4 Descreve as opções de tratamentos farmacológicos. 70 % 

6 5 Menciona o tempo para se obter melhora da insônia após 

início do tratamento farmacológico.  

29 % 

7 6 Menciona tratamentos não farmacológicos. 42 % 

8 7 Descreve recomendações para a redução dos riscos de 

interações medicamentosas. 

7,5 % 

9 8 Descreve sobre o uso de especial em determinada faixa 

etária.   

12 % 

10 Descreve sobre o uso em grupos especiais.  Nefropatas, 

hepatopatias, obesos, gestantes e lactentes. 

7 % 

11 Descreve os possíveis efeitos com o uso de medicamentos 

hipnóticos.   

61 % 

   12 61 Descreve a forma de como os medicamentos hipnóticos 

devem ser retirados. 

19 % 

13 Descreve os riscos da descontinuação abrupta dos 

medicamentos hipnóticos. 

29,5 % 

14 Descreve as contraindicações para o uso dos 

medicamentos hipnóticos. 

8 % 

15 Descrevem quanto aos cuidados no uso de medicamentos 

hipnóticos 

23 % 

16 Descreve os riscos no uso contínuo dos medicamentos 

hipnóticos por períodos longos.  

65,5 % 

17 Descreve as reações adversas com o uso de medicamentos 

hipnóticos. 

60 % 

18 Menciona em qual sistema atuam os medicamentos 

hipnóticos, e quais resultados desencadeados.      

43 % 

19 Descreve que os medicamentos hipnóticos são vendidos 

com exigência de prescrição médica e o tipo e receituário. 

12 % 

20 Descreve em que faixa etária não se justifica o uso de 

medicamentos hipnóticos, menciona exceções.  

5,5 % 

21 Ao mencionar o tratamento farmacológico para insônia, 

como se refere aos medicamentos. Nome comercial ou do 

princípio ativo. 

75 % 

22 Menciona orientações aos usuários. Sobre o manejo em 

casos acidentais de altas doses, intoxicações. 

5 % 

23 Menciona informações sobre novos fármacos.   26,5 % 

24 Menciona sobre a utilização de fitoterápicos 16,5 % 

25 Cita os fitoterápicos para tratamento da insônia. 16 % 

26 Menciona orientações quanto ao descarte dos 

medicamentos.    

0 % 
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5.4 Classificação da qualidade das informações  

 

Após verificar a frequência de cada sentença nos sítios pode-se classificar quanto à 

qualidade das informações por dimensões: conteúdo, técnico e farmacológico.  

Na dimensão conteúdo, observou-se o predomínio dos sítios com baixa qualidade 

nas informações disponibilizadas. A maioria dos sítios apresentou  resultados qualidade 

baixa. O critério técnico seguiu o mesmo perfil de qualidade do critério conteúdo.  

O resultado da qualidade da dimensão farmacológica apresentou níveis ainda mais 

baixos em comparação às outras dimensões. Nenhum dos sítios avaliados foi classificado 

como de boa fonte de informação. A Tabela 9 apresenta o resultado do nível de qualidade 

global, que abrange as dimensões conteúdo, técnico e farmacológico.  

 

Tabela 9 - Resultados das dimensões técnica, conteúdo e farmacológica onde se evidencia 

o nível final da qualidade das informações. 

 

  

QIG 

 

QIG 

 

QII 

 

Resultado Final 

Percentual 

SIM 

Dimensão 

técnica 

Dimensão 

conteúdo 

Dimensão 

farmacológica 

Técnico/conteúdo/ 

Farmacológico 

≥ 81 % 17 sítios 28 sítios 0 0 sítio 

80 < e ≥ 61 % 20 sítios 34 sítios 3 3 sítios 

< 60 % 163 sítios 138 sítios 197 sítios 197 sítios 
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6. Discussão    

 

       A internet é uma das principais fontes de busca de conhecimento atualmente. Em 

função disto é de suma importância avaliar o conteúdo que é veiculado. Ao se avaliar as 

informações sobre o tratamento da insônia contidas em sítios, observou-se que o conteúdo 

tanto relativo às informações sobre a doença e tratamento, quanto à questão técnica de 

estruturação da página deixam a desejar em relação à qualidade. Isso demonstra que a 

maioria não possui as informações adequadas que o indivíduo deve ter sobre o assunto, o 

que pode levar ao mau uso dos medicamentos ocasionando o aumento do risco de 

desenvolvimento de toxidade, ausência de efeitos terapêuticos ou até mesmo ocasionar 

acidentes grave (SOUZA, 2001). 

No que tange à avaliação da qualidade de informações presentes nos sítios, diversos 

estudos foram realizados, com destaque para o trabalho de Eysenbach e colaboradores 

(2002) que realizaram uma revisão sistemátca sobre as metodologias utilizadas para essa 

avaliação.  Foram incluidos nesse estudo, 79 artigos e 86 critérios. Estes 86 critérios foram 

compilados  em 5, denominados: acurácia, legibilidade, abrangência, técnico e design.  

Treze anos mais tarde, Pimenta (2015) realizou uma revisão sistemática para a 

identificação das métodologias mais utilizadas para a avaliação da qualidade da 

informação em sítios de saúde. Foram avaliados 279 estudos e os resultados demostraram 

que os cinco critérios descritos  por Eysenbach e colaboradores (2002) permanecem atuais. 

Estes critérios são abrangidos nas duas iniciativas internacionais mais referenciadas, 

DISCERN (1998) e HONCode (2013). Neste contexto, Pimenta (2015) propôs critérios 

para a avaliação da qualidade da informação em sites de saúde no Brasil, reagrupando os 

cinco critérios descritos por Eysenbach e colaboradores (2002) em três dimensões: 

conteúdo, técnica e design.  

 Por fim, optou se por ter como referência a ferramenta dos autores Mendonça e 

Neto (2015) a qual foi desenvolvida a partir do estudo da Pimenta (2015). A ferramenta de 

Mendonça e Neto (2015) foi selecionada para o estudo por apresentar algumas 

características, a saber: estudo mais recente, abranger todos os parâmetros contidos nas 

referências de Eysenbach e colaboradores (2002) e DISCERN (1998), além de ter sido 

desenvolvido através da análise de sites brasileiros, o que se assemelha com o presente 

estudo.  
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 Como nenhuma das ferramentas mencionadas anteriormente permite avaliar de 

forma específica conteúdos relacionados à insônia e ao tratamento farmacológico foi 

necessário a construção de uma ferramenta própria para o estudo. Mediante a este cenário 

foi adotado a mesma estratégia utilizada por Silva (2009) que avaliou a qualidade das 

informações sobre o tratamento farmacológico da obesidade disponibilizado em sítios 

brasileiros. Este estudo foi realizado através de uma ferramenta específica, desenvolvida a 

partir da consulta a protocolos e diretrizes clínicas sobre o tratamento da obesidade e da 

opinião de especialistas aplicando o método Delphi.  

O tempo total para o desenvolvimento da ferramenta QII foi de cinco meses, sendo 

que a primeira rodada do método Delphi durou três meses e a segunda rodada apenas dois 

meses. Este tempo de desenvolvimento está de acorco com o período descrito por Chaves e 

colaboradores (2012) que descreve uma variação de quatro meses a um ano, de acordo com 

os números de especialistas e complexidade do assunto estudado. 

No que se refere às sugestões para adição e modificações de sentenças no formulário, 

uma vez que se obteve o parecer dos especialistas era necessário avaliar quais as sugestões 

seriam incluídas no estudo. Segundo Cuhls et al (2002) os resultados do método Delphi 

podem ser analisados através de análises quantitativas e qualitativas. No presente estudo 

fez a opção pela análise quantitativa, isto é, uma questão só seria retirada se obtivesse 

indicação por mais 70 % dos participantes. Os resultados devem possibilitar ao 

pesquisador obter consenso sobre tema pesquisado. De posse desta informação, optou-se 

pela não eliminação de nehuma das sentenças indicada pelos especialistas, pois nenhuma 

obteve indicação de retirada igual ou acima de 70 %.  

Após definidas as ferramentas para análise dos sítios procedeu com a seleção dos 

mesmos. Predominantemente os estudos têm utilizado os buscadores GOOGLE e YAHOO 

(AMORIM, 2011; SANTOS, 2010). A justificativa é de que são as ferramentas de busca 

mais utilizadas nacionalmente para pesquisa com possibilidade da aplicação da busca 

avançada e aplicação de filtros. O presente estudo utilizou o filtro de páginas somente na 

língua português do Brasil, permitindo a obtenção dos sítios com os critérios de inclusão 

com maior facilidade (SANTOS, 2010). No entanto, mesmo utilizando filtros para os 

buscadores obtiveram-se alguns sítios que não possuíam os critérios necessários para 

serem incluídos no estudo, os principais motivos de eliminação de arquivos foi estarem no 

formato PDF e Power Point e não abordarem o tratamento farmacológico da insônia. 
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  Os sítios selecionados e incluídos no trabalho foram analisados no primeiro 

momento pela ferramenta QIG - dimensão conteúdo. A primeira questão analisou a 

presença das possibilidades de tratamentos farmacológicos e obteve-se o percentual 

máximo, ou seja, todos os sítios analisados obtiveram a nota máxima neste item. De fato a 

presença da informação tratamento farmacológico da insônia, foi critério de inclusão para 

este estudo e, na grande maioria os sítios mencionavam os medicamentos da classe 

benzodiazepínicos. O resultado reflete o perfil da utilização predominante dos 

benzodiazepínicos para o tratamento da insônia (SOUZA, 2001). 

A segunda sentença apresentou o percentual de sim inferior à questão um, ao 

verificar as possiveis complicações que podem ocorrer com uso dos medicamentos 

hipnóticos. O resultado obtido no presente estudo apresentou-se superior ao encontrado por 

GICLIO (2012) em que 60 % dos sítios mencionam os riscos para o tratamento de infarto 

agudo do miocárdio (IAM), 33 % hipertensão arterial sistêmica (HAS) e 37,8 % diabetes 

de mellitus (DM). Embora os medicamentos hipnóticos promovam benefícios aos 

portadores de insônia, eles também podem ocasionar danos graves aos usuários. Muitos 

sítios não alertam sobre as possíveis complicações da sua utilização. Acredita-se que a 

justificativa para obter resultados melhores, em comparação ao estudo GICLIO (2012), 

deve-se ao fato dos medicamentos hipnóticos oferecerem riscos maiores à saúde dos 

usuários. 

Grandes partes dos sítios não apresentaram as referências dos conteúdos expostos. 

A presença das fontes utilizadas para o desenvolvimento de conteúdos promove o aumento 

na confiabilidade e credibilidade das informações, sendo de grande valia e importância. 

Entende-se que para ser considerada referência reconhecida e de boa reputação teriam que 

ser apresentadas referências com teor científico como artigos indexados, protocolos 

clínicos, diretrizes clínicas de organizações da saúde. Os valores encontrados neste 

trabalho para sentenças quatro, cinco e seis que averiguou se o conteúdo é cientificamente 

fundamentado, se apresentam as referências que suportam as informações e a origem, 

foram mais baixos que os índices obtidos por Bueote (2016), o qual avaliou a qualidade 

das informações de atividade física relacionadas à prevenção do câncer disponíveis na 

internet nos países, Canadá, EUA, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido.  

Na classificação final dos sítios quanto à dimensão conteúdo, pode se observar o 

predomínio dos sítios com baixa qualidade das informações disponibilizadas. Embora a 

questão referente à presença de opções de tratamento farmacológico e os riscos na 
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utilização dos medicamentos hipnóticos tenham apresentados frequência acima de sessenta 

por cento, não foi o suficiente para elevar o nível da qualidade das informações dessa 

dimensão. 

A avaliação da dimensão técnica seguiu a mesma tendência da dimensão conteúdo, 

com o predomínio de sítios com baixa qualidade. Verificou dados referentes ao autor das 

informações - se autor possuía domínio sobre temas relacionados à saúde, domínio sobre o 

tema insônia e tratamento farmacológico da insônia. A divulgação dos currículos dos 

autores nas publicações aumenta a credibilidade das informações, pois acredita-se que 

estes podem filtrar e avaliar o conteúdo das informações, garantido a qualidade das 

mesmas (SILVA, 2008). No entanto, os resultados dessas sentenças não foram muito 

animadores, dado considerado essencial e de fácil divulgação. Porém obteve-se resultado 

melhor que o encontrado por Walji (2004) que analisou a qualidade de sítios sobre 

medicina complementar e alternativa. 

A divulgação dos responsáveis pelo sítio, assim como o seu currículo são 

igualmente importantes à divulgação do currículo dos autores responsáveis pelo conteúdo 

informado. A sentença dez foi responsável por analisar a presença dos responsáveis pelos 

sítios e a sentença onze verificou a divulgação da credencial. Os resultados desta análise 

foram semelhantes aos obtidos por Silva (2009) que avaliou as fontes de informação na 

WEB. 

A data da criação do conteúdo esteve presente em maior proporção, seguido da data 

de criação do sítio e por último a data de atualização dos sítios. Os resultados nesse 

trabalho mostraram-se melhores aos encontrados por Silva (2009) que demostraram que 

apenas 13 % dos sítios apresentaram a data de criação do conteúdo e 5 % a data de 

atualização do conteúdo. O estudo realizado por Gondim (2012) tendeu ao mesmo perfil 

encontrado por Silva (2009) em que (8 %) dos sítios que forneciam informações sobre 

medicamentos divulgaram a data de atualização dos sítios. A divulgação das datas é 

importante para que os usuários tenham conhecimento do quanto a informação é atual.  

No que se refere à identificação de anúncios publicitários, foram considerados 

anúncios claramente identificados, aqueles nos quais não era necessário clicar no link ou 

imagem para saber sobre o conteúdo. A maioria dos sítios avaliados apresentou 

propagandas bem claras. A questão 16 verificou a existência de distinção entre os anúncios 

e conteúdo, considerando haver distinção, quando os anúncios não estavam inseridos no 

campo visual do texto. A propaganda de medicamentos pode ser realizada através de 
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símbolos, personagens, palavras os quais estimulam a automedicação (PACHELLI, 2003). 

Os resultados desta análise 75 %, isto é, maior parte dos sítios analisados não apresenta 

propanganda relacionada a medicamentos, resultado divergente ao estudo desenvolvido por 

Portal (2009) que avaliou a qualidade das informações sobre drogas de abuso em 33 % dos 

sítios não apresenta propaganda de qualquer espécie.  

Para finalizar a análise da qualidade dos critérios técnicos, o sítio notifica a 

necessidade de consulta médica 59,5 %, muitas páginas não destacavam a importância de 

consultas médicas. É importante salientar a presença deste dado principalmente quando se 

trata da utilização de medicamentos hipnóticos, com destaque para os BZDs, os mais 

prescritos para a insônia, vendidos mediante o receituário de controle especial e que 

apresentam alto risco de desenvolverem tolerância e dependência, podendo ser agravadas 

devido a prescrições prolongadas, prescrições errônea, automedicação, até mesmo por 

ajuste de dose pelo próprio paciente (ASSINI e FIORELI, 2017). Desta forma, é desejável 

que todos os sítios deixem bem claro aos usuários a importância da consulta ao médico. 

Estudo realizado por Souza (2001) demonstrou que 4,3% dos portadores de insônia utiliza 

hipnóticos por conta própria e 1,4% não lembra quem indicou, e a maioria dos usuários 

declarou fazer uso de hipnóticos devido à prescrição. 

As ferramentas interativas - redes sociais e-mail e telefones para contatos - 

facilitam a interação dos usuários com o profissional que forneceu a informação, com o 

responsável pelos sítios, a maioria dos sítios possuem algumas dessas ferramentas. Devido 

a grande utilização da internet como meio de comunicação, e facilidade de inserção de 

ferramentas interativas nos sítios, pode-se considerar este resultado baixo (GARBIN, 

2012). 

O nível de qualidade da dimensão técnica apresentou resultados inferiores à 

dimensão conteúdo. A classificação final dos sítios quanto qualidade das informações 

global (QIG), demonstrou que poucos sítios apresentaram desempenho alto na qualidade 

das informações divulgadas, com predomínio para baixa qualidade. Resultado pior ao 

encontrado por Giclio (2012) 57 % que avaliou a qualidade das informações sobre infarto 

agudo do miocárdio (IAM), hipertensão arterial sistemica (HAS) e diabetes de mellitus 

(DM) por Currie e colaboradores (2002) 63,6 % que avaliaram as informações referentes à 

esquizofrenia. 

A informação mais frequente nos sítios foi como os autores mencionavam os 

medicamentos para o tratamento farmacológico da insônia, que poderia ser através da 
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nomenclatura do principio ativo dos medicamentos (PAM) ou pelo nome comercial. A 

maioria dos sítios utilizou a referência através do PAM. 

A segunda sentença mais frequente foi a menção as classes de medicamentos que 

podem ser utilizados para o tratamento da insônia. Embora muitos dos sítios mencionem as 

diversas classes medicamentosas para o tratamento da insônia, é inegável o grande 

destaque que é dado aos BZD. Isso é divido às suas características de baixos efeitos 

tóxicos, com boa margem de segurança e eficiência terapêutica contribuem para que sejam 

os hipnóticos mais comercializados para esse fim (SOUZA 2001). Cabe ressaltar que 

existem outras classes terapêuticas além do BZD para o tratamento da insônia e com menor 

chance de desenvolver reações adversas, dependência e tolerância, por isso a importância 

de destacar as diversas opções de tratamento (SOUZA 2001).  

As sentenças a diante apresentaram o mesmo nível de frequência nos sítios, ao 

abordarem os dados referentes aos riscos com uso contínuo de hipnóticos e por longo 

período; e aos possíveis efeitos com o uso e as informações sobre reações adversas. 

Alguns hipnóticos, como os BDZ podem desenvolver resposta adaptativa e 

desencadear dependência e tolerância, que ocorrem principalmente em pacientes em uso 

crônico (WEICH et al., 2014). Além dos efeitos que podem ser provocados com o uso 

crônico, existem os riscos que podem ocorrer com simples utilização. O BZD tem ação em 

nível central e podem alterar a percepção do usuário afetando capacidade de operar 

máquinas, dirigir, provocando sonolência, consequentemente aumentando o risco de 

acidentes (KATZUNG & TREVOR, 2014). Embora esta informação seja amplamente 

divulgada é de grande importância sempre alertar sobre os riscos da sua utilização. 

Destaca-se que paciente em uso recente de hipnóticos é mais sensível às alterações do 

SNC, portanto estão mais propensos a acidentes (SOUZA, 2001). 

Em contrapartida a duas informações menos frequentes foram as que alertam para o 

cuidado no uso de medicamentos hipnóticos e como os medicamentos hipnóticos devem 

ser retirados. Essas informações são extremamente úteis quando se deseja evitar os efeitos 

adversos com o uso de hipnóticos.  

Os hipnóticos assim como qualquer outro medicamento podem desencadear reações 

adversas a medicamento (RAM). Conhecer as principais RAM que podem ser observadas 

com a utilização dos hipnóticos é importante para o reconhecimento rápido, minimizando 

os possíveis danos (WEICH et al., 2014). 
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De posse desses dados verifica-se que os informes mais divulgados são superficiais 

e não orientam as possíveis formas de redução dos efeitos adversos. Outra informação 

verificada com baixa frequência foi a citação de fitoterápicos para tratamento da insônia, 

que pode ser um aliado para o tratamento dos sintomas da insônia (FERMINO et al., 

2015). 

As duas sentenças descritas a seguir apresentaram níveis baixos de frequência nos 

sítios. A questão que apurou o uso em grupos e estado especiais como neuropatias, 

hepatopatias, obesidade, gestantes e lactentes que alteram a cinética de distribuição, 

metabolização e excreção da maioria dos hipnóticos, podendo levar intoxicação e ao 

surgimento de efeitos adversos com dose consideradas padrões (NISHINO & MIGNOT, 

1999). Essa informação é principalmente relevante para usuários com alterações 

fisiológicas que alteram os padrões farmacocinéticos normais.  

A verificação da informação sobre descarte de medicamentos apresentou menor 

frequência e não foi identificada em nenhum dos sítios. Julga-se importante fornecer esse 

conhecimento, não somente para os portadores de insônia que fazem o uso de 

medicamentos hipnóticos, mas para toda população a fim de promover o descarte correto. 

Assim, evita-se a contaminação da água, solo e até mesmo a reutilização por acidente ou 

de forma intencional (PINTO et al., 2014). 

A classificação final da qualidade dos sítios referente à dimensão farmacológica 

demonstrou resultados alarmantes, em que apenas três sítios obtiveram nível intermediário 

de qualidade e o restante apresentou nível baixo. O resultado obtido neste estudo diverge 

totalmente do encontrado por outros autores, como Nasser (2012) em que se avaliou 

informações sobre o uso da Warfarina; como Thakurdesai (2004) que estudo a qualidade 

das orientações aos pacientes diabetes de mellitus e Sandvik (1999) que averiguou a 

qualidade das informações sobre incontinência urinária feminina. Todos esses estudos 

afirmam que as informações disponibilizadas nas maiorias dos sítios analisados eram de 

boa qualidade.  No entanto, esses estudos não foram realizados nos sítios na língua 

português do Brasil. A divergência entre os resultados pode ser devida as metodologias 

utilizadas, ao tema estudado ou ao país onde se realizou o estudo.  

Quando comparado a estudos nacionais dentro da mesma temática, observam-se 

resultados semelhantes ao presente estudo, em que a maioria dos sítios são classificados 

como fonte de baixa qualidade (SANTOS, 2016; GONDIM, 2011; SILVA, 2009). Os 

resultados deste trabalho convergem para a conclusão obtida por Silva (2009), que os sítios 
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principalmente na dimensão farmacológica dispõem de informações pouco precisas, 

incompletas e de baixa qualidade. 

 

7. Conclusão 

 

Pode-se concluir que, de maneira predominante, a qualidade das informações 

disponíveis na internet, no Brasil, sobre o tratamento farmacológico da insônia, não é 

satisfatória para que usuários leigos. A falta de informações corretas é prejudicial, 

ocasionando o aumento do risco de desenvolvimento de toxidade, ausência de efeitos 

terapêuticos ou até mesmo ocasionar acidentes grave quando se refere ao uso de 

medicamentos hipnóticos. O consumo dos medicamentos hipnóticos cresce mais a cada 

dia, uma vez que tem-se observado o aumento dos números de distúrbios do sono, 

inclusive a insônia.  

 A qualidade das informações torna-se primordial, e é importante destacar que os 

textos em saúde devem apresentar metainformação necessária para que o leitor avalie a 

competência do autor, das referências e do conteúdo disponibilizado. Quando analisamos 

as dimensões separadamente, obtemos nível de qualidade diferente da qualidade final. A 

dimensão conteúdo apresentou melhor perfil de qualidade, seguido pela dimensão técnica, 

que também apresentou-se insuficiente para dados importantes como autoria, nome da 

instituição, data de elaboração do conteúdo, referência. Mas o resultado destoante foi o 

critério farmacológico que apresentou total predomínio dos sítios com qualidade baixa, 

logo estes sítios não devem recomendados para usuários leigos, pois não fornecem 

informações abrangentes e de qualidade. 

Em meio ao alto número de informações que podem ser obtidas na internet, é 

preciso despertar a atenção para o nível de qualidade das mesmas e seu impacto na saúde 

da sociedade, com intuito de gerenciar as informações disponibilizadas na internet 

assegurando a qualidade e abrangência das informações aos usuários. 
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Anexos 

Anexo A - Ferramenta descrita por Mendonça e Neto (2015) 

 

Ferramenta descrita por Mendonça e Neto 

Conteúdo • O site apresenta informações de diagnóstico? 

• O site apresenta informações de prevenção? 

• O site apresenta informações sobre possibilidades de tratamento? 

• O site apresenta informações sobre possíveis complicações do tratamento? 

• O site apresenta os benefícios e o desempenho dos tratamentos e/ou dos 

produtos? 

• O site apresenta contato de local para obter maiores informações sobre 

diagnóstico, tratamento e prevenção? 

O conteúdo está cientificamente fundamentado com base em estudos, pesquisas, 

protocolos, consensos ou prática clínica? 

• O site apresenta as fontes que suportam as informações disponíveis? 

• As fontes são de origem amplamente reconhecida e com boa reputação? 

• O site possui um comitê científico? 

 

Técnica •Consta o autor da informação? 

• As credenciais dos autores foram fornecidas? 

• O site fornece os endereços de contato do autor? 

• Consta o responsável do site? 

• As credenciais dos responsáveis foram fornecidas? 

• Consta a data de criação do site? 

• Consta a data de atualização do site? 

• Consta a data de criação do conteúdo? 

• Consta a data de atualização em todas as páginas/conteúdos do site? 

• O site conta com revisão editorial? 

• Consta no site a política editorial? 

• O propósito do site é apresentado? 

• O objetivo do site está claro? 

• O site menciona o público para o qual as informações se destinam? 

• O site foi certificado por alguma instituição credenciadora? 

• O apoio e parceria financeira são mencionados? 

• Os anúncios publicitários são claramente identificados? 

• Há distinção entre anúncios e o conteúdo? 

• O site possui política de publicidade? 

• Os profissionais de saúde estão cumprindo os preceitos éticos e legislativos da 

profissão? 

• Os aconselhamentos em saúde são prestados por profissionais qualificados? 

• O site notifica a necessidade de consulta médica? 

• Os parceiros estão de acordo com os princípios éticos adotados pelo site? 

• O site solicita autorização do usuário no momento da coleta de seus dados 

pessoais? 

• O site informa a finalidade da coleta desses dados? 

• O sigilo de dados pessoais dos usuários está assegurado através de uma política 

de segurança e privacidade? 

• O site informa o propósito da coleta das informações pessoais? 

• O site possui sistema de proteção e segurança como o de criptografia de dados? 

• O usuário tem a possibilidade de apagar seus dados registrados no site? 

• O site possui ferramentas interativas (fórum, blog, chat, redes sociais, 

comentários)? 
• Existem regras estabelecidas para a utilização dessas ferramentas? 
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• Estas ferramentas possuem uma pessoa responsável (moderador)? 

• O site apresenta as credenciais/qualificações do moderador? 

• O moderador está apto a responder dúvidas e questionamentos sobre o assunto 

abordado? 

• O site fornece contatos do usuário com o webmaster? 

• O site oferece FAQ (Perguntas mais frequentes) para os usuários? 

• O site oferece tutoriais de ajuda para o usuário? 

• O site possui fale conosco? 

• As questões dos usuários são respondidas em tempo ágil? 

• O site avalia a satisfação do usuário quanto ao seu atendimento ou conteúdo? 

 

 

 

 

 

Design 

 

• Constam logotipos, atalhos e caixas de busca visíveis em todas as páginas e 

sempre no mesmo lugar? 

• É fácil de navegar no site? 

• O design do site é agradável e limpo? 

• O site possui links de retornos em todas as páginas? 

• Existe ferramenta de busca no site? 

• A ferramenta de busca está presente em todas as páginas? 

• O site apresenta a opção de busca avançada depois da busca simples? 

• Os resultados da busca são pertinentes? 

• Consta o mapa do site? 

• No caso de baixa de arquivos, os links estão acompanhados de descrições claras 

e precisas sobre o seu conteúdo, tamanho e formato? 

• O site possui uma seção de destaque para informações mais recentes? 

• Os links do site funcionam? 

• As categorias de links são claras e bem definidas? 

• O site disponibiliza atalhos de teclado? 

• O site possui conteúdo alternativo para imagens? 

• São fornecidas descrições para as imagens da página, utilizando-se o atributo 

alt? 

• As páginas são leves e carregam rapidamente? O site pode ser acessado em mais 

de um Browser 

(navegador)? 

•O site pode ser acessado em mais de um dispositivo (celular tablet)? 

• O site possui mecanismos para aumentar a fonte? 

• O site disponibiliza o recurso de barra de acessibilidade? 

• O site disponibiliza o mesmo conteúdo em vários formatos (texto, áudio e 

vídeo)? 

• Os documentos em pdf também são disponibilizados em HTML? 
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Anexo B - Comprovante de aceitação pelo comitê de ética e pesquisa 

 

Pesquisador: Stephanie de Moura Araújo Fernandes. 

Instituição Proponente: Faculdade de Farmácia. 

CAAE: 62134816.0.0000.5243 

Número do Parecer: 1.902.613 
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Apêndices 

Apêndice A – Avaliação da qualidade das informações globais em sítios 

para a saúde (QIG)  

                                                                       

Abreviação: Critério = Crit.;  Conteúdo = Cont. e Técnico = Téc. 

Nome do sítio: 

Endereço do sítio: 

Data de acesso 

Crit. Indicadores Avaliação 

 

 

 

 

Cont. 

1-O site apresenta informações sobre possibilidades de tratamento? 

Sim- tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. 
0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

2- O site apresenta informações sobre possíveis complicações do 

tratamento? Sim- reações adversas  
0 ( )  1 ( )   2 ( ) 

3- O site apresenta os benefícios e o desempenho dos tratamentos e/ou 

dos produtos? Sim- melhora do sono, melhora da qualidade de vida, 

aumento das horas e sono, redução dos números de despertar noturno.  

0 ( )  1 ( )   2 ( ) 

4- O conteúdo está cientificamente fundamentado? Sim- baseado em 

estudos, pesquisas; protocolos, consensos ou prática clínica de 

instituições internacional ou nacional, livros, artigos científicos. 

0 ( )  1 ( )   2 ( ) 

5- O site apresenta as fontes referencia que suportam as informações 

disponíveis? Sim- referências bibliográficas dos textos publicados. 
0 ( )  1 ( )   2 ( ) 

6- As fontes são de origem amplamente reconhecida e com boa 

reputação? Sim- Revistas indexadas, instituições renomadas, 

instituições governamentais. 

0 ( )  1 ( )   2 ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téc. 

 

 

 

 

 

 

7- Consta o autor da informação? 0()   1( )    2 ( ) 

8- As credenciais dos autores foram fornecidas? Sim- formação 

profissional, especialização, cargo na atuação profissional, experiências 

profissionais.  

0 ( )  1 ( )    2 ( ) 

9-Os aconselhamentos em saúde são prestados por profissionais 

qualificados?  Sim- Profissionais de saúde com registro no conselho da 

referida classe. 

0 ( )  1 ( )    2 ( ) 

10- Consta o responsável do site? 0 ( )   1 ( )  2 ( ) 

11- As credenciais dos responsáveis foram fornecidas?Sim- formação 

profissional, especialização, cargo na atuação profissional, experiências 

profissionais. 

0 ( )  1 ( )    2 ( ) 

12- Consta a data de criação do site? 0 ( )  1 ( )    2( ) 

13- Consta a data de atualização do site? 0 ( )  1 ( )    2 ( ) 

14- Consta a data de criação do conteúdo? 0 ( )  1 ( )   2 ( ) 

15- Os anúncios publicitários são claramente identificados?  Sim- 

Anúncio no mesmo campo visual que o conteúdo de informação, mas 

que não haja a necessidade de clicar em link para saber sobre o que se 

refere. 

0 ( )  1 ( )    2 ( ) 

16- Há distinção entre anúncios e o conteúdo? Sim- imagem, gifs, 

nomes comerciais, não estão inserido no corpo do texto com as 

informações. 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

17- O site notifica a necessidade de consulta médica? 0 ( )  1 ( )    2 ( ) 

18- O site possui ferramentas interativas? Sim- fórum, blog, chat, redes 

sociais, comentários. 
0 ()   1( )    2 ( ) 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Título do Projeto: Construção da ferramenta para a avaliação da qualidade das informações 

em sítios brasileiros para a saúde sobre medicamentos hipnóticos. 

Pesquisador Responsável: STEPHANIE DE MOURA ARAÚJO FERNANDES. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE. 

Telefone de contato do Pesquisador: (21) 983411937   

Nome do voluntário:______________________________________________ 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Construção da 

ferramenta para a avaliação da qualidade das informações em sítios brasileiros para a saúde 

sobre medicamentos hipnóticos.” de responsabilidade do pesquisador STEPHANIE DE 

MOURA ARAÚJO FERNANDES.  

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta que permita avaliar a 

qualidade da informação disponível sobre medicamentos hipnóticos em sítios de língua 

portuguesa. Para a criação da ferramenta será utilizado um método de consenso de 

especialistas. 

Caso aceite participar desta pesquisa o Senhor (a) receberá por e-mail um 

questionário, com questões voltadas ao problema da pesquisa. Estas questões devem 

abranger todo o conteúdo relativo ao assunto, sobretudo responder às dúvidas inerentes a 

população que desconhece o tema.  

  O prazo para devolução dos formulários respondidos deverá ocorrer em até 10 dias. 

Após esse prazo você poderá receber um e-mail solicitando para o reenvio do formulário, 

serão enviados no máximo três lembretes no intervalo de quinze dias. A ausência de 

resposta neste período fará com que você automaticamente seja excluído do estudo. Após a 

primeira resposta de todos os consultados serão compiladas as avaliações e sugestões e 

reencaminhado para nova avaliação. Este processo será repetido até que tenhamos um 

consenso, e a expectativa é que ocorra em torno de 3 a 5 rodadas. 

  Os riscos para participação nesta pesquisa são mínimos, pois o questionário 

aplicado é de simples resposta, rápido preenchimento e você poderão responder no 

momento que desejar. 

  Os benefícios esperados não estão ligados diretamente a você, mas a população que 

consulta a internet para obter informação sobre medicamentos. Especialmente quando se 

trata de hipnóticos, o uso indevido expõe a saúde dos indivíduos a um alto risco. 

  Não está previsto qualquer forma de pagamento, monetário ou quaisquer outras 

vantagens, se aceitar participar da pesquisa. Assim, como a sua identidade será preservada 



64 

 

 

 

na divulgação da ferramenta criada a partir da sua participação como voluntário desta 

pesquisa. 

  Estando de acordo em participar da pesquisa, por favor, envie este TCLE assinado 

para o e-mail (stephaniefernandes1000@gmail.com). Caso tenha alguma dúvida na 

participação desta pesquisa você poderá entrar em contato comigo pelo e-mail citado 

anteriormente, ou meu telefone (21) 983411937. Também é previsto que os participantes 

da pesquisa, e comunidade em geral, possam entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter 

informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações, pelo e-

mail: etica@vm.uff.br ou pelo telefone: (21) 26299189. 

Eu,__________________________________________________________                 

RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

__________________________________         ___/___/___  

(Assinatura do voluntário)                                    dia mês ano.  

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo 

ao voluntário indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir por ele.  

____________________________________________         ___/___/___  

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)             dia mês ano. 

mailto:stephaniefernandes1000@gmail.com
mailto:etica@vm.uff.br
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Apêndice C – Dados pessoais dos especialistas (DPE) 

 

Nome: 

Tempo de formado: 

Titulações: 

Organização à qual esta vinculada: 

Tempo no cargo e na organização: 

Tempo total de experiência na área:  
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Apêndice D – Avaliação de qualidade das informações sobre tratamento 

farmacológico da insônia – primeira rodada (QII-1) 

 

1 Menciona a fisiopatologia da insônia. 

2 Descreve quais os tipos de insônia. 

3 Descreve em que casos são recomendados o tratamento 

medicamentoso para a insônia. 

4 Descreve as opções de tratamentos farmacológicos 

5 Menciona o tempo para se obter melhora da insônia após início do 

tratamento farmacológico. 

6 Menciona tratamentos não farmacológicos. 

7 Descreve recomendações para a redução dos riscos de interações 

medicamentosas. 

8 Descreve sobre o uso de especial em determinada faixa etária. 

9 Descreve os possíveis efeitos com o uso de medicamentos hipnóticos. 

10 Descreve a forma de como os medicamentos hipnóticos devem ser 

retirados. 

11 Descreve os riscos de descontinuação abrupta dos medicamentos 

hipnóticos. 

12 Descreve as contraindicações para o uso de BZDs. 

13 Descreve quanto aos cuidados no uso de BZDs. 

14 Descreve os riscos no uso contínuo dos BZDs por períodos longos. 

15 Descreve as reações adversas com o uso de BZDs. 

16 Menciona em qual sistema atuam os medicamentos para insônia, e 

quais resultados desencadeados. 

17 Descreve que os BZDs são vendidos com exigência de prescrição 

médica e o tipo e receituário. 

18 Descreve em que faixa etária não se justifica o uso de BZDs, menciona 

exceções. 

19 Ao mencionar o tratamento farmacológico para insônia, como se refere 

aos medicamentos. 

20 Menciona orientações aos usuários. 

21 Menciona sobre a utilização de fitoterápicos, cita os fitoterápicos. 
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Apêndice E - Formulário para o parecer das questões 

 

1. Fundamentado em seus conhecimentos técnicos, experiência profissional e 

referências bibliográficas, quais sentenças você considera terem informações essenciais 

sobre o tratamento farmacológico da insônia? 

Resposta: 

 

2. Em sua opinião, quais sentenças poderiam ser eliminadas sem comprometer o 

entendimento sobre o tratamento farmacológico da insônia? 

 

Resposta: 

 

3. Fundamentado em seus conhecimentos técnicos, experiência profissional e 

referências bibliográficas, que informações sobre o tratamento farmacológico da insônia 

deveriam ser acrescentadas às sentenças para maior entendimento sobre o assunto? 

 

Resposta: 

4. Senhor (a) respondente, caso ache pertinente, faça algumas observações. 

 

Resposta: 
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Apêndice F - Avaliação de qualidade das informações sobre tratamento 

farmacológico da insônia – segunda rodada (QII-2) 

1 Menciona a fisiopatologia da insônia.   

2 Menciona as principais doenças que desencadeiam insônia e/ou aspectos 

sociais. 

3 Descreve os tipos de insônia.  

4 Descreve em que casos são recomendados o tratamento medicamentoso 

para a insônia. 

5 Descreve as opções de tratamentos medicamentosos. 

6 Menciona o tempo para se obter melhora da insônia após início do 

tratamento medicamentoso. 

7 Menciona tratamentos não medicamentosos. 

8 Descreve recomendações para a redução dos riscos de interações entre 

medicamentos e alimentos. 

9 Descreve sobre o uso especial em determinada faixa etária.  

10 Descreve sobre o uso em grupos especiais. 

11 Descreve os possíveis efeitos com o uso de medicamentos hipnóticos. 

12 Descreve a forma de como os medicamentos hipnóticos devem ser 

retirados. 

13 Descreve os riscos da descontinuação abrupta dos medicamentos 

hipnóticos. 

14 Descreve as contraindicações para o uso dos medicamentos hipnóticos. 

15 Descreve quanto aos cuidados no uso de medicamentos hipnóticos 

16 Descreve os riscos no uso contínuo dos medicamentos hipnóticos por 

períodos longos. 

17 Descreve as reações adversas que podem ser desencadeadas com o uso de 

medicamentos hipnóticos. 

 

18 

Menciona em qual sistema atuam os medicamentos hipnóticos, e quais 

resultados desencadeados. 

 

19 

Descreve que os medicamentos hipnóticos são vendidos com exigência de 

prescrição médica e o tipo e receituário, validade, quantidade por 

receituário. 

 

20 

Descreve em que faixa etária não se justifica o uso de medicamentos 

hipnóticos, menciona exceções.  

 

21 

Ao mencionar o tratamento farmacológico para insônia, como se refere aos 

medicamentos. 

 

22 

Mencionam orientações aos usuários quanto ao manejo em casos acidentais 

de altas doses, intoxicações. 

23 Menciona informações sobre novos medicamentos.  

24 Menciona sobre a utilização de fitoterápicos. 

25 Cita os fitoterápicos para tratamento da insônia. 

26 Menciona orientações quanto ao descarte dos medicamentos. 
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Apêndice G- Formulário para o parecer das questões segunda rodada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número da 

Questão 

 

 

Comentário 
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Apêndice H - Avaliação de qualidade das informações sobre tratamento 

farmacológico da insônia (QII) 
 

Nome do sítio: 

Endereço do sítio: 

Data do Acesso 

Indicadores Avaliação 

1 Menciona a fisiopatologia da insônia. 0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

2 Menciona as principais doenças que desencadeiam insônia e/ou aspectos 

sociais. 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

3 Descreve os tipos de insônia. 0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

4 Descreve em que casos são recomendados o tratamento medicamentoso 

para a insônia. 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

5 Descreve as opções de tratamentos medicamentosos. 0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

6 Menciona o tempo para se obter melhora da insônia após início do 

tratamento medicamentoso. 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

7 Menciona tratamentos não medicamentosos. 0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

8 Descreve recomendações para a redução dos riscos de interações entre 

medicamentos e alimentos. 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

9 Descreve sobre o uso especial em determinada faixa etária. 0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

10 Descreve sobre o uso em grupos especiais. 0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

11 Descreve os possíveis efeitos com o uso de medicamentos hipnóticos. 0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

12 Descreve a forma de como os medicamentos hipnóticos devem ser 

retirados. 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

13 Descreve os riscos da descontinuação abrupta dos medicamentos 

hipnóticos. 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

14 Descreve as contraindicações para o uso dos medicamentos hipnóticos. 0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

15 Descreve quanto aos cuidados no uso de medicamentos hipnóticos. 0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

16 Descreve os riscos no uso contínuo dos medicamentos hipnóticos por 

períodos longos. 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

17 Descreve as reações adversas que podem ser desencadeadas com o uso de 

medicamentos hipnóticos. 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

18 Menciona em qual sistema atuam os medicamentos hipnóticos, e quais 

resultados desencadeados. 

 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

19 Descreve que os medicamentos hipnóticos são vendidos com exigência de 

prescrição médica e o tipo e receituário, validade, quantidade por 

receituário. 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

20 Descreve em que faixa etária não se justifica o uso de medicamentos 

hipnóticos, menciona exceções. 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

21 Ao mencionar o tratamento farmacológico para insônia, como se refere 

aos medicamentos. 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

22 Mencionam orientações aos usuários quanto ao manejo em casos 

acidentais de altas doses, intoxicações. 

0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

23 Menciona informações sobre novos medicamentos. 0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

24 Menciona sobre a utilização de fitoterápicos. 0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

25 Cita os fitoterápicos para tratamento da insônia. 0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

26 Menciona orientações quanto ao descarte dos medicamentos. 0 ( )  1 ( )  2 ( ) 

 


