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resumo

Embora a ansiedade consista num estado emocional adaptativo, pode-se
tornar disfuncional, interferindo com o bem-estar do indivíduo. Um dos
contextos onde se têm verificado altos níveis de ansiedade consiste no
ambiente académico, especialmente entre os estudantes universitários, devido
à vasta gama de stressores presentes. Considerando a sua elevada
prevalência na população, e em especial neste contexto, novos métodos para
auxiliar os estudantes na gestão dos seus níveis de ansiedade são
necessários. Atendendo à ampla disponibilidade de tecnologias móveis, a
proposta de sistemas de saúde móvel (mHealth), com o propósito de auxiliar o
utilizador na gestão da ansiedade, consiste numa mais-valia para os
utilizadores. Contudo, embora existam inúmeras aplicações mHealth, a maioria
desconsidera a natureza multidisciplinar necessária no seu desenvolvimento, e
as motivações e expectativas do utilizador, condições fundamentais para a sua
aceitação e eficácia. Assim sendo, objetivou-se descrever os primeiros
contributos para o desenvolvimento de uma estratégia mHealth que permita
auxiliar os estudantes universitários na gestão da sintomatologia ansiosa, para
promover o seu bem-estar, sendo que, para tal, foram consideradas as
necessidades e motivações do público-alvo, integrados numa abordagem
multidisciplinar e iterativa centrada no utilizador. Deste processo, resultaram
uma Persona Primária de uma estudante em avaliações e uma Persona
Served de uma psicóloga que realiza prática clínica nos serviços de ação
social universitários. Dos vários ciclos de desenvolvimento resultou uma
versão considerada viável para ser testada em contexto real. Por último,
propôs-se e testou-se um protocolo de avaliação da versão final.

keywords
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abstract

Although anxiety is an adaptive emotional state, it can become dysfunctional,
interfering with one's well-being. One of the contexts in which there is a high
level of anxiety is the academic one, especially among college students due to
the broad range of stressors. Considering its high prevalence in the population,
and, especially, in this context, new methods to help students in managing their
anxiety levels are deemed necessary. Given the broad availability of mobile
technologies, the proposal of mobile health (mHealth) to assist users in
managing their anxiety levels is an added value for them. However, although
there is a vast number of mHealth applications, most of them disregard the
multidisciplinary environment required for their development, and the
motivations and expectations of its users, which are fundamental conditions for
their acceptance and effectiveness. As such, the objective of this work was to
describe the first contributions to the development of a mHealth strategy to
assist university students in managing their anxious symptomatology and,
consequently, promoting their well-being, by adopting a multidisciplinary and
iterative user-centered approach so that the audience's needs and motivations
could be integrated. This process resulted in a Primary Persona, a student in
evaluations, and a Served Persona, a Psychologist who works in the
university's social work services. The several development iterations resulted in
a version considered viable to be tested in a real context regarding its ability to
help manage anxiety. Finally, it was proposed and tested a protocol to evaluate
the final version of the system.
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Introdução
A ansiedade consiste num estado emocional considerado normativo, com valor adaptativo,
que advém da antecipação de uma ameaça ou de um perigo, permitindo aos indivíduos prepararemse para enfrentar, ou para evitar situações ou estímulos desagradáveis (Kring, Johnson, Davison, &
Neale, 2012). No entanto, esta pode apresentar-se de modo patológico, se inapropriada, excessiva
ou mal adaptativa (American Psychiatric Association, 2014; Kring et al., 2012).
A sintomatologia ansiosa pode ser dividida em três dimensões principais, nomeadamente a
dimensão cognitiva, a fisiológica e a comportamental (Baptista, Carvalho, & Lory, 2014; Lang,
1979). A dimensão cognitiva compreende manifestações como a dificuldade na concentração, a
interpretação incorreta da realidade, as dificuldades de memória, tanto a nível do armazenamento,
como da recordação da informação, os medos exagerados de perder o controlo numa dada situação
e de ser avaliado negativamente pelos pares, a dificuldade em manter uma linha de pensamento e
os pensamentos, recordações e imagens com valência recorrentemente negativa (Baptista et al.,
2014; Haller, Cramer, Lauche, Gass, & Dobos, 2014). Relativamente à dimensão comportamental,
esta inclui comportamentos como o de evitamento de situações temidas pelo indivíduo, o constante
estado de vigília e tensão, e a procura de locais que transmitam conforto e segurança (Baptista et
al., 2014). Por último, a dimensão fisiológica contempla sintomas mais somáticos, como a
taquicardia, a pressão torácica, a hiperventilação, as cefaleias, o desconforto no estômago, as
parestesias, o excesso de sudação, o aumento da tensão muscular, a variação de temperatura e a
sensação de secura na boca que, por vezes, dificulta a dicção de algumas palavras (Baptista et al.,
2014; Haller et al., 2014).
Independentemente da variabilidade de cada país, a ansiedade representa uma das
problemáticas com maiores prevalências, tanto a nível mundial, como nacional, registando-se taxas
de 3.6% e 16.5%, respetivamente (Programa Nacional para a Saúde Mental, 2014; World Health
Organization, 2017), assim como representa uma das problemáticas que apresentam maior impacto,
interferindo com diversas atividades que o indivíduo realiza (Chisholm et al., 2016; Mack, Jacobi,
& Wittchen, 2015; Zha, Gong, & Liu, 2013). O seu carácter transdiagnóstico implica que a
ansiedade se encontre subjacente a uma série de condições de saúde, podendo, como tal, influenciar
o prognóstico dessas mesmas condições (Kring et al., 2012).
Embora a ansiedade se encontre presente a um amplo espetro de contextos e audiências,
um dos contextos em que, atualmente, subsiste uma crescente preocupação resultante de evidências
que sugerem o aumento de suscetibilidade para desenvolverem perturbações ansiosas, consiste no
contexto académico, particularmente nos estudantes universitários (García, Herruzo, & Raya, 2015;
George, Zamboanga, Millington, & Ham, 2019; Irfan, Abdullah, Sethi, Saleem, & Khan, 2018;
Koh & Zawi, 2014; Preuß, Schoofs, Schlotz, & Wolf, 2010). Segundo Almeida e Soares (2004),
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este aumento de suscetibilidade deve-se, em grande parte, ao conjunto de fatores inerentes à
mudança do Ensino Secundário para o Ensino Superior. Este fatores podem-se agrupar em quatro
componentes principais, nomeadamente: a académica, referente à adaptação aos novos estilos e
ritmos de ensino; a pessoal, relacionado com o aumento do autoconhecimento, o desenvolvimento
da sua identidade e autoestima; a componente vocacional e institucional, concernente ao
desenvolvimento do papel vocacional, pelo aumento do compromisso com objetivos institucionais;
e, por último, a social, relativa à alteração dos padrões de relacionamento interpessoais, no sentido
de maior maturação, com familiares, amigos e outros elementos de autoridade ou pares (Almeida &
Soares, 2004).
Relativamente à prevalência desta problemática entre os estudantes universitários, a
literatura consultada apontou para níveis bastante alarmantes, nomeadamente para uma prevalência
de, aproximadamente, 75% de estudantes com níveis moderados de ansiedade e 9% com níveis
elevados (Almeida & Soares, 2004; Bayram & Bilgel, 2008; Chaló, 2017; Tavolacci et al., 2013;
Vaez & Laflamme, 2008). No que concerne aos estudantes portugueses, particularmente da
Universidade de Aveiro, Luz e colegas (2009) constataram, num estudo com 660 estudantes, dos
vários cursos e anos, que 26.2% revelaram níveis elevados de ansiedade. Nesse mesmo estudo, os
resultados sugeriram diversos comportamentos maladapativos associados aos elevados níveis de
ansiedade, tais como: uma maior tendência para os policonsumos; uma maior propensão para a
alteração dos padrões do sono, particularmente no que concerne à sua qualidade e à sua duração;
uma maior vulnerabilidade do sistema imunitário; uma maior tendência para desenvolver uma
reduzida autoestima, devido à insatisfação com os fatores promotores da mesma; e, por último, um
uso excessivo da internet, como uma estratégia para a sua gestão e redução (Chaló, 2017;

Tavolacci et al., 2013). Consequentemente, a adoção destes comportamentos implica menor
sucesso académico e maior risco de abandono do Ensino Superior, comprometendo, assim, o bemestar dos estudantes universitários (Almeida & Soares, 2004).
Uma época especialmente caracterizada pelo aumento exponencial do stress e da ansiedade
nos estudantes universitários consiste na época de avaliações, quer sejam orais, escritas ou práticas
(Lotz & Sparfeldt, 2017; Preuß et al., 2010). Atendendo à existência de diferentes momentos de
manifestação da sintomatologia ansiosa, antes, durante e depois da avaliação (Lotz & Sparfeldt,
2017), ao seu impacto habitualmente negativo no desempenho do estudante em época de exames
(Luz et al., 2009), e à sobrelotação dos serviços de apoio psicológico nos serviços de ação social
universitários, que impede a resposta necessária à procura do serviço pelos estudantes (Regehr,
Glancy, & Pitts, 2013), novos métodos de auxílio na gestão da sintomatologia, de prevenção da
patologia, bem como de monitorização por parte dos clínicos, são necessários.
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Neste sentido, a tecnologia associada à saúde (mHealth) surgiu como um modo de resposta à
vasta audiência de indivíduos com problemáticas, como a ansiedade, sendo os smartphones o seu
principal foco, devido à sua onipresença e acessibilidade (Sucala et al., 2017; Varshney, 2014). A
mHealth pode ser, então, caracterizada pela disponibilização de “cuidados de saúde a qualquer
pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar pela remoção dos constrangimentos locais e temporais,
enquanto aumenta tanto a qualidade, como a adequação dos cuidados de saúde" (Varshney, 2009,
citado por Varshney, 2014, p. 20). Assim sendo, o desenvolvimento de tecnologias mHealth
demonstram-se essenciais na disponibilização de ferramentas para a prevenção psicopatologia,
promoção de um estilo de vida saudável e o auxílio na gestão da sintomatologia ansiosa, sejam
estas ferramentas guiadas, de autoajuda, ou baseadas em abordagens terapêuticas, como Terapias
Cognitivo-Comportamentais ou Mindfulness (Bakker, Kazantzis, Rickwood, & Rickard, 2016;
Donker et al., 2013; Sucala et al., 2017; Firth et al., 2017).
Embora exista um elevado número de tecnologias mHealth para a redução da sintomatologia
ansiosa (Firth et al., 2017; Sucala et al., 2017), verifica-se uma grande discrepância entre a sua
disponibilidade comercial e os dados existentes que comprovem a sua eficiência e eficácia (Leigh
& Flatt, 2015). Neste sentido, a maioria das tecnologias mHealth apresentam diversas lacunas,
nomeadamente a ausência de validação, a escassez de informação referente à sua eficácia e à das
intervenções psicológicas que utilizam, a ausência de envolvimento dos utilizadores no
desenvolvimento do sistema, a privacidade que nem sempre é devidamente protegida e, por último,
a carência de evidência empírica, no que concerne à usabilidade do sistema e à eficácia das
intervenções e respetivas técnicas do mesmo (Bakker et al., 2016; Donker et al., 2013; Sucala et al.,
2017).
Neste contexto, o presente trabalho objetivou fundamentalmente conceber e desenvolver
uma estratégia, com recurso a uma tecnologia móvel, que permita auxiliar os estudantes
universitários em avaliações na gestão e redução da sintomatologia ansiosa, a fim de promover um
estilo de vida saudável e o seu bem-estar. Em particular, objetivou-se caracterizar os potenciais
utilizadores do sistema proposto, através da elaboração de Personas, definir os cenários de
contexto, extrair os requisitos técnicos e de utilização, delinear um protótipo do sistema de gestão
de ansiedade, assim como propor e testar um protocolo experimental para posterior avaliação da
eficácia das técnicas incorporadas no sistema. Adicionalmente, ao concretizar os objetivos
propostos, pretendeu-se colmatar algumas das lacunas descritas na literatura concernente ao
desenvolvimento de tecnologias mHealth (Sucala et al., 2017), sendo possível pela adotação das
seguintes considerações: a inclusão do utilizador em todo o processo de desenho e
desenvolvimento do sistema; a exclusiva consideração de técnicas psicoterapêuticas que se
encontram empiricamente validadas e que são eficazes na redução da sintomatologia ansiosa nos
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estudantes universitários (Regehr et al., 2013); e, por último, o teste de um protocolo experimental
para recriar em ambiente controlado dos cenários promotores de ansiedade nos estudantes, a fim
de, posteriormente, avaliar a eficácia das técnicas de relaxamento inseridas no sistema de gestão de
ansiedade.
Deste modo, para concretizar os objetivos propostos, adotou-se uma Abordagem
Translacional, que se tem evidenciado bastante eficaz para a implementação de Tecnologias
Assistidas na Saúde Mental (Silva et al., 2018). Atendendo a que esta abordagem requer um
contexto multidisciplinar, foi reunida uma equipa, que incorporou estudantes da área da Psicologia
e da Engenheira Informática, bem como profissionais da área da Psicologia, da Engenharia
Informática, especialista na Interação Humano-Computador e em Software. Adicionalmente, foi
adotado um Design Iterativo Centrado no Utilizador para o desenvolvimento do sistema de gestão
de ansiedade proposto (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007). Este design requer uma especial
atenção às metas de usabilidade, bem como às características dos seus potenciais utilizadores,
sendo os mesmos considerados fundamentais em todas etapas do processo de desenvolvimento do
sistema, e garantindo, deste modo, a sua adequada usabilidade, assim como o cumprimento dos
objetivos e satisfação das necessidades dos utilizadores (Cooper et al., 2007).

Método
Considerando o objetivo central deste trabalho, isto é, a apresentação das primeiras etapas
do desenvolvimento de um sistema de gestão de ansiedade, adotou-se uma metodologia iterativa
centrada no utilizador (Cooper et al., 2007), recorrentemente adotada no desenvolvimento de
sistemas tecnológicos. Neste sentido, o procedimento realizado encontra-se sumariado em três
fases (Figura 1), nomeadamente: a primeira fase, que se destina à caracterização do público-alvo,
das suas necessidade e motivações, através da elaboração de Personas, e à definição dos cenários
de contexto, de modo a extrair os requisitos técnicos e de utilização; a segunda fase, que contempla
a concetualização de um protótipo do sistema, atendendo aos requisitos extraídos na fase anterior e,
posteriormente, os ciclos iterativos de avaliação do protótipo, a fim de verificar os aspetos positivos
e menos positivos em termos de usabilidade e possíveis sugestões de melhoria, implementando e
melhorando o sistema de modo iterativo; e, por último, a terceira fase, que visa a proposta e o teste
de um protocolo experimental para a posterior avaliação da eficácia da versão do sistema
considerada viável para a testagem em contexto real.
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Figura 1. Fases do procedimento realizadas para o desenvolvimento do sistema proposto.

Este estudo foi aprovado pelo Conselho de Ética e Deontologia da Universidade de Aveiro,
parecer n.º 11-CED/2019, e, tanto as orientações da Declaração de Helsinki, como as da American
Psychiatric Association, foram seguidas. A fim de formalizar a participação dos voluntários, neste
estudo, recorreu-se ao consentimento informado que incluiu o direito à desistência do estudo a
qualquer altura, garantido que os dados recolhidos, até então, seriam destruídos, assim como
garantiu o anonimato de toda a informação recolhida.

Primeira Fase: Personas, Cenários de Contexto e Requisitos
Personas.
As Personas consistem na descrição das necessidades, das características, dos objetivos, das
expectativas, dos comportamentos e das motivações dos potenciais utilizadores do sistema. É
importante referir que as Personas não constituem pessoas reais, contudo, representam-nas, uma
vez que são fundamentadas nos comportamentos e nas motivações que as pessoas reais detêm
(Cooper et al., 2007; Queirós et al., 2013).
De modo a obter as informações necessárias à descrição das Personas realizou-se, numa fase
inicial, uma análise da literatura relativa à caracterização de um estudante universitário, enfatizando
a literatura referente ao universitário em época de avaliações. Complementarmente, analisou-se
literatura concernente à caracterização de um clínico no contexto universitário, salientando os seus
principais desafios, técnicas e necessidades. Deste modo foi possível elaborar uma versão
preliminar da narrativa sobre a Persona do estudante em época de avaliações, bem como da
Persona do clínico.
Seguidamente, a fim de validar esta versão preliminar das Personas, tanto em termos de
pertinência e veracidade da narrativa elaborada, como de clareza do conteúdo, concretizaram-se
duas sessões de focus group: uma sessão referente à Persona Primária do estudante em época de
avaliações, na qual participaram cinco estudantes universitários, entre os 18 e os 30 anos (M=21.6;
DP=4.27), todos do sexo feminino e da área da saúde; e uma relativa à Persona Served do clínico,
onde participaram três clínicos que exercem as suas funções no contexto universitário, com idades
compreendidas entre os 24 e os 30 anos (M=26.33; DP=2.51), sendo apenas um participante do
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sexo feminino. Em ambas as sessões, numa fase inicial, realizaram-se as devidas apresentações,
assim como foi entregue e explicado o consentimento informado (Anexo A), a fim de,
posteriormente, iniciar a sessão orientada e aberta ao debate de questões relacionadas com a
ansiedade no contexto académico, adaptadas a cada público-alvo.
No final das sessões, toda a informação recolhida foi, novamente, organizada e sintetizada,
pelos elementos da equipa multidisciplinar realizando-se, assim, as reformulações necessárias a fim
de melhor representar o público-alvo desta dissertação, isto é, os estudantes universitários em
época de avaliações e o clínico.

Cenários de contexto.
No que concerne aos cenários de contexto, estes encontram-se, frequentemente, associados
às Personas, visto que pretendem descrever um método de resolução de problemas de design,
recorrendo a uma história específica, onde as Personas utilizam o sistema, a fim de realizar as suas
tarefas, de modo a atingir os seus objetivos e a satisfazer as suas necessidades, num determinado
contexto e espaço temporal (Cooper et al., 2007; Queirós et al., 2013). Assim sendo, devem ser
elaborados em permanente contacto com os potenciais utilizadores e com os criadores do sistema,
sendo que devem, igualmente, ser desenvolvidos recorrendo a uma linguagem simples, com
detalhes técnicos diminutos, compreendendo situações que impactam as Personas, requisitos
tecnológicos que, possivelmente, sejam significativos para a performance do sistema, meios
envolventes a explorar, requisitos de informação a introduzir, requisitos funcionais que o sistema
deva realizar, bem como requisitos de interação (Queirós et al., 2013).
Neste sentido, os cenários de contexto foram desenvolvidos recorrendo a um conjunto de
etapas que constituem o método proposto por Cooper e colegas (2007). A primeira etapa centra-se,
essencialmente, na definição do problema, assim como das perspetivas de visão futura. A segunda
etapa consiste na realização de uma sessão de brainstorming, com os elementos da equipa
multidisciplinar, a fim de, por um lado, extrair novas ideias e, por outro, debater a versão
preliminar dos cenários realizados. A terceira etapa contempla a elaboração das expectativas das
Personas, para que, na quarta etapa, se descreva os cenários de contexto. Como o método adotado é
o um método iterativo, este conjunto de etapas repetem-se, até que seja possível passar à última
etapa, a extração dos requisitos finais do sistema proposto.

Requisitos técnicos e de utilização.
Em suma, toda esta primeira fase do processo interativo apresenta como objetivo final
definir requisitos essenciais para o desenvolvimento do sistema. É importante ainda salientar que os
conceitos abordados nos pontos anteriores, isto é, as Personas, assim como os cenários de contexto,
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constaram no decorrer de todo o processo de desenvolvimento do sistema, assegurando a melhor
experiência de utilização, em termos de usabilidade e de acessibilidade.

Segunda Fase: Desenvolvimento e Avaliação de um Protótipo do Sistema
Considerando o subconjunto dos requisitos previamente definido, foi desenvolvido um
protótipo funcional do sistema, estruturado de modo a responder às necessidades e especificidades
dos potenciais utilizadores. Assim sendo, o desenvolvimento do protótipo seguiu os pressupostos
estipulados anteriormente, recorrendo a profissionais da área da Engenharia Informática.
O processo de avaliação aplicado, foi fundamentado recorrendo à metodologia proposta por
Martins, Queirós, Cerqueira, Rocha e Teixeira (2012). Numa primeira fase, aplicou-se uma ficha de
caracterização, de modo a adquirir dados referentes às características sociodemográficas dos
voluntários. Posteriormente, na segunda fase, providenciou-se um guião com um conjunto de
tarefas, que instruiu cada potencial utilizador no manuseamento da aplicação. De seguida,
analisaram-se os dados recolhidos, com o intuito de detetar eventuais problemas que pudessem
subsistir. Por último, numa terceira fase, solicitou-se aos participantes o preenchimento de alguns
instrumentos que visaram a avaliação de usabilidade, assim como da experiência de utilização da
aplicação.
Atendendo à metodologia iterativa de desenvolvimento e de avaliação adotada, realizaram-se
ciclos curtos de melhoria e de desenvolvimento do sistema proposto, assim como da sua avaliação,
visando garantir a melhoria da sua usabilidade e um constante alinhamento com as necessidades do
público-alvo. Assim, a fim de resolver alguns problemas encontrados na fase de avaliação,
implementaram-se algumas alterações no protótipo avaliado, resultando num novo protótipo. Estas
iterações sucederam-se até que a versão do protótipo fosse julgada viável para ser testada em
contexto real. Essa versão contemplou a melhoria e o refinamento das características do sistema
proposto, considerando o feedback fornecido pelas sucessivas avaliações dos protótipos do sistema,
atendendo, sempre às necessidades, assim como às especificidades dos potenciais utilizadores.

Terceira Fase: Proposta e Teste de um Protocolo Experimental para Avaliação da Eficácia do
Sistema
Nesta fase, propõe-se um protocolo experimental que objetiva, com recurso a uma
condição controlada, avaliar a eficácia das técnicas incluídas no sistema de gestão de ansiedade
desenvolvido. Assim, a fim de averiguar a eficácia do protocolo proposto, realizou-se um teste
piloto.
Neste protocolo, foi proposta a realização de uma tarefa indutora de ansiedade, seguida da
concretização da técnica de relaxamento disponibilizada pelo sistema, no grupo experimental, ou
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de um período de espera equivalente, no grupo de controlo, sendo que este grupo usufruiu da
técnica após o período de espera, de modo a que tivesse os mesmos privilégios que o grupo
experimental. Esta tarefa resultou da adaptação de um protocolo experimental para esse efeito em
contexto laboratorial, o “Trier Social Stress Test” (TSST) de Kirschbaum, Pirke e Hellhammer
(1993). Este protocolo encontra-se empírica e vastamente validado com vista a num aumento
moderado, quase imediato, dos níveis de ansiedades dos indivíduos (Allen et al., 2017; Birkett,
2011; Kirschbaum et al., 1993). Sucintamente, no contexto do TSST, os participantes devem
preparar e realizar um discurso para um painel de jurados especialistas no tema abordado, seguido
da resposta uma série de questões ariméticas. Para este estudo, apenas foi requerido aos
participantes que preparassem e realizassem uma apresentação perante um painel de dois jurados,
apresentados como especialistas nas áreas da comunicação, das microexpressões e da interação
social. A fim de aumentar a credibilidade da tarefa indutora de ansiedade, na fase de recrutamento e
de recolha de dados, o objetivo real do estudo foi ocultado, recorrendo a uma coverstory. Esta
implicava a indicação de que a investigação em causa tinha como intuito estudar as dificuldades de
comunicação na comunidade académica justificando, deste modo, a necessidade da realização de
um discurso perante um painel de jurados. No final, realizou-se um momento de debriefing, onde
se esclareceu o objetivo real do estudo, assim como se solicitou novo consentimento para a análise
dos dados recolhidos durante a sessão.

Seleção da amostra.
A fim de concretizar o teste do protocolo proposto, foram recrutados seis estudantes da
Universidade de Aveiro. No entanto, um dos participantes desistiu da tarefa, perfazendo uma
amostra total de cinco participantes, dos quais três eram do sexo masculino e dois do sexo
feminino, com idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos (M=19.2; DP=1.30). Em termos de
área científica, dois estudantes eram da área das Engenharias, dois da de Psicologia, um da de
Biologia. A seleção dos participantes foi efetuada recorrendo a um método de amostragem de
conveniência não probabilístico. Atendendo a que o objetivo desta fase, apenas se recrutaram
participantes para realizar o procedimento do grupo experimental, a fim de verificar se a tarefa
indutora de ansiedade incitou o aumento dos níveis de ansiedade dos mesmos.

Instrumentos.
Atendendo à necessidade de ocultar o objetivo real deste estudo, foi necessária a elaboração
de dois consentimentos informados, sendo que o primeiro (Anexo B) apresentou a descrição de um
estudo congruente com a coverstory escolhida e o segundo (Anexo C), a descrição do presente
estudo preliminar de proposta e teste de um protocolo para posterior validação da eficácia das
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técnicas presentes no sistema de gestão de ansiedade proposto. Ambos os consentimentos
continham uma breve explicação escrita acerca do objetivo, do procedimento, da duração, da
confidencialidade, da possibilidade de desistência, bem como dos possíveis riscos que poderiam
advir da participação.
Para a elaboração desta terceira fase, recorreu-se a um questionário sociodemográfico, a fim
de recolher algumas variáveis pertinentes para a caracterização da amostra, e aos seguintes
instrumentos: “State-Trait Inventory for Cognitive and Somatic Anxiety” (STICSA) (Versão
Portuguesa de Mendes, Barros, Figueiredo, & Soares, 2018; Versão Original de Ree, French,
MacLeod, & Locke, 2008). Com a subescala do STICSA que mensura a ansiedade-estado,
objetivou-se averiguar se a tarefa indutora de ansiedade elevou os níveis de ansiedade
percecionados pelos participantes e se a prática da técnica de relaxamento, efetivamente, reduziu os
níveis de ansiedade experienciados pelos mesmos. Por outro lado, com a subescala de ansiedadetraço do STICSA objetivou-se verificar que os participantes respondiam habitualmente de modo
ansioso às diversas situações apresentadas. Esta informação é importante uma vez que os
indivíduos que apresentam esta predisposição ansiosa, possivelmente, não iriam manifestar
diferenças tão marcadas na redução da ansiedade após a técnica.
A fim de obter de medidas mais objetivas que demonstrassem alterações psicofisiológicas
congruentes com as tarefas do protocolo experimental, recorreu-se ao recorreu-se ao Vital Jakect
(VJ) (Cunha et al., 2010). Especificamente, ao utilizar o VJ pretendeu-se verificar se a tarefa
indutora de ansiedade, efetivamente, aumentou as medidas psicofisiológicas intimamente
relacionadas com a ansiedade, como o ritmo cardíaco, bem como que essas medidas decresciam,
enquanto os participantes realizaram a técnica de relaxamento. No entanto, devido a um problema
informático que corrompeu os ficheiros, foi impossível a apresentação dos dados psicofisiológicos
recolhidos neste estudo.
Ao nível do questionário sociodemográfico (Anexo D), este objetivou a recolha de
informação referente à caracterização sociodemográfica de cada participante no que concerne a
variáveis identificadas como pertinentes para o estudo, tais como a existência de patologias mentais
ou orgânicas, utilização de medicação, entre outras.
No que concerne ao STICSA (Mendes et al., 2018; Ree et al., 2008), este consiste no
primeiro instrumento de autorresposta que avalia, ao mesmo tempo, a ansiedade-traço e estado, e a
ansiedade somática e cognitiva (Anexo E). Este instrumento é composto por duas escalas com 21
itens, uma para a ansiedade-traço (STICSA-Traço) e outra para ansiedade-estado (STICSAEstado), encontrando-se, cada uma delas, subdivididas em mais duas subescalas, a de ansiedade
somática, com 11 itens, e cognitiva, com 10 itens. Para a escala de ansiedade-estado, os
participantes devem de responder a cada afirmação, consoante o modo como se sentem no
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momento presente, enquanto na escala de ansiedade-traço, devem de responder consoante o modo
como se sente habitualmente. Os itens são mensurados numa escala de Likert de quatro pontos,
sendo que o um corresponde a “Nada” e o quatro, a “Sempre” (Mendes et al., 2018; Ree et al.,
2008).
Em termos psicométricos, a versão original apresentou boas qualidades psicométricas, quer
em termos de fidelidade, quer em termos de validade (Ree et al., 2008). A validação da versão
portuguesa deste instrumento ainda se encontra numa fase preliminar sendo, assim, requeridos
novos estudos para averiguar, por exemplo, a validade divergente e a convergente. Porém, a fim de
avaliar a fidelidade do mesmo, recorreu-se à avaliação da consistência interna, através do cálculo
do alfa de Cronbach. Neste sentido, Mendes e colaboradores (2018) obtiveram valores de alfa entre
.769 e .903, sendo, portanto, bastante satisfatórios.
O VJ consiste num sensor que permite a monitorização e o armazenamento de variáveis
fisiológicas, nomeadamente o batimento cardíaco, a saturação de oxigénio, a temperatura corporal
e o registo de eletrocardiograma, independentemente do local do indivíduo (Cunha et al., 2010).
Todas estas medidas são registadas através de elétrodos, colocados em três pontos do corpo, dois
na linha torácica, um no lado esquerdo e outro do lado direito, e um terceiro, o de referência, numa
zona do corpo que não esteja próxima das principais veias ou artérias, como o quadrante inferior do
abdómen. À medida que se regista a atividade, os dados são enviados, em tempo real, para um
PDA, via bluetooth, e armazenado num cartão de memória, para posterior análise dos mesmos
(Cunha et al., 2010).
De modo a apoiar a recolha e a agregação das variáveis fisiológicas mensuradas pelo VJ,
recorreu-se a um sistema móvel, o Vitals Recorder (VR) (Lucas, 2018). Este sistema incorpora dois
módulos principais: um módulo que consiste numa aplicação que permite o registo das varáveis
fisiológicas, num smartphone associado a cada participante, a VR-Unit, e o outro módulo
concernente a uma aplicação de monitorização e de controlo, disponível num smartphone ou num
tablet, que permite, ao investigador, a gestão dos participantes, a marcação de eventos importantes
para análise e a visualização, em tempo real ou histórico, dos dados que se encontram a ser
registados de cada participante, o VR-Remote (Lucas, 2018).

Procedimento.
Após o fornecimento do consentimento informado e de uma breve descrição da coverstory,
os participantes foram convidados a se sentarem confortavelmente, numa sala com ambiente
agradável e relaxante, com condições de luminosidade e acústicas congruentes com o ambiente. De
seguida, colocaram-se os elétrodos, de modo a iniciar a recolha dos dados fisiológicos. Ainda neste
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primeiro momento, os participantes preencheram o STICSA-Estado. Assim, registaram-se as
medidas objetivas e subjetivas de baseline.
Seguidamente, iniciou-se a versão adaptada do TSST (Kirschbaum et al., 1993). Assim
sendo, foi solicitado aos participantes que preparassem um discurso de cinco minutos sobre as
principais razões pelas quais continuavam a ser os candidatos ideias para permanecer na
universidade, sendo que seriam avaliados quanto às principais dificuldades de comunicação.
Adicionalmente, foi referido que o seu discurso seria gravado, para posteriormente ser analisado
por especialistas em análise de comportamento verbal e não verbal, assim como o apresentariam a
um painel de dois jurados especialistas nas áreas da comunicação, das micoexpressões e da
interação social. Aos participantes foi-lhes disponibilizado material de escrita, contudo, apenas o
poderiam utilizar no período de preparação do discurso. Os estudantes tiveram cinco minutos para
a realização desta tarefa.
Após esse período, os participantes foram encaminhados para a sala onde se encontravam os
jurados para realizarem o discurso. Antes de iniciar o discurso, recordou-se o participante o
principal objetivo da sua apresentação e a duração da mesma. Nessa sala, o participante dispõe-se à
frente do painel de jurados e, no momento anterior ao de iniciar o discurso, a camara de vídeo era
ligada. No entanto, é importante salientar que, na realidade, a camara não se encontrava a gravar a
sessão, este procedimento foi, apenas, realizado para credibilizar a coverstory. O painel de jurados
manteve-se numa postura inócua, para não transparecer qualquer feedback positivo ou negativo,
sendo que apenas intervinham caso o participante finalizasse o discurso antes do período terminar,
referindo que o mesmo ainda tinha tempo e que devia de prosseguir com o mesmo. No final do
discurso, os participantes foram, novamente, encaminhados para a sala de espera.
No momento em que regressaram à sala de espera, todos os participantes preencheram
novamente STICSA-Estado. Posteriormente, o grupo experimental realizou a técnica de
relaxamento durante cinco minutos, enquanto o grupo de controlo aguardou confortavelmente na
sala de espera. Após os cinco minutos, os elétrodos foram removidos e os participantes
preencheram, uma última vez, o STICSA-Estado, seguido do STICSA-Traço.
Por último, proporcionou-se um momento de debriefing, onde foi desvendado o objetivo real
da realização das tarefas, explicados os dados que, efetivamente, iriam ser alvo de análise, bem
como foram esclarecidas quaisquer dúvidas existentes quanto ao estudo. Adicionalmente, foi
fornecido um novo consentimento informado com todas as informações reais relativas a este
estudo, confirmando novamente a natureza voluntária da participação dos indivíduos, assim como o
seu consentimento para a análise dos dados recolhidos durante a sessão.
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Análise estatística.
Os dados dos instrumentos foram analisados estatisticamente com recurso ao programa IBM
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) (versão 25, para Windows 10), onde foi efetuada
uma análise estatística descritiva das pontuações obtidas nos instrumentos utilizados, a fim
verificar se a tarefa indutora de ansiedade aumentou os níveis médios de ansiedade reportada pelos
sujeitos, bem como se a técnica de redução de ansiedade, reduziu estes níveis.

Resultados
Esta secção inicia com a apresentação da versão final das Personas realizada para esta
dissertação, que resultaram da consulta da literatura relativa ao tema, das sessões de focus group
elaboradas, bem como do debate entre a equipa multidisciplinar. De seguida, apresenta alguns
exemplos dos cenários de contextos realizados, bem como os requisitos extraídos de todo o
processo até então concretizado. Posteriormente, exibe uma breve descrição do protótipo
considerado final para os objetivos propostos, acompanhada de algumas imagens ilustrativas das
diversas secções deste protótipo. Complementarmente, descreve os principais resultados da
avaliação de usabilidades das versões preliminares do sistema proposto. Por último, finaliza com a
descrição dos resultados relativos ao teste do protocolo experimental proposto para indução de
ansiedade, a utilizar na avaliação da eficácia das técnicas de relaxamento incluídas no protótipo.

Personas, Cenários de Contexto e Requisitos
Personas.
A fim de fornecer uma caracterização credível das necessidades e motivações dos
potenciais utilizadores, foram realizadas Personas. Assim sendo, nesta dissertação foram descritas
duas Personas: uma Persona Primária, que representa uma estudante universitária em época de
avaliações (Figura 2), e uma Persona Served, que descreve uma psicóloga clínica que exerce as
suas funções num campus universitário (Figura 3).
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Figura 2. Descrição da Persona Primária de uma estudante em época de exames. A Persona Rute representa uma
estudante universitária que apresenta dificuldades em obter o desempenho académico desejado, devido aos elevados
níveis de ansiedade que experiencia no decorrer da época de exames. Como tal, esta gostaria de aprender algumas
técnicas que a auxiliassem a gerir a sua ansiedade, especialmente durante esses períodos.
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Figura 3. Descrição de uma Persona Served de uma psicóloga clínica. A Persona Margarida representa uma psicóloga
que exerce as suas funções no contexto académico. Considerando a elevada afluência do serviço, a Margarida apresenta
algumas dificuldades na monitorização do progresso de todos mesmos. Assim sendo, gostaria de possuir uma ferramenta
capaz de registar todos os dados dos seus utentes, permitindo verificar o seu progresso no início de cada consulta.

Cenários de contexto.
Considerando que os cenários de contexto permitem descrever o modo como o sistema
proposto interage com estudantes universitários em avaliações na gestão da ansiedade no seu
quotidiano, e após as sessões de brainstorming com os elementos da equipa multidisciplinar,
diversos cenários de contexto foram, então, desenvolvidos. No entanto, devido às restrições de
espaço, apenas se encontram expostos alguns desses cenários referentes à Persona Primária Rute,
sendo que os restantes se encontram disponíveis no Anexo F.
Na Figura 4, encontra-se descrito o cenário no qual o sistema sugere à Persona Rute para
realizar uma técnica de relaxamento, de modo a reduzir os seus níveis de ansiedade momentos
antes de um exame escrito. Na Figura 5, a Rute utiliza o sistema de gestão de ansiedade para a
auxiliar na gestão de horários, tarefa esta que lhe suscita bastante ansiedade e que, normalmente,
não consegue realizar, visto que apresenta sempre uma tendência para definir metas inatingíveis. É
importante salientar que as porções de texto sublinhadas correspondem a ações importantes para a
extração dos requisitos.
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Figura 4. Cenário de contexto de uma das técnicas de relaxamento. O sistema sugere à Rute a realização de uma técnica
de Respiração Diafragmática, com base na sua experiência e frequência de utilização prévia. Considerando o ambiente
em que a Rute se encontra, o sistema adapta-se, emitindo, apenas, sinais vibratórios, para orientar a Rute na realização da
técnica.

Figura 5. Cenário de contexto de gestão dos horários recorrendo ao sistema. A Rute recorre ao sistema, para que o
mesmo a auxilie na gestão de horários, uma vez que o realiza adaptando os seus horários em função dos ritmos biológicos
e das preferências da Rute. Adicionalmente, define-lhe metas atingíveis com base no volume de tarefas que a Rute insere
semanalmente.

Requisitos técnicos e de utilização.
Após a caraterização detalhada dos potenciais utilizadores, sob a forma de Personas, a
descrição dos diversos cenários de contexto, os resultados das sessões de focus group com
potenciais utilizadores e de brainstorming com a equipa multidisciplinar que desenvolveu o
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sistema, procedeu-se à realização de uma listagem dos requisitos a incorporar no protótipo do
sistema proposto. Para avaliar a eficácia das técnicas de relaxamento disponibilizadas pelo sistema
e a usabilidade inicial do sistema, elaborou-se uma priorização dos requisitos para promover o
desenvolvimento de um protótipo considerado adequado para ser submetido a ambas avaliações.
É importante ressalvar que, das avaliações realizadas, não se verificou a necessidade de alterar
nenhum dos requisitos inicialmente propostos. Contudo, embora o conjunto de requisitos atual
permaneça igual ao inicialmente proposto, este pode se estar sujeito a alterações em futuras
avaliações e sessões de brainstorming. Assim sendo, os requisitos extraídos até ao momento são os
seguintes:

1. Disponibilizar técnicas de relaxamento;
2. Permitir a gestão de tempo;
3. Disponibilizar funcionalidades de psicoeducação;
4. Adaptação ao contexto;
5. Saber preferências dos utilizadores;
6. Disponibilizar estatísticas de progresso;
7. Permitir a comunicação com pares;
8. Permitir comunicação com clínico;
9. Conhecer o estado emocional do utilizador;
10. Fornecer dicas sobre psicoeducação (notificação);
11. Permitir registar pensamentos.

Avaliações de Usabilidade das Versões Preliminares da Aplicação
Em todas as iterações do desenvolvimento do sistema proposto, realizaram-se avaliações
das versões realizadas, de modo a identificar os principais aspetos positivos e menos positivos em
termos de usabilidade, de modo a solucioná-los.
No decorrer do desenvolvimento do primeiro protótipo, elaborou-se uma avaliação
heurística. Desta avaliação, identificaram-se algumas questões de usabilidade importantes a serem
solucionadas nas iterações seguintes, tais como: a escassez de feedback fornecido pelo sistema
quando, por exemplo, o utilizador preenchia incorretamente os campos ou atualizava os dados
pessoais; a inexistência de informações que orientassem o utilizador, tanto na experiência de
utilização, como na compreensão de alguns recursos disponibilizados; a inexistência de algumas
componentes que personalizassem e facilitassem a utilização, como ícones de atalho para aceder
informações adicionais ou para sair da aplicação.
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Posteriormente, novas avaliações de usabilidade foram concretizadas. No geral, as
avaliações obtidas demonstraram-se bastante satisfatórias e os utilizadores conseguiram realizar as
tarefas com sucesso e facilidade, principalmente na versão do protótipo considerada viável para a
avaliação em contexto real.

Descrição da Versão do Protótipo da Aplicação
Com o processo iterativo considerado para o desenvolvimento do sistema proposto, foi
possível obter um protótipo considerado viável para submeter a uma avaliação preliminar das
técnicas inseridas no sistema. Adicionalmente, atendendo aos resultados obtidos das sessões de
avaliação de usabilidade realizadas, averiguou-se que esta versão proporcionava uma experiência
agradável de utilização. Assim sendo, de seguida é apresentado um resumo geral das
funcionalidades disponíveis no sistema, assim como são exibidas algumas figuras ilustrativas do
mesmo.
Inicialmente, para que o utilizador possa aceder aos diversos recursos disponíveis na
aplicação, é necessário que se registe na plataforma, mantendo os seus dados protegidos num
serviço remoto permitindo, deste modo, que aceda à aplicação em qualquer dispositivo móvel.
Após o login, o utilizador recebe uma mensagem de boas-vindas adaptada ao nome do mesmo e
surgem-lhe as opções que representam as diferentes secções do sistema, nomeadamente: "Relaxar",
que incorpora técnicas de relaxamento; "Planear", que facilita a gestão de horários, considerando os
ritmos biológicos dos utilizadores; "Aprender", que consiste num espaço de psicoeducação;
"Refletir", que permite a realização de exercícios de reestruturação cognitiva; e, por último,
"Socializar", que possibilita a interação social com pares que se encontrem em situações
semelhantes. Estas secções surgiram da compilação da informação retirada, tanto pela revisão da
literatura realizada, como das sessões de focus group com os estudantes e clínicos do contexto
académico. Considerando os constrangimentos temporais, até ao momento, apenas foi
desenvolvida a secção de “Relaxar”, sendo que as restantes permanecerão para iterações futuras.
É importante salientar que a escolha de apresentação das diferentes secções e de se
questionar o utilizador o que gostaria de realizar, deve-se à intenção de colocar o mesmo no centro
da ação. Portanto, em vez de apresentar uma lista exaustiva das secções disponíveis, o sistema
questiona, de imediato, qual a necessidade deseja satisfazer remetendo, deste modo, o foco do
sistema para a motivação do utilizador. Representada na Figura 6, encontram-se ilustradas as etapas
iniciais requeridas para que o utilizador aceda ao sistema.
Relativamente às principais características do sistema, quando o utilizador escolhe a opção
"Relaxar", várias técnicas de relaxamento são disponibilizadas, como Mindfulness, Respiração
Diafragmática e Relaxamento Muscular Progressivo. Após selecionar uma das técnicas, o sistema
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fornece o procedimento antes de iniciar a execução. No decorrer da progressão da técnica, o
sistema fornece as informações necessárias relativas às etapas que precisa executar. Por exemplo,
ao selecionar uma das técnicas de Relaxamento Muscular Progressivo, o sistema exibe
imediatamente o procedimento correspondente, recorrendo uma apresentação de slides, e,
subsequentemente, fornece instruções de quando e qual grupo muscular precisa ser contraído ou
relaxado. Enquanto os músculos e as instruções são apresentados no display, disponibiliza-se,
igualmente, um guia de voz, para os casos em que o utilizador simplesmente deseja aproveitar sua
experiência sem precisar se guiar pela informação visual exposta no display (Figura 7).
Embora o exemplo prático consista na técnica de Relaxamento Muscular Progressivo, é
importante mencionar que este processo é semelhante nas restantes técnicas. Portanto, para esta
secção, foram consideradas técnicas de relaxamento, todas cientificamente comprovadas como
eficazes no auxílio da gestão e redução dos níveis de ansiedade (Badelow, Michaelis, & Wedekind,
2017; Bandelow et al., 2015; Chen et al., 2012; Fischer & Cleare, 2017; Hofmann, Sawyer, Witt, &
Oh, 2010; Powers & Emmelkamp, 2008; Vollestad, Nielsen, & Nielsen, 2012). Na Figura 8,
encontram-se representados os submenus associados às principais técnicas e às suas variantes
correspondentes.

Figura 6. Etapas para realizar o primeiro login e a apresentação do menu inicial.
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Figura 7. Ilustração da Técnica de Relaxamento Progressivo. A primeira ilustração representa a apresentação do
procedimento por slides, as restantes ilustram as instruções visuais disponibilizadas ao longo da concretização da técnica.

Figura 8. Apresentação dos submenus da secção principal “Relaxar”.

Avaliação Preliminar do Protocolo Proposto
A fim de verificar se o protocolo de ansiedade proposto provocou alterações na ansiedade
percebida pelos sujeitos, o STICSA-Estado foi aplicado em três momentos distintos, antes da tarefa
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indutora de ansiedade, depois da tarefa e após a realização da técnica de relaxamento. Assim sendo,
de acordo com as pontuações médias obtidas no STICSA-Estado, os participantes apresentaram
maiores pontuações de ansiedade-estado no momento posterior à realização da tarefa indutora de
ansiedade (MSTICSA-Estado/Somático=22.6; DP STICSA-Estado/Somático=7.96; MSTICSA-Estado/Cognitivo=19.2;
DPSTICSA-Estado/Cognitivo=9.28), comparativamente às pontuações médias reportadas na baseline
(MSTICSA-Estado/Somático=15.4; DP STICSA-Estado/Somático=3.51; MSTICSA-Estado/Cognitivo=15; DPSTICSAEstado/Cognitivo=1.41)
Estado/Somático=8.4;

e após a realização da técnica de relaxamento (MSTICSA-Estado/Somático=18; DP STICSA-

MSTICSA-Estado/Cognitivo=16.2; DPSTICSA-Estado/Cognitivo=6.65). Como é possível observar

na Figura 9, no geral, os estudantes reportaram maiores níveis de ansiedade-estado após a tarefa
indutora de ansiedade, sendo esta diferença mais notória na subescala de ansiedade-estado somática
(Figura 9b), comparativamente às pontuações obtidas na subescala de ansiedade-estado cognitiva
(Figura 9a).
Relativamente às pontuações no STICSA-Traço, na subescala de ansiedade-traço somática
averiguou-se uma pontuação média de 14.6 (DPSTICSA-Traço/Somático=2.92), enquanto na subescala de
ansiedade-traço cognitiva verificou-se uma pontuação média de 17.8 (DPSTICSA-Traço/Cognitivo=1.1).

Figura 9. Gráficos das pontuações obtidas no SCTISA-Estado. (a) Pontuações obtidas na subescala cognitiva do STISCAEstado, por participante, nos três momentos distintos: na baseline, correspondente ao período pré-tarefa, no T1, relativo ao
momento após a tarefa indutora de ansiedade e no T2, concernente ao momento posterior à realização da técnica de
relaxamento. (b) Pontuações obtidas na subescala somática do STISCA-Estado, por participante, nos mesmos momentos.

Discussão
Atendendo a que o objetivo principal desta dissertação consistiu no desenvolvimento de
um sistema de gestão e redução de ansiedade direcionado aos estudantes em avaliações, a adoção
de uma abordagem centrada no utilizador, permitiu o alcance desse principal objetivo, pela
caracterização dos potenciais utilizadores, através do desenvolvimento de um conjunto de Personas
e de cenários de contextos. O desenvolvimento destas ferramentas possibilitou uma comunicação
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facilitada entre os membros da equipa multidisciplinar, assim como congregou a informação
relativas às motivações e necessidades dos potenciais utilizadores, de modo a que fosse possível a
extração dos requisitos técnicos e de utilização.
Segundo Cooper e colegas (2007), de modo a desenvolver as Personas requer-se que os
dados sejam recolhidos primordialmente recorrendo à observação do contexto real dos potenciais
utilizadores, seguido da realização de entrevistas etnográficas, completando algumas informações
com a consulta da literatura científica. No entanto, considerando o curto espaço de tempo, numa
fase inicial as Personas apresentadas foram realizadas com base na literatura consultada e no
debate entre a equipa sendo, seguidamente, validadas em sessões de focus group com os potenciais
utilizadores, especificamente estudantes universitários em época de exames, bem como clínicos a
exercer as suas funções na comunidade académica. Nessas sessões, verificou-se que as Personas
inicialmente descritas se encontravam congruentes com o referido pelo público-alvo, não havendo
a necessidade de realizar alterações significativas.
Relativamente aos cenários de contexto, estes foram desenvolvidos de modo a que as
diferentes Personas conseguissem satisfizer as suas necessidades e motivações recorrendo ao
sistema para que, posteriormente, fosse possível a extração dos requisitos técnicos e de utilização,
conforme o proposto por Cooper e colaboradores (2007). De modo a validar os cenários de
contexto apresentados, concretizaram-se sessões de brainstorming entre os elementos da equipa
multidisciplinar. No entanto, em estudos futuros, seria benéfico continuar a realizar sessões de
focus group com potenciais utilizadores, a fim de averiguar se efetivamente as suas necessidades e
motivações se encontrariam satisfeitas com a solução disponibilizada pelo sistema, bem como se o
cenário descrito se encontrava suficientemente verosímil com a situações do seu quotidiano.
Assim, foi possível a extração dos requisitos técnicos e de utilização. Até ao momento e
após as avaliações de usabilidade, os requisitos extraídos não sofreram qualquer alteração.
Contudo, em iterações futuras poderá existir a necessidade de reajustar ou acrescentar requisitos de
modo a melhor satisfazer as necessidades do público-alvo sendo, portanto, congruente com o
esperado pela metodologia iterativa adotada.
Após esta fase, seguiram-se um conjunto de iterações e de ciclos de desenvolvimento, onde
se realizaram avaliações heurísticas e de usabilidade com potenciais utilizadores. Dessas
avaliações, verificaram-se aspetos a melhorar, que permitiram o aperfeiçoamento do sistema às
necessidades e motivações dos mesmos. Com as sucessivas melhorias, foi possível obter uma
versão da aplicação considerada viável para ser submetida a uma avaliação preliminar a eficácia
das técnicas de relaxamento disponibilizadas pelo sistema. Esta versão da aplicação apresentou
níveis de usabilidade bastantes satisfatórios.
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Relativamente aos resultados obtidos no teste preliminar do protocolo proposto resultante
de uma adaptação do TSST, os resultados sugeriram que esta adaptação parece aumentar a
ansiedade-estado dos participantes, sendo esse efeito mais visível nos resultados obtidos na
subescala somática da escala de ansiedade-estado. Estes resultados encontram-se de acordo com os
obtidos por Hellhammer e Schubert (2012) os quais verificaram que as medidas psicológicas de
ansiedade e stress percebido aumentaram durante a realização da tarefa indutora de ansiedade. Ao
nível da variabilidade obtida e observável na Figura 9, uma possível explicação resulta da amostra
reduzida em estudo, uma vez que, segundo Teorema do Limite Central, quanto maior a amostra,
mais estes resultados se aproximam de uma distribuição normal e menor será a variabilidade
obtida, pois é expectável ter muitos indivíduos com médias de respostas equivalentes (Field, 2009).
No que concerne a sugestões para estudos futuros, seria benéfico dar continuidade ao
desenvolvimento das secções principais apresentadas no menu inicial. Neste sentido, uma das
componentes que constituiria uma mais-valia a implementar seria uma área destinada à
psicoeducação, uma vez que, embora este sistema não se destine apenas a indivíduos com
perturbações de ansiedade, a psicoeducação é, igualmente, aplicável e eficaz na prevenção das
mesmas, pela educação face aos principais sintomas e aos modos de os gerir a ansiedade. Uma
outra componente importante a implementar no sistema poderia consistir numa funcionalidade de
gestão de horários, visto que esta questão foi transversalmente identificada nas sessões de focus
group elaboradas como sendo um dos principais promotores de ansiedade. Destas sessões, ficou
claro que necessitavam de uma funcionalidade que se adaptasse aos seus ritmos biológicos, assim
como disponibilizasse tarefas diárias atingíveis, mesmo que, para isso, semanalmente o sistema
solicitasse que o utilizador identificasse o volume de tarefas a realizar e as atividades de lazer, de
modo a que, posteriormente, originasse um horário que conciliava essas atividades com os seus
ritmos. Por último, seria benéfico desenvolver uma modalidade de contexto que permitisse avaliar
as condições contextuais e o ambiente em que o utilizador se encontra inserido, a fim de o sistema
melhor adaptar as suas funcionalidades e orientações ao mesmo. Um exemplo ilustrativo consistiria
no facto do sistema verificar que o utilizador apresenta recorrentemente maiores níveis de
ansiedade quando se encontra num determinado estabelecimento público permitindo, assim,
adaptar as suas orientações e até as técnicas apresentando, por exemplo, automaticamente, os sinais
vibratórios, ao invés dos alertas sonoros. De facto, esta modalidade seria bastante benéfica, pois
permitiria uma maior adaptação do sistema ao contexto, conferindo-lhe uma individualidade e
personalização, o que pode ser crítico para o utilizador, visto que facilita a eficiência e eficácia da
implementação das funcionalidades do sistema no quotidiano do mesmo.
Complementarmente, seria uma mais-valia elaborar uma avaliação da eficácia das técnicas
disponibilizadas pelo sistema numa amostra maior. Adicionalmente, seria útil verificar se a eficácia
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se mantém na utilização da aplicação no ambiente do público-alvo, quer na gestão dos níveis de
ansiedade no decorrer da época de exames, quer na redução da ansiedade antes de um momento de
avaliação oral ou escrita.
Considerando que existem sempre limitações inerentes aos estudos realizados, seguem-se
as limitações do presente estudo. Em primeiro lugar, salienta-se a reduzida amostra quer nos focus
groups realizados, quer no teste do protocolo proposto, o que impossibilitou a generalização dos
resultados. Uma outra limitação consistiu na impossibilidade de observar o contexto real dos
potenciais utilizadores, a fim de possibilitar elaboração de Personas e de cenários de contexto os
mais congruentes possíveis com a realidade, para a identificação clara das suas motivações e
necessidades, e consequente extração dos requisitos. Relativamente ao teste do protocolo
apresentado, salienta-se ainda a impossibilidade de apresentar os resultados dos dados
psicofisiológicos recolhidos, devido a um problema informático que corrompeu os ficheiros,
embora se reconheça a clara vantagem de analisar estes dados (Hellhammer & Schubert, 2012;
Oldehinkel et al., 2011; Schlotz et al., 2008).
Considerando a célere evolução tecnológica, verificou-se uma abertura a um novo mundo
repleto de novas possibilidades, possibilidades essas que podem melhorar os cuidados de saúde, em
particular, da saúde mental. Neste estudo, apresentaram-se os primeiros contributos para o
desenvolvimento de uma ferramenta com potencial para prevenir e atenuar a sintomatologia
ansiosa dos estudantes universitários, possível devido a esta evolução tecnológica, assim como se
propôs e testou um protocolo para a avaliação da eficácia das técnicas de relaxamento incluídas no
sistema, a realizar em iterações futuras.
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Anexos
Anexo A: Consentimento informado utilizado nos focus group.
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Anexo B: Consentimento informado pré-debriefing.
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Anexo C: Consentimento informado pós-debriefing.
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Anexo D: Questionário sociodemográfico.
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Anexo D: Continuação.
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Anexo E: STICSA (Mendes et al., 2018; Ree et al., 2008).
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Anexo E: Continuação.
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Anexo F: Cenários de contexto da Persona Primária Rute e da Persona Served Margarida.

Cenário de contexto que retrata a Rute a recorrer ao sistema para realizar uma técnica de
relaxamento muscular progressivo.
Rute recorre à técnica de relaxamento muscular progressivo - São 15 horas, a Rute estava a
estudar para o seu próximo exame, contudo, começa a experienciar alguma sintomatologia ansiosa
que a impede de continuar a estudar. Neste momento, esta decide recorrer ao seu sistema de gestão
de ansiedade, a fim de realizar uma sessão de relaxamento muscular progressivo, que outrora
experimentara e tivera sucesso. Este sistema solicita à Rute que direcione a sua atenção para os
diferentes grupos musculares gradualmente, iniciando pela contração e relaxamento dos músculos do
braço dominante, seguido dos do braço não dominante, posteriormente dos da face e do pescoço, dos
do peito, ombros, parte superior da coluna e abdómen, depois dos da perna dominante, e terminando
nos músculos da perna não dominante. A fim de monitorizar o período de contração muscular, o
sistema emite um alerta, sendo que para o relaxamento muscular, emite um alerta sonoro diferente.
Após a sessão de relaxamento muscular progressivo, a Rute sente uma redução da sintomatologia
ansiosa, o que permitiu que esta retomasse os estudos e aumentasse o seu rendimento.

O sistema de gestão de ansiedade deteta vários sinais indicadores de ansiedade,
recomendando, assim, a Rute a realizar uma sessão de Mindfulness.

Rute recorre à técnica de Mindfulness atenção do momento presente - A Rute encontra-se em
mais um dos seus bloqueios de estudo, visto que se depara com três exames na mesma semana. O
seu sistema de gestão de ansiedade deteta vários sinais indicadores de que a Rute se encontra com
elevados níveis de ansiedade. Perante tal situação, este sugere-lhe que inicie a realização de uma
técnica de mindfulness baseada na atenção no momento presente, uma vez que esta se encontra num
café à beira do mar. Deste modo, o sistema aconselha-a a posicionar-se confortavelmente e a fechar
os olhos, se assim se sentir mais tranquila, indicando que deverá direcionar a sua atenção para o seu
sentido auditivo. Assim sendo, a Rute coloca os seus fones, que, para além de capturar todos os sons
naturais provenientes do exterior, permite, igualmente, continuar a ouvir as indicações do sistema
relativas à sessão de mindfulness. Nesse sentido, o sistema sugere que a Rute deverá, inicialmente,
atender aos sons mais próximos de si, sendo que a mesma percecionou as pessoas a correrem no
passeio, as conversas dos restantes indivíduos presentes no café e o som dos automóveis.
Posteriormente, é recomendado à Rute que se comece a focar nos restantes sons presentes e cada vez
mais distantes, considerando o seu tom, o seu volume e a sua vibração. Neste momento, atende ao
som das ondas a esbater na areia, ao som das gaivotas a sobrevoar a praia e o som do vento,
sentindo-se progressivamente mais serena e relaxada, promovendo o regresso à sua sessão de estudo.
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Seguidamente, o sistema de gestão de ansiedade propõe o aumento do período de
relaxamento à Rute.
Sistema propõe o aumento de dificuldade - A Rute encontra-se no início da época de exames.
Como o sistema tem conhecimento que este consiste num período de elevada ansiedade para a
aluna, este propõe diariamente, antes de descansar, que a Rute realize uma técnica de relaxamento
muscular progressivo de quatro grupos musculares. À medida que o sistema verifica que a Rute
domina esta técnica, convida-a a aumentar o número de grupos musculares a relaxar, a fim de
proporcionar um maior período exclusivamente dedicado à redução da ansiedade e,
consequentemente, promover uma melhor qualidade de descanso, rentabilizando, assim, os seus
períodos de estudo.

Por último, o cenário de contexto seguinte reflete o que, possivelmente, acontecerá se a
Rute não pretender realizar a técnica proposta pelo seu sistema de gestão de ansiedade.

Sistema sugere atividades alternativas - A Rute encontra-se em mais um período de avaliações e, como
é usual, exibe naturalmente maiores níveis de ansiedade. Como o sistema tem conhecimento de que a
Rute, durante esta época, permanece muito tempo em casa, este convida-a a praticar exercício físico ao ar
livre. No entanto, a Rute, como não aprecia a prática de desporto, recusa essa sugestão e solicita uma
estratégia alternativa. O sistema propôs, então, uma estratégia de redução da ansiedade com recurso à
orientação do foco atencional para estímulos externos à fonte de ansiedade, sendo, neste caso, a
necessidade de estudar. Considerando as preferências da Rute, disponibiliza um leque de atividades
distratoras, tais como ler, ouvir música, ver um episódio da sua série preferida, colorir formas, entre
outras. Deste modo, a Rute seleciona a atividade que pretende realizar, durante um período a definir, a fim
de normalizar os seus níveis de ansiedade e retomar a sua sessão de estudo.
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Cenário de contexto relativo à Persona Served Margarida na primeira consulta, segunda
consulta e consulta de seguimento.
1ª Consulta:
Numa das primeiras consultas, a Dra. Margarida, após recolher toda a informação referente à
anamnese clínica, explica ao aluno/professor o modelo terapêutico que irá ser implementado no decorrer
da intervenção, nomeadamente que os pensamentos influenciam as emoções e, consequentemente, os
comportamentos. Deste modo, explica ao aluno/professor no que consistem os pensamentos automáticos,
indicando que estes irão ser recolhidos, durante o processo terapêutico, com recurso a um sistema de
gestão de ansiedade. Entre as consultas, o sistema irá implementar a técnica de amostragem de
pensamentos, de modo a recolher os pensamentos do aluno/professor em vários momentos do dia. Este
sistema, ao longo do dia, recorrerá a um alerta, que solicitará ao aluno/professor o registo do seu
pensamento atual.
2ª Consulta:
Na consulta seguinte, a Dra. Margarida solicita ao utente o acesso ao registo dos pensamentos
armazenados no sistema, a fim de inferir as crenças que o utente demonstra acerca de si próprio, dos
outros e do mundo. Neste sentido, com recurso à técnica de reestruturação cognitiva, a Dra. Margarida
ensina ao aluno/professor como se realiza a modificação dos pensamentos automáticos negativos em
pensamentos racionais alternativos. Complementarmente, a psicóloga indica ao aluno/professor que,
recorrendo ao sistema, poderá implementar esta técnica.
Consultas de seguimento:
Após um mês da consulta anterior, a Dra. Margarida inicia a consulta questionando acerca do
último mês, marcado pela época de exames, período que despoleta maior ansiedade no aluno. Como
haviam acordado na consulta anterior, o aluno/professor realizou o registo dos pensamentos automáticos
negativos e das suas propostas de pensamentos racionais alternativos no sistema de gestão de ansiedade
disponibilizado. O aluno/professor partilha essa informação com a Dra. Margarida, juntamente com
algumas estatísticas que evidenciam a sua evolução desde a última consulta. No decorrer da sessão, a
psicóloga verifica que o aluno/professor consegue propor pensamentos racionais alternativos, na maioria
das vezes, trabalhando com este, as situações nas quais não o conseguiu realizar. Após analisar as
estatísticas, afere que o aluno/professor se encontra a progredir positivamente. Assim sendo, a Dra.
Margarida propõe um maior espaçamento entre as consultas, recordando que, em caso de crise, poderá
contactá-la via sistema ou procurar antecipar a consulta. No final da sessão, esta salvaguarda ao utente
que, como é habitual, a informação partilhada pelo sistema deixará de se encontrar disponível no final de
cada consulta para a psicóloga.

