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resumo

Atualmente existe uma escassez de princípios de design e guidelines para
desenvolver produtos para e-health. O objetivo principal deste trabalho
consistiu em identificar padrões, princípios e práticas de design adequadas
para construir interfaces para e-health na procura de os aplicar ao contexto de
desenvolvimento gráfico de uma aplicação de comunicação entre médicopaciente no âmbito dos sintomas depressivos.
Para além de um levantamento bibliográfico foram feitos testes iniciais com
médicos e pacientes a um primeiro protótipo de uma aplicação de suporte à
comunicação médico-paciente no âmbito dos sintomas depressivos,
previamente desenvolvido no contexto da Licenciatura de Novas Tecnologias
da Comunicação, com o objetivo de melhorar e validar a sua dimensão gráfica.
Tendo em conta, os princípios de design recolhidos no levantamento
bibliográfico e o feedback obtido nos testes realizados ao protótipo, foram
desenvolvidas novas soluções para a camada gráfica das versões finais das
aplicações e, posteriormente, foi realizada uma avaliação com peritos em
design que permitiu validar as interfaces desenvolvidas.
Os resultados alcançados permitiram verificar como pode ser melhorada a
componente gráfica de uma aplicação de suporte à comunicação médicopaciente, no âmbito dos sintomas depressivos.
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Design for e-health, Mental health, Depression.

abstract

There is currently a shortage of design principles and guidelines for developing
e-health products. The main objective of this work was to identify appropriate
design patterns, principles and practices to build e-health interfaces in an
attempt to apply them to the graphic development context of a doctor-patient
communication application within the context of depressive symptoms.
In addition to a bibliographic survey, initial tests were performed with doctors
and patients on a first prototype of an application supporting physician-patient
communication in the context of depressive symptoms, previously developed in
the context of the Degree in New Communication Technologies, with the aim to
improve and validate its graphic dimension. Taking into account the design
principles collected from the bibliographic survey and the feedback obtained
from the prototype tests, new solutions were developed for the graphic layer of
the final versions of the applications and, subsequently, an evaluation with
design experts was carried out to validate the interfaces developed.
The results achieved allowed us to see how the graphic component of a doctorpatient communication support application can be improved in the context of
depressive symptoms.
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1. Introdução
O presente estudo consiste no desenvolvimento de uma aplicação web
para médicos e uma aplicação móvel para pacientes, sendo que, o objetivo
principal desta investigação é de compreender quais são as características
gráficas que estas aplicações devem ter, considerando que são no contexto da
saúde e para utilizadores com sintomas depressivos.
O estudo tem como parceria a FMUP (Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto) e como principal objetivo melhorar o protótipo
previamente desenvolvido na licenciatura, em Novas Tecnologias da
Comunicação, no ano letivo 17/18. A presente investigação tem ainda
colaboração da investigação de Vítor Amaral que desenvolveu a parte técnica
das aplicações.
Através da parceria com a FMUP e com o feedback recebido dos testes
realizados com os pacientes, médicos e peritos, a finalidade deste estudo
consiste no desenvolvimento da versão final da plataforma web e da aplicação
móvel, especificamente em melhorar e validar a parte gráfica destas
plataformas a serem desenvolvidas.

1.1.

Caracterização da investigação

Atualmente existe uma escassez de aplicações digitais para o auxílio de
transtornos mentais, especialmente quando se trata de distúrbios mentais
como a depressão. Para além da escassez destas aplicações digitais, existe
ainda uma escassez de princípios de design para apoiar o trabalho gráfico de
pesquisadores e desenvolvedores. Devido a esta falta de diretrizes especificas
para o desenvolvimento de produtos para a e-health, muitas vezes os produtos
relacionados com a e-health apresentam problemas de usabilidade, acesso e
envolvimento.
Explorando a dimensão da camada gráfica das aplicações, o objetivo
principal deste estudo passa por compreender como deve ser desenvolvida
uma aplicação de comunicação entre médicos e pacientes com sintomas
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depressivos. Após a revisão da literatura, é possível perceber que existem
várias guidelines para desenvolver produtos para o publico em geral, mas por
sua vez, denota-se um cenário mais escasso quando se procuram guidelines
para desenvolver produtos para e-health.
Com isto em mente, ao perceber a importância de envolver os
utilizadores finais durante o processo de desenvolvimento, esta investigação
pretende envolver pacientes, médicos e profissionais de saúde durante todo o
processo de desenvolvimento. Tal permitirá construir soluções adequadas que
garantam, preservem e melhorem a comunicação entre médicos e seus
pacientes, oferecendo, no final, produtos que atendam às necessidades de
todos os tipos de utilizadores finais.

1.2.

Questão da investigação

Como melhorar e validar a componente gráfica de uma aplicação de
suporte à comunicação médico-paciente, no âmbito dos sintomas depressivos?

1.3.

Objetivos da investigação

Esta investigação tem como objetivo principal compreender quais são as
características gráficas que uma aplicação web e móvel no contexto da saúde,
e para utilizadores com sintomas depressivos deve ter. O ponto de partida é
melhorar um protótipo de uma aplicação desenvolvido no ano letivo 17/18 na
licenciatura, em Novas Tecnologias da Comunicação em articulação com a
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O objetivo principal consiste
no desenvolvimento da versão final da plataforma web e da aplicação móvel,
sendo que o contexto da investigação consiste especificamente em melhorar e
validar a parte gráfica destas plataformas desenvolvidas.

Objetivos principais da investigação são:
•

Especificar testes para avaliar a interface gráfica dos protótipos
previamente desenvolvidos;

•

Testar os protótipos já existentes junto do público-alvo;
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•

Analisar os dados recolhidos nos testes feitos com os utilizadores e
especificar os requisitos gráficos da plataforma;

•

Investigar que características gráficas deve ter a aplicação final;

•

Especificar os requisitos gráficos a serem implementados na versão
final;

•

Desenvolver e testar as aplicações em wireframes;

•

Desenvolver a dimensão gráfica das versões finais das aplicações;

•

Testar as versões finais das aplicações.
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2. Design para e-health no âmbito dos sintomas depressivos
2.1.

Depressão
De acordo com Malhi et al. (2018), quase uma em cinco pessoas

experimentam um episódio de depressão num momento das suas vidas. De
acordo com o autor quase 40% das pessoas experimentam o primeiro episódio
de depressão antes dos vinte anos de idade. O início da depressão é gradual,
ainda que às vezes possa ser abrupto. Com tratamento, os episódios duram
cerca de três a seis meses, sendo que a maioria dos pacientes recupera
totalmente em doze meses (Malhi & Mann, 2018).
Segundo Almeida et al. (2018) e Neary et al. (2018), as tecnologias
móveis são ferramentas poderosas para melhorar as interações entre médicos
e pacientes, são excelentes ferramentas com o potencial de aumentar e facilitar
os cuidados da saúde mental. Rickard (2016) indica que os jovens consideram
as tecnologias móveis mais envolventes, anónimas e menos estigmatizantes
do que outros meios de ajuda; o autor realça que as pessoas verificam os seus
dispositivos móveis 150 vezes por dia, demonstrando assim, o potencial destes
dispositivos para estabelecer uma ligação constante entre os médicos e seus
pacientes.
Neary et al. (2018), destacam que as tecnologias móveis podem ter um
potencial importante no apoio aos processos de tratamento; as aplicações
normalmente não têm custos, superando assim, as barreiras aos tratamentos
tradicionais, como o custo, acesso e estigma. Almeida et al. (2018), destacam
uma possível utilização para as tecnologias móveis: o uso de mensagens de
apoio ou lembretes que podem ser enviados através de SMS, que criam novas
oportunidades para médicos e pacientes interagirem de forma flexível.
Berry et al. (2018) destacam que alguns pacientes podem mesmo
preferir uma aplicação em vez de um profissional de saúde, isto porque os
pacientes criam uma ligação com a aplicação, descrevendo a aplicação como
um profissional de saúde no bolso ou até mesmo um amigo (Berry et al., 2018).
De acordo com Pung et al. (2018) muitas pessoas já utilizam aplicações
móveis como forma de melhorar ou manter a saúde mental. Segundo o autor,
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os pacientes que utilizam aplicações de saúde mental, relatam um aumento de
motivação, desejo de estabelecer metas, confiança e no geral intenção de
serem emocionalmente mais saudáveis (Pung et al., 2018).
De acordo com Berry et al. (2018) os pacientes que utilizam aplicações
para a saúde mental e tratamento da depressão dizem sentir uma sensação de
liberdade, que podem ser mais abertos e honestos com a aplicação, que
sentem que o risco de constrangimento na aplicação é reduzido e, assim,
podem comunicar sem medo e de uma forma mais aberta em vez de cara a
cara (Berry et al., 2018).
Cristol (2018) destaca que existe um grande estigma sobre as doenças
mentais como a depressão e que os pacientes consideram os dispositivos
móveis mais discretos, sendo mais fácil de introduzir uma aplicação móvel na
rotina diária do paciente. A autora destaca ainda que é importante explorar a
aliança entre profissionais de saúde e pacientes para ajudar a combinar as
funções da aplicação com as necessidade e planos de tratamento do paciente.
Ainda assim, e apesar das tecnologias móveis trazerem imensas
vantagens para o tratamento de doenças de saúde mental como a depressão,
os pacientes não consideram que estas tecnologias sejam um substituto ao
tratamento tradicional, mas consideram ser uma ferramenta para apoiar e
melhorar o tratamento (Pung et al., 2018).

2.2.

Design para e-health

2.2.1.

A importância do design na e-health

De acordo com Brett (2016) co-fundador e designer na Navy Design, os
médicos nos EUA passam mais de quatro horas nos seus registos eletrónicos
de saúde (EHR)1 adicionando anotações sobre os seus pacientes. Brett (2016)
no seu artigo destaca que esses sistemas tem por objetivo economizar tempo,
ajudar as pessoas e oferecer melhores cuidados, mas o autor levanta a
seguinte questão: será que ajudam mesmo? Numa pesquisa recente o autor
recebeu a seguinte informação, “vou dizer-lhe como tornar a anotação mais
1

A sigla EHR significa Electronic Health Record em inglês.
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fácil, atire todos os computadores pela janela fora”. Esta indicação foi-lhe dada
por um médico, que lhe explicou a dificuldade que tem em gravar anotações de
pacientes. O mesmo médico disse que o que costumava levar um minuto em
papel, agora representa vários minutos dolorosos a selecionar menus e caixas
de seleção no seu registo eletrónico de saúde (EHR). No seu artigo “5 Design
principles for e-health” o autor destaca que o problema é que os produtos de ehealth normalmente são desenvolvidos como projetos tecnológicos, e nascem
de perguntas como: “Como podemos conectar todos estes sistemas?” ou
“Como podemos manter todas as informações todas seguras?”, dando
importância apenas à tecnologia e esquecendo a visão do utilizador final (Brett,
2016).
Com este exemplo percebe-se que ao desenhar para e-health é preciso
ter em conta que as características das diferentes doenças e grupos de
pacientes são diversas (Das & Svanæs, 2013). De acordo com Das & Svanaes
(2016) os projetos de e-health apresentam maiores desafios do que os projetos
industriais: os autores destacam que possivelmente muitos dos possíveis
utilizadores são pessoas com limitações específicas, físicas, neurológicas ou
cognitivas.
O maior desafio para o designer não é resolver o problema, mas
entende-lo, através da compreensão do utilizador, das suas limitações, do
ambiente e problemas associados (Roa & Reina-Tosina, 2016). Assim sendo,
soluções centradas no paciente precisam ser desenvolvidas com base nas
suas particularidades (Das & Svanæs, 2013).
Anderson et al. (2018) destacam que a pesquisa existente raramente
presta muita atenção a como as perspetivas, preocupações e necessidades
dos pacientes são diferentes das dos médicos e outros profissionais de saúde
(Andersen et al., 2018). Anderson e Das et al. (2013), afirmam que é
importante incluir vários stakeholders ao longo do processo de design, de
forma a obter conhecimento sobre várias perspetivas e necessidades das
partes interessadas, como também possibilidades futuras que se apresentam
ser relevantes para o projeto e para os utilizadores.
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Em suma, são vários os autores que partilham a mesma opinião: ao
desenhar um sistema de saúde, é importante que o design seja feito do ponto
de vista do paciente (Roa & Reina-Tosina, 2016), para que o sistema resultante
seja, fácil de usar, envolvente, adaptável, acessível e útil, facilitando assim, a
aceitação do produto final por parte dos utilizadores (Das & Svanæs, 2013).

2.2.2.

Metodologias de design e desenvolvimento

2.2.2.1.

Princípios de design

Quando se trata de princípios de design especificamente orientados
para o desenho de produtos e-health, existe uma escassez de estudos, por sua
vez, existe muita investigação orientada para o desenvolvimento de sistemas
de saúde, e desta investigação surgem alguns princípios, recomendações e
considerações a ter no desenvolvimento de produtos para e-health.
Brett (2016) no seu artigo partilha cinco sugestões para desenvolver
melhores produtos para e-health, nomeadamente:
1. Assumir que as pessoas não vão receber formação;
2. Ajudar os utilizadores a estruturar ou “codificar” a informação;
3. Ter cuidado com a hierarquia da informação;
4. Ajudar os utilizadores “profissionais de saúde” a tomar decisões, sobre o
estado dos pacientes;
5. Desenhar de forma colaborativa, envolvendo vários utilizadores.

O mesmo autor destaca que provavelmente os utilizadores não vão
receber formação e, se receberem, esta formação ocorre algum tempo antes
de começarem a utilizar o software, e quando vão utilizar já não se lembram de
nada. Com isto, o autor destaca que o sistema deve ser intuitivo o suficiente
para que o utilizador consiga fazer o básico, como adicionar notas e
utilizadores e, eventualmente mais tarde, ensinar os utilizadores a fazer coisas
mais avançadas. O autor destaca ainda que não deve ser inventada nenhuma
terminologia exclusiva do software, aconselhando o recurso a linguagem
próxima da do utilizador final.
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Brett (2016) sugere que o sistema deve permitir adicionar notas rápidas
e estruturadas, como por exemplo ocorre no Facebook, que para mencionar
um amigo numa foto basta escrever o nome dele. Num produto e-health o
procedimento deve ser igual: ao escrever “pressão sanguínea” esta nota deve
ficar identificada como tal; desta forma a informação presente nesta nota é
mais clara e pode ser útil para qualquer profissional de saúde.
Brett (2016) destaca que os registos de saúde fornecem um acesso
muito melhor às informações do paciente mas, que muitas vezes, agregam
informação a mais de uma só vez. O autor aconselha que se destaquem as
informações mais importantes: por outras palavras, as pessoas precisam ter
acesso a tudo, mas não precisam ver tudo de uma vez. O autor ainda
aconselha o fornecimento de ferramentas de pesquisa e filtragem (ex.: ao
pesquisar pelo registo de “asma” de um paciente deve obter-se todos os seus
dados relacionados com asma).
Brett (2016) destaca que normalmente as pessoas não gostam ou não
adotam um software porque não foram envolvidas no processo de design. Por
outras palavras, os desenvolvedores não são a enfermeira, não sabem como
adicionar ou administrar medicamentos e, por isso, é importante envolver os
utilizadores finais em todas as etapas do projeto (Brett, 2016).
Um fator importante na aceitação de um software para e-health é a
confiança e credibilidade, tópico estudado por Sousa (2017) na sua tese “A
interface na e-health: proposta de princípios de design para a credibilidade e
confiança”.
Sousa (2017) definiu cinco dimensões constituintes da Interface e que
que são relevantes no processo de criação de confiança e credibilidade,
nomeadamente:
•

A dimensão visual;
“A dimensão do design visual engloba todas as questões visuais de
uma Interface e tem como principal função suportar todas as outras
dimensões através da camada visual” (Sousa, 2017, p. 45).

•

A dimensão da arquitetura da informação;
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“A Arquitetura da Informação diz respeito à organização, estruturação
e à designação dos conteúdos com o objetivo de ajudar os
utilizadores a encontrar e compreender os conteúdos e a executar
tarefas de um determinado modo” (Sousa, 2017, p. 48).
•

A dimensão da presença social;
“Dimensão da Presença Social” permite a representação da
presença, a conexão e a comunicação entre indivíduos e
organizações mediados pela Interface” (Sousa, 2017, p. 53).

•

A dimensão da interação;
“Podemos então definir o design de Interação em plataformas digitais
como a criação de comportamentos ou funcionalidades bem
pensadas” (Sousa, 2017, p. 50).

•

A dimensão da experiência de utilização.
“A experiência de utilização engloba aspetos que não estão
diretamente relacionados com a utilidade, como o afeto, a sensação
e o significado dessa interação no dia-a-dia do utilizador” (Sousa,
2017, p. 54).

Figura 1 - Proposta de dimensões da interface
Fonte: (Sousa, 2017)
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A partir desta proposta de Sousa (2017), a Tabela 1 agrupa um conjunto
de princípios de design de cada dimensão, que mostraram ser os mais
relevantes para a presente investigação.

Dimensão
Design Visual

Princípio

Descrição

A moda nunca deve

“A moda não precisa e não deve prejudicar o

triunfar sobre a

desempenho do utilizador” (Sousa, 2017, p. 64).

usabilidade
Alinhamento

“O alinhamento refere-se ao posicionamento de
elementos de modo a que os seus limites se
organizem ao longo de linhas, de colunas ou de
outras formas mais complexas, criando uma
sensação de unidade e coesão e contribuindo para
uma sensação global de estabilidade e para o
sentido estético” (Sousa, 2017, p. 64).

Consistência

“A consistência visual facilita o reconhecimento e
define expetativas emocionais na experiência com
a Interface, por esta razão, elementos que se
comportam de modo diferente devem ser
visualmente distintos” (Sousa, 2017, p. 65).

Credibilidade de

“As pessoas fazem as primeiras avaliações de

superfície

credibilidade da tecnologia de computação com
base em caraterísticas da superfície, como o
layout e a densidade de anúncios” (Sousa, 2017,
p. 65).

Equilíbrio, Unidade e

“Deve-se ter atenção ao equilíbrio e à unidade de

Harmonia

modo a criar uma tensão equalizada, ou seja,
atingir a unidade entre os elementos, uma vez que
todos os elementos no campo visual são
interpretados como um todo” (Sousa, 2017, p. 65).

Espaço

“O espaço atrai, ajuda a reduzir o ruído, aumenta a
legibilidade e cria ilusões. A falta de espaço
transmite a ideia de confusão e tal só é benéfico se
for esse o objetivo” (Sousa, 2017, p. 66).

Hierarquia

“A hierarquia utiliza-se para diferenciar a
importância dos elementos” (Sousa, 2017, p. 66).

Simplicidade

“Uma estética limpa faz com que a utilização de
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uma plataforma digital seja uma experiência mais
agradável” (Sousa, 2017, p. 67).
Tipografia

“A tipografia desempenha um papel fundamental
na comunicação da informação. A sua forma
determina o carácter, os atributos emocionais e
afeta diretamente a acessibilidade e a reação do
leitor” (Sousa, 2017, p. 67).

Arquitetura da

Conteúdo

informação

“A qualidade, integridade e relevância devem ser
garantidas e orientarem todas as tomadas de
decisão na apresentação do conteúdo” (Sousa,
2017, p. 69).

Feedback

“O utilizador deve ser sempre informado das
consequências das suas ações através de
mensagens de feedback” (Sousa, 2017, p. 70).

Organização

“A informação deve ser organizada de acordo com
o contexto, o objetivo e as caraterísticas da
informação” (Sousa, 2017, p. 70).

Prevenção dos erros

“Deve-se proteger o utilizador dos erros e

ou tolerância

minimizar ao máximo as suas consequências
através de boas affordances, dando a
possibilidade de reverter as ações, criando redes
de segurança e fornecendo sempre que
necessário confirmações e avisos” (Sousa, 2017,
p. 71).

Interação

Reconhecimento em

“A nossa memória é melhor a reconhecer do que a

vez de recordação

recordar” (Sousa, 2017, p. 71).

Affordance

“A affordance é a propriedade através da qual as
caraterísticas de um objeto influenciam a perceção
da sua função dos seus movimentos ou efeitos”
(Sousa, 2017, p. 73).

Autonomia

“O sistema deve permitir que o utilizador tenha
alguma autonomia na interação sem alterar o
funcionamento base, como por exemplo, indicar
que não quer ver mais uma janela de diálogo
podendo, no entanto, sempre recuperar essas
mesmas janelas” (Sousa, 2017, p. 73).

Controlo

“O utilizador deve sentir que as suas ações
determinam a resposta do sistema e que não são
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forçados a percorrer um caminho rígido” (Sousa,
2017, p. 73).
Erros

“Nas plataformas digitais a interação deve ser
pensada de modo a prevenir o erro, apoiando os
utilizadores no reconhecimento, diagnóstico,
prevenção e recuperação dos erros” (Sousa, 2017,
p. 73).

Ferramentas ao

“De forma a não perturbar a concentração na

alcance da mão

tarefa em execução, a Interface deve ser
desenhada de acordo com os objetivos do
utilizador, colocando as funcionalidades e
controlos mais utilizados nos locais mais
convenientes e imediatos e as menos utilizadas
em locais mais profundos na Interface” (Sousa,
2017, p. 73).

Predefinições

“A plataforma deve antecipar as tarefas dos
utilizadores como, por exemplo, salvar ficheiros e
definições automaticamente” (Sousa, 2017, p. 74).

Tarefas adjacentes

“A manipulação de plataformas digitais exige
tarefas que não estão diretamente relacionadas
com os objetivos dos utilizadores na utilização
desses produtos, como configurar a rede, instalar
software ou fazer cópias de segurança de
ficheiros” (Sousa, 2017, p. 75).

Visibilidade estado do

“Devem-se utilizar mecanismos de comunicação

sistema

de estados do sistema e de controlos informando o
que se pode ou não fazer, de forma a que os
utilizadores possam responder adequadamente à
alteração de condições” (Sousa, 2017, p. 75).

Presença social

Controlo de

“Devem-se disponibilizar controlos de privacidade

privacidade

contextuais a par da definição de normas sociais
online semelhantes com as normas sociais offline”
(Sousa, 2017, p. 77).

Divulgação da

“É importante que as empresas expliquem

informação pessoal

claramente o porquê da recolha e qual será a
utilização dos dados fornecidos. A lealdade é
baseada na confiança e a confiança em
interações” (Sousa, 2017, p. 77).
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Marca

“A marca é muito importante no processo de
garantia de relações de confiança, devendo ser
utilizados logótipos e nomes de marcas familiares
cuja integridade é respeitada” (Sousa, 2017, p. 78).

Sentimento do mundo

“Uma plataforma digital será mais credível se

real

salientar as pessoas ou organizações
responsáveis pelos conteúdos e pelos serviços
que oferece” (Sousa, 2017, p. 79).

Vigilância, facilitação e

“As pessoas estão mais propensas a realizar

comparação social

determinado comportamento se souberem que
estão a ser monitorizadas por uma tecnologia
digital ou se souberem que outros o estão a
realizar” (Sousa, 2017, p. 79).

Experiência de

Credibilidade

“A credibilidade pode ser reforçada ao longo do

utilização

conquistada

tempo se as plataformas digitais responderem às
expetativas do utilizador de forma consistente ao
longo do tempo” (Sousa, 2017, p. 82).

Efeito estético,

“A qualidade estética numa plataforma digital faz

integridade e atração

com que esta pareça mais fácil de utilizar, facilita a
aceitação e a utilização ao longo do tempo,
promove o pensamento criativo e a resolução de
problemas. Deve-se ter sempre em atenção a
qualidade estética de modo a melhorar a
experiência de utilização” (Sousa, 2017, p. 82).

Envolvimento

“O envolvimento é entendido como uma estratégia
utilizada no Marketing [Engagement Marketing]
que tem como objetivo a criação de uma relação
contínua entre uma empresa e os seus clientes,
criando interações de valor que acontecem ao
longo do tempo e que transformam estranhos em
promotores” (Sousa, 2017, p. 82).

Personalidade do

“Deve-se criar uma identidade única para o

produto

produto que seja coerente na linguagem visual, na
comunicação escrita e no modo de funcionamento”
(Sousa, 2017, p. 83).

Verdade, justiça

“Um sistema deve ser igualmente atencioso

imparcialidade e

simulando, em maior ou menor grau, algumas

atenção

caraterísticas humanas como: mostrar interesse,
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ser próximo, usar o senso comum, antecipar as
necessidades das pessoas, ser consciencioso, não
sobrecarregar com problemas pessoais, manter
informado, ser percetivo, não fazer muitas
questões, assumir responsabilidade, ser
autoconfiante e saber quebrar as regras” (Sousa,
2017, p. 84).

Tabela 1 - Resumo dos princípios de design para a confiança e credibilidade
Fonte: (Sousa, 2017)

Para este estudo em concreto, no que diz respeito à dimensão do design
visual, foram selecionados os seguintes princípios: “A moda nunca deve triunfar
sobre a usabilidade” por considerar que um produto e-health deve ser
visualmente bonito sem comprometer a usabilidade; “Alinhamento” e
“consistência” tendo em conta o publico alvo do produto (é importante que o
sistema tenha harmonia e consistência visual); “Credibilidade de superfície” por
ser extremamente importante destacar a credibilidade sempre que possível;
“Equilíbrio unidade e harmonia”, “Espaço” e “Hierarquia” para transmitir a
sensação de um sistema unificado, destacando a legibilidade do conteúdo e
diferenciando a importância de elementos; “Simplicidade” e “Tipografia”, para
garantir uma boa experiencia e descartar a comunicação da informação.
Em relação à dimensão da arquitetura da informação, foram
selecionados os seguintes princípios: “Conteúdo” para garantir a qualidade,
integridade e relevância do conteúdo; “Feedback” e “Prevenção dos erros ou
tolerância”, já que num produto e-health é importante que o utilizador seja
sempre informado das consequências das suas ações e possa reverter essas
ações; “Organização” (organizar a informação de acordo com o contexto);
“Reconhecimento em vez de recordação” (ter menus legíveis de fácil
recordação).
Em relação à dimensão da interação, foram selecionados os seguintes
princípios: “Affordance”, já que é importante que ao olhar para um objeto seja
fácil de perceber a sua função; “Autonomia” e “Controlo”, para dar ao utilizador
autonomia na interação sem alterar o funcionamento base e dar controlo sobre
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suas ações e o sistema; “Erros” e “Visibilidade do sistema”, para tentar evitar o
erro e, caso este ocorra, apoiar o utilizador a reconhecer e a recuperar do erro,
fornecendo feedback sobre o estado do sistema; “Ferramentas ao alcance da
mão”, já que é importante que num sistema e-health as funcionalidade e
controlos mais utilizados estejam em locais mais convenientes para promover a
produtividade; “Predefinições” e “Tarefas adjacentes” porque um sistema ehealth trata com informações sensíveis e é importante que este guarde
informação automaticamente, mas também que se reduzam tarefas técnicas
que não são relacionadas com o objetivo principal;
Apesar da plataforma desenvolvida nesta investigação não ter uma
componente social (entre utilizadores do mesmo tipo), existindo apenas
interação entre o médico e seu paciente, considera-se que, ainda assim, tem
uma componente social. Neste sentido, e em relação à dimensão da presença
social, foram selecionados os seguintes princípios: “Controlo de privacidade”
porque num sistema e-health é especialmente importante ter em conta a
privacidade dos utilizadores; “Divulgação da informação pessoal” já que é
importante explicar ao utilizadores o motivo pelo qual a sua informação está a
ser recolhida, destacando que esta está protegida; “Marca”, para promover a
marca de forma a aumentar a relação de confiança; “Sentimento de mundo
real”, destacando que os profissionais de saúde presentes na plataforma são
especialistas da área; “Vigilância, facilitação e comparação social”, já que num
produto e-health é importante sublinhar que este é utilizado por outros
utilizadores.
Em relação à dimensão da experiência de utilização, foram selecionados
os seguintes princípios: “Credibilidade conquistada”, já que é importante
conseguir responder às expetativas dos utilizadores ao longo do tempo; “Efeito
estético, integridade e atração”, para fornecer uma boa experiencia ao
utilizador; “Envolvimento”, já que é importante criar uma relação entre a
empresa e os clientes utilizadores; “Personalidade do produto”, de forma a
distinguir o produto dos demais e criar uma identidade única; “Verdade, justiça
imparcialidade e atenção”, para garantir que o sistema é atencioso e que tem
características humanas.
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2.2.2.2.

Metodologias de desenvolvimento

Anderson et al. (2018) e outros autores desenvolveram um serviço de ehealth chamado myRecord, um complemento a um sistema de monitorização já
existente, com o objetivo de oferecer uma ferramenta aos pacientes capazes e
dispostos a se envolver com os médicos. Os autores basearam a sua pesquisa
no Design Participativo. “O Design Participativo implica que os potenciais
utilizadores se envolvam em colaboração com os designer para desenvolver
uma compreensão completa das práticas atuais e na definição do objetivo e do
design especifico de um novo sistema de informações, neste caso um serviço
de e-health centrado no paciente” (Andersen et al., 2018, p. 9).
A partir do Design participativo e nos dados obtidos com o uso do
myRecord, os autores destacam a importância de garantir serviços de e-health
que alinhem as necessidades e perspetivas dos pacientes e profissionais de
saúde. Anderson et al. (2018) destaca que o que os pacientes entendem como
doença é diferente da forma como os profissionais de saúde conceituam a
doença. Tendo em conta este obstáculo, os autores apresentam três
características que são essenciais para a identificação e alinhamento de
preocupações neste contexto. As características são, “meaningful”, “actionable”
e “feasible”.
A primeira característica “meaningful”, designa como uma preocupação
de uma parte (por exemplo, o paciente) só pode se tornar uma preocupação
para a outra (por exemplo, o clínico) se for "significativa" para ambos, por
exemplo, ser reconhecida como clinicamente atual ou relevante para o
tratamento e processo de cuidado. A segunda característica “actionable”,
significa que uma preocupação é acionável quando os clínicos e/ou pacientes
são capazes de tomar as medidas apropriadas (durante a utilização do
myRecord um paciente contactou seu médico com uma preocupação que
mostrou ser relevante para ambas as partes, uma vez que forneceu
informações importantes). A terceira característica “feasible”, significa que uma
preocupação pode ser significativa e possível/exequível (em princípio), mas
difícil ou mesmo impossível de ser tratada pelo clínico que a recebe, caso
exista, por exemplo, falta de conhecimento sobre a infraestrutura e a
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distribuição de cuidados (tal pode levar o paciente a ter preocupações que
estavam simplesmente além da responsabilidade ou função do profissional de
saúde) (Andersen et al., 2018).
Das & Svanæs (2013) desenvolveram uma solução para pacientes em
tratamento para a perda de peso, que necessitavam de acompanhamento
como

parte

do

processo

de

tratamento.

Durante

o

processo

de

desenvolvimento desta solução optaram pela abordagem de design iterativo,
tendo envolvido os pacientes e profissionais de saúde durante todo o processo,
permitindo aos pacientes desempenhar o papel de informantes, parceiros de
projeto, testadores e utilizadores, revelando assim aspetos importantes ao
longo do processo de design, cruciais para a realização do sistema e futura
aceitação.
A abordagem metodológica dos autores consistiu em nove fases de
processo de design, tendo mapeado a iteração das fases descritas na ISO
9241-210, nomeadamente:
1. Estudo de campo
2. Análise e preparação de workshops
3. Workshops de design participativo
4. Análise e desenvolvimento de protótipo
5. Workshop de avaliação
6. Análise, redesenho e desenvolvimento do sistema
7. Avaliações de usabilidade
8. Análise e redesenho
9. Implementação
Os autores começaram com um estudo de campo que consistiu em
observações e entrevistas que foram feitas num mês e que resultou num total
de dez observações. Estas permitiram obter dados que foram analisados e
utilizados como contribuição para os workshops de design participativo. Nestes
workshops de design participativo participaram pacientes que completaram um
programa de redução de peso e profissionais de saúde com experiência de
trabalho no campo da obesidade. Cada workshop teve uma duração média de
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três horas; os participantes foram divididos em dois grupos, no final cada grupo
apresentou as suas sugestões e ideias.
Com base nos requisitos reunidos nos workshops, foi desenvolvida a
primeira versão do protótipo. Todos os requisitos foram desenvolvidos a partir
das ideias e sugestões que surgiram durantes os workshops de trabalho. O
protótipo foi depois avaliado num workshop com utilizadores finais, onde foram
classificadas as características mais importantes, de acordo com as suas
perspetivas, dando assim entrada para a fase de desenvolvimento. Depois
desta avançou-se para a avaliação em testes de usabilidade, com três tipos de
utilizadores diferentes: indivíduos saudáveis, pacientes que passaram pelo
tratamento de perda de peso e profissionais de saúde. O feedback dos testes
levou ao redesenho da segunda versão da solução, passando de seguida para
implementação da versão final.
2.2.2.3.

User-Centered Design

Por vezes, no processo de desenvolvimento de sistemas complexos,
com o foco apenas nas funcionalidades e toda a parte tecnológica do produto,
o utilizador final pode ficar esquecido. Os processos de design que envolvem
os utilizadores finais podem ser cruciais para garantir que o produto atenda às
necessidades do utilizador; estes permitem identificar e definir requisitos, criar
protótipos testáveis e avaliar com os utilizadores.
Boas práticas de design centradas no ser humano são essenciais para
tarefas ou situações que são stressantes: obstáculos, dificuldades e irritações
precisam ser minimizados. Em situações positivas e agradáveis, as pessoas
são muito mais propensas a tolerar pequenas dificuldades e irrelevâncias.
Noutras palavras, embora o design frágil nunca seja desculpável, quando as
pessoas estão numa situação de relaxamento, os aspetos agradáveis do
design tornará os utilizadores mais tolerantes a dificuldades e problemas na
interface (Norman, 2002, p. 40).
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O design centrado no utilizador (UCD)2 é uma filosofia de design que
procura colocar o utilizador final no centro do processo de design. O termo foi
cunhado na década de 1980 por Donald Norman, que apresentou diretrizes
que os designers poderiam seguir para que suas interfaces alcançassem bons
resultados de usabilidade (Harte et al., 2017, p. 2).
Esta metodologia permite ainda garantir conforto e satisfação para os
utilizadores que estão cada vez mais experientes e exigentes em relação a
produtos tecnológicos. O design centrado no utilizador permite garantir uma
melhor experiência do utilizador.
“A ISO estendeu a definição de UCD para abordar impactos em várias
partes interessadas, não apenas naquelas tipicamente consideradas como
utilizadores, referindo-se à abordagem de projeto como design centrado no
humano (HCD)3” (Harte et al., 2017, p. 2). Existem seis requisitos descritos na
ISO 9241-210, nomeadamente:
• O design é baseado numa compreensão explícita dos utilizadores,
tarefas e ambientes;
• Os utilizadores estão envolvidos em todo o design e desenvolvimento;
• O design é orientado e refinado pela avaliação centrada no utilizador;
• O processo é iterativo;
• O design aborda toda a experiência do utilizador;
• A equipa de design inclui competências e perspetivas multidisciplinares.

2

3

A sigla UCD significa User Centered Design em inglês.
A sigla HCD significa Human Centered Design.
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Figura 2 - Processo UCD, conforme descrito pela norma ISO 9241-210
Fonte: (Harte et al., 2017)

Esta perspetiva do UCD é particularmente relevante para a presente
investigação que tem como objetivo principal o desenho e desenvolvimento da
camada visual de uma aplicação de suporte à comunicação médico-paciente.
Em geral, o desenho de uma aplicação para a saúde é uma tarefa difícil: tendo
em conta a complexidade da mente e do corpo humano, é necessário envolver
pacientes como também profissionais de saúde (Roa & Reina-Tosina, 2016).
De acordo com Das et al. (2013), para que as soluções sejam úteis e
eficazes para os utilizadores finais, as informações sobre as suas
necessidades, requisitos e perspetivas devem ser obtidos através do processo
de design e desenvolvimento e tendo em consideração as experiências e
vulnerabilidades do paciente, envolvendo-o em atividades centradas no ser
humano (Das & Svanæs, 2013).
O objetivo de um projeto centrado no utilizador é produzir produtos que
se identifiquem e se adaptem ao utilizador. Para tal, Das et al. (2013)
aconselham a separação dos utilizadores por grupos, em atividades de design
e workshops. Os autores consideram a separação dos utilizadores um
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elemento fundamental na criação de produtos centrados no utilizador, porque
permite obter conhecimento sobre as necessidades, perspetivas e requisitos
exclusivos de cada público-alvo.
Em suma, são vários os autores que consideram importante envolver os
utilizadores durante o processo de design e desenvolvimento e são vários os
autores que sugerem a compreensão da diferença entre as perspetivas e
objetivos dos pacientes, médicos e outros profissionais de saúde, como um
elemento fundamental para o sucesso de projetos na área da saúde (Andersen
et al., 2018; Das & Svanæs, 2013; Roa & Reina-Tosina, 2016).
Tratando-se de um trabalho com foco no design faltam aqui autores de
referência nesta área como Preece, Nielsen, Norman, Dix, Cooper.

2.3.

Design de soluções de apoio à comunicação médico paciente

2.3.1.

A comunicação entre médicos e pacientes

A comunicação é fundamental na relação entre médico e paciente. De
acordo com Shaarani et al. (2017), uma boa comunicação leva a histórias mais
detalhadas, uma melhor adesão ao aconselhamento e aos planos de
tratamento.
Numa altura de grande informatização, é necessário aproveitar o
potencial da tecnologia e, através dela, melhorar a comunicação entre os
médicos e seus pacientes. De acordo com Shaarani et al. (2017), existe um
debate que o uso do computador leva à deterioração do relacionamento entre
médico-paciente, levando a entrevistas menos produtivas e a piores resultados.
Por sua vez, os pacientes não consideram que a comunicação médico-paciente
seja afetada pelos computadores.
A introdução da tecnologia na relação entre médicos e seus pacientes
traz vantagens: maior envolvimento do paciente na tomada de decisões; mais
perguntas abertas por parte do médico como também do paciente; maior uso
da abordagem de parceria; uma melhor troca de informações; a confiança do
paciente no médico aumenta e substitui a maioria das preocupações; melhoria

22

da saúde emocional e melhoria dos sintomas; melhor comunicação (Alsos,
Das, & Svanæs, 2012; Shaarani et al., 2017).
Apesar da tecnologia digital poder trazer imensas vantagens para a
relação médico-paciente, esta também pode ter um impacto negativo: de
acordo com Alsos et al. (2012), o uso de computadores pode inibir a divulgação
de informações sensíveis ou a divulgação completa de informações por parte
do paciente.
De acordo com Alsos et al. (2012), os problemas de usabilidade podem
distrair o utilizador da tarefa principal, tirando a sua atenção do paciente em
direção à interface, pelo que o autor partilha algumas recomendações para
desenhar produtos preparados para o diálogo entre médico-paciente,
nomeadamente:
•

Fornecer feedback visual e som;
“Por exemplo, diferentes sons podem refletir diferentes interações,
como ler, adicionar ou navegar. No entanto, sons podem ser tanto
intrusivos e perturbadores. Portanto, é importante que tais efeitos
sejam projetados com sabedoria” (Alsos et al., 2012, p. 24).

•

Melhorar o equipamento físico;
“Por exemplo, ao fornecer um dispositivo portátil com uma capa, o
médico pode informar ao paciente que a visita está terminando,
fechando-a” (Alsos et al., 2012, p. 24).

•

Recorrer a dispositivos do tamanho do bolso;
“Um dispositivo de bolso permitirá que os utilizadores o guardem no
bolso quando não o usarem, permitindo que direcionem toda a sua
atenção para o paciente” (Alsos et al., 2012, p. 24).

•

Desenvolver interfaces de fácil concentração.
“Para permitir que o médico atenda e esteja ciente do paciente o
máximo possível, é necessário que a interface do utilizador seja de
fácil concentração, ou seja, exigir o mínimo possível de atenção e
recursos cognitivos do médico” (Alsos et al., 2012, p. 24).
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Uma parte importante dos cuidados de saúde é a comunicação entre
médicos e seus pacientes. E como o objetivo da presente investigação consiste
em desenvolver uma solução de apoio à comunicação entre médico-paciente
com sintomas depressivos, é preciso ter em conta este público-alvo específico
e compreender como estes interpretam a comunicação entre médico-paciente
mediada por computador.
De acordo com Haerizadeh et al. (2016), existe a possibilidade de que
os médicos e outros profissionais de saúde interajam diferentemente com
pacientes com transtornos mentais como a depressão; outra possibilidade é
que os pacientes com depressão, apesar de receberem os mesmos cuidados
que aqueles sem depressão, percebem a comunicação de uma forma mais
negativa. É neste cenário que se afirma que os pacientes com sintomas
depressivos podem ter diferentes necessidades de comunicação (Haerizadeh
et al., 2016).
2.3.2.

Estado da arte / Benchmarking

Como referido anteriormente, uma boa comunicação é fundamental na
relação entre médicos e seus pacientes. É necessário aproveitar o potencial da
tecnologia para apoiar ou melhorar a comunicação entre médico-paciente.
Existem várias aplicações para a comunicação entre médicos e
pacientes. Para melhor compreender este cenário foi feito um primeiro
levantamento/benchmarking. Este levantamento ocorreu em Janeiro 2019, e foi
efetuado com recurso a pesquisas abertas no Google que permitiu encontrar
aplicações móveis no Google Play e aplicações web nos sites oficiais, usando
as palavras-chave “doctor patient communication apps”. Foram selecionadas
as aplicações listadas na tabela 2. Na procura de comparar estas aplicações
com as funcionalidades do Beet (aplicação desenvolvida no contexto do estudo
descrito nesta dissertação), esta está igualmente listada na tabela (primeira
coluna).
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Planos e Preços

Nome

Ease

TigerConnect qliqsoft

Imprivata

☓

N/A

N/A

N/A

N/A

✓

N/A

N/A

N/A

N/A

✓

N/A

N/A

N/A

N/A

✓

✓

✓

✓

✓

✓

☓

✓

✓

☓

✓

☓

✓

☓

☓

Grupos de chat

☓

☓

✓

✓

✓

SMS

✓

☓

N/A

☓

☓

Lembretes

✓

☓

✓

☓

☓

✓

☓

N/A

☓

☓

✓

☓

☓

☓

☓

✓

☓

☓

☓

☓

Diário digital

☓

☓

☓

☓

☓

Design moderno

✓

☓

✓

☓

N/A

Responsive

✓

N/A

N/A

✓

N/A

Personalização

☓

☓

N/A

☓

N/A

✓

✓

✓

✓

N/A

Autenticação

✓

✓

✓

✓

✓

Registo

✓

✓

✓

✓

✓

Perfil de utilizador

✓

✓

✓

✓

✓

Plano gratuito
Período tempo
Gratuito
Plano
personalizável
Comunicação via
chat
Mensagens
interativas

Comunicação

Beet

Questionários
interativos

Mensagens
motivacionais ou
personalizadas

Design

Anotações

Anotações
Partilha de
Anotações

Navegação

Utilizador

simples
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✓

☓

☓

✓

☓

✓

☓

☓

☓

☓

Estatísticas

✓

✓

☓

☓

☓

Exercícios mentais

☓

☓

☓

☓

☓

Aplicação web

✓

☓

☓

✓

✓

Aplicação móvel

✓

✓

✓

✓

✓

Aplicação desktop

☓

☓

☓

☓

✓

✓

N/A

N/A

N/A

✓

☓

☓

N/A

N/A

N/A

Histórico
Planos de

Outros

intervenção

Internacionalização
(multilíngue)
Integrações com
terceiros (Gmail,
redes sociais)

Tabela 2 - Benchmarking aplicações de comunicação entre médico-paciente

Na maioria dos casos, as aplicações de comunicação médico-paciente
são aplicações móveis, devido à popularização deste tipo de aplicações, e
também devido à facilidade de acesso a esse tipo de aplicações, visto que a
maioria dos pacientes possuem um smartphone.
Apesar de existirem muitas aplicações de comunicação médicopaciente, estas, na maioria das vezes, apresentam como principal problema o
acesso, visto que na maioria dos casos não existe um plano gratuito: por sua
vez, a maioria das aplicações disponibilizam uma demo.
Das cinco aplicações presentes na tabela 2, todas permitem a
comunicação entre médicos e pacientes, sendo o chat a funcionalidade
principal. Todas as aplicações garantem uma comunicação segura, porque
esta uma característica é fundamental neste tipo de aplicação, devido à
informação sensível e a privacidade dos pacientes.
Beet é a aplicação que foi desenvolvida no contexto da presente
investigação: é uma aplicação de comunicação entre médico-paciente, que
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para além da comunicação promove diversas outras funcionalidades
interativas, como por exemplo, notificações interativas.
Ease é uma aplicação móvel de promove a comunicação simples e
segura. Tem como funcionalidade principal a comunicação entre médicos e
pacientes e a recolha de informação.
Tigerconnect é uma solução de comunicação entre médicos e pacientes,
com integração EHR4, alertas inteligentes, sistema de agendamento, acesso a
imagens e resultados, alertas entre outros.
Qliqsoft é uma aplicação de comunicação entre médicos e pacientes,
que permite também a partilha de documentos, mensagens de grupo,
notificações

inteligentes,

integração

EMR5,

mensagens

rápidas

e

personalizáveis entre outros.
Imprivata é uma aplicação de comunicação e atendimento ao paciente,
tem como principal objetivo melhorar a qualidade de comunicação das equipas
de atendimento e permitir a comunicação segura entre equipas a qualquer hora
em qualquer lugar.

2.4.

Design para saúde mental
O avanço da tecnologia está a abrir novas oportunidades para a

intervenção na área dos transtornos mentais. Hoje em dia, uma série de
distúrbios como a depressão, como também distúrbios alimentares e fobias,
têm sido alvo de estudos nos quais se utilizam tecnologias (Coyle & Matthews,
2010).
De acordo com Coyle et al. (2010), Rotondi et al. (2015) e Rickard et al.
(2016), o desenvolvimento de aplicações para a saúde mental é um desafio
relativamente novo; os princípios de design para apoiar investigadores e
desenvolvedores ainda não estão bem difundidas. Existem já várias aplicações
para o apoio à saúde física, sendo comum o acesso e uso destas aplicações,

4
5

A sigla EHR significa electronic health record em inglês.
A sigla EMR significa electronic medical record em inglês.
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mas existe relativamente menos trabalho a ser desenvolvido em aplicações
para o tratamento da saúde mental.
Os autores destacam que pesquisas recentes sobre o uso da tecnologia
para apoiar a saúde mental começaram a abordar uma série de problemas,
incluindo o acesso. Os autores realçam ainda que as diretrizes de design
desempenham um papel importante na interação humano-computador, por isso
consideram ser necessário estabelecer princípios de design para o
desenvolvimento de tecnologias de saúde mental.
De acordo com Coyle et al. (2010)

é possível listar as seguintes

recomendações durante o processo de design de aplicação para a saúde
mental:
•

Desenhar para resultados;
Em projetos de design, é benéfico estabelecer metas e identificar os
resultados que um sistema deverá alcançar. Essas metas podem
incluir metas de usabilidade e experiência do utilizador, mas no
domínio do cuidado em saúde mental elas provavelmente também se
relacionarão com o impacto de um novo sistema ou intervenção nos
resultados terapêuticos desejados.

•

Design em colaboração com profissionais de saúde mental;
É aconselhável que as equipas de design em ambientes de saúde
mental incluam tanto profissionais de Interação Humano-Computador
quanto profissionais de saúde mental.

•

Adaptar o processo de design centrado no utilizador no cenário
de cuidados de saúde mental;
Embora os processos de design devam ser adaptados às
necessidades específicas de cada projeto de desenvolvimento, uma
estrutura ampla pode ser útil para considerar possíveis atividades de
design e planear essas atividades. No mínimo, um processo
colaborativo com os terapeutas é necessário.

•

Recolher a informação de Background;
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A literatura e os relatórios de pesquisa são fundamentais para
construir uma ideia dos possíveis utilizadores finais e seus prováveis
ambientes.
•

Workshops de design centrado no utilizador e avaliações de
especialistas;
Uma vez que as opções de projeto concreto estão pouco exploradas,
esta é uma oportunidade de envolver os terapeutas e outras partes
interessadas na geração e crítica dessas opções. Ao longo do
desenvolvimento, o foco dessas atividades mudará do design para a
revisão. Mais tarde, no desenvolvimento, oficinas de design
centradas no utilizador podem fornecer um cenário para começar as
primeiras avaliações dos conceitos de design.

•

Role-play;
O role-play tem sido usado no processo de design em várias áreas
para gerar novos conceitos, para testar ideias de design em
utilizadores e como uma técnica para ajudar designers a "imaginar
melhor" e ter mais empatia. O jogo de papéis é particularmente
adequado para uso em saúde mental, já que os terapeutas estão
confortáveis com a abordagem.
Desenvolver o protocolo ao mesmo tempo que o sistema e
aprimorar ao longo do desenvolvimento.
Na área da saúde mental, é essencial que os protocolos para uso de
um sistema sejam entregues atempadamente. O desenvolvimento de
protocolos de sistemas deve, portanto, formar parte do processo de
projeto centrado no utilizador. O protocolo deve abordar questões,
incluindo para que grupos de clientes um sistema é adequado, em
que estágio de tratamento deve ser usado e como o sistema deve
ser apresentado ao cliente.

No que respeita a recomendações específicas de design para aplicações
de saúde mental os autores indicam:
•

Desenhar para utilizadores finais;
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Um princípio comum de abordagens de design centradas no
utilizador é conhecer o utilizador.
•

Desenhar para envolvimento do cliente;
Os designers devem procurar desenvolver sistemas envolventes,
compreendendo e construindo os interesses dos grupos de clientes.

•

Considerar o contexto social e cultural do cliente;
Juntamente com fatores genéticos, eventos da vida passada e atual
e doenças físicas, os fatores sociais e culturais são reconhecidos
como

um

dos

principais

fatores

que

contribuem

para

o

desenvolvimento de transtornos mentais.
•

Considerar clientes com dificuldades de aprendizagem;
Devem considerar-se cuidadosamente a possibilidade dos clientes
que enfrentam dificuldades de saúde mental também poderem
experimentar dificuldades de aprendizagem.

•

Aproveitar a tecnologia familiar aos clientes;
É benéfico se a tecnologia usada entre as sessões estiver
prontamente disponível e não exigir grande atenção e concentração.

•

Desenhar para utilizadores terapeutas;
Uma ampla gama de profissionais trabalha na área da saúde mental,
incluindo

psiquiatras,

psicoterapeutas,

assistentes

sociais

e

conselheiros.
•

Construir sobre as competências existentes, experiência,
métodos de trabalho e valores dos terapeutas;
Uma preocupação frequente de muitos terapeutas com qualquer
nova intervenção, e particularmente com intervenções tecnológicas,
é como incorporá-las à sua prática atual.

•

Não colocar exigências de tempo pesadas sobre os terapeutas;
Muitos terapeutas têm horários de trabalho muito ocupados e é
importante que as tecnologias não contribuam para essa pressão,
colocando exigências extras no seu tempo.

•

Considerar as responsabilidades atribuídas aos terapeutas;
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Uma preocupação especial para os terapeutas é que a introdução de
uma nova tecnologia traz uma maior responsabilidade e mais
oportunidades para o contacto cliente-terapeuta. Por exemplo, alguns
terapeutas ficam preocupados que a possibilidade da tecnologia
móvel aumentar a sua carga de trabalho e a responsabilidade
constante de comunicação entre eles e um cliente.
•

Considerar a dinâmica do cliente e do terapeuta juntos;
Sistemas que ajudam a estabelecer, manter ou melhorar o
relacionamento cliente-terapeuta poderão ser mais benéficos. No
mínimo, é necessário que os sistemas não tenham um efeito
negativo sobre essa relação.
Considerar os requisitos e tradições dos cuidados de saúde
mental;
A fim de garantir que os sistemas tenham validade clínica,
recomenda-se que sejam baseados em abordagens teóricas aceites
para a atenção em saúde mental. O respeito pela privacidade dos
clientes é um requisito essencial para todas as intervenções de
saúde mental. Portanto, é essencial que os sistemas sejam seguros
e também percebidos como seguros. Colocar aqui nota de rodapé
sobre trabalho do Vitor
Tornar o sistema adaptável e sustentável;
Sugere-se que, para que as tecnologias sejam de uso prático numa
ampla gama de intervenções, elas devem, idealmente, ser
adaptáveis a uma série de abordagens teóricas, transtornos, grupos
de clientes e às necessidades de clientes individuais.
Fornecer flexibilidade na entrega de suporte;
As preferências e as circunstâncias dos clientes variam. Por
exemplo, algumas podem ter cobertura limitada por telemóvel ou
acesso à Internet. Devem ser fornecidas aos clientes múltiplas
formas de aceder a materiais, garantindo flexibilidade na prestação
de serviços.

•

Tornar o sistema tangível;
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Deve considerar-se o fornecimento de conteúdo na forma de
impressão para veicular informações importantes.
Por último, para avaliar aplicações para a saúde mental, é aconselhado:
•

Adquirir aprovação ética para todas as avaliações;
No contexto das avaliações neste domínio, é importante enfatizar
que a liberação ética apropriada deve ser recebida antes de qualquer
estudo.

•

Avaliar com potenciais utilizadores;
A execução de testes de usabilidade de protótipos iniciais com
potenciais utilizadores ajuda a identificar problemas de usabilidade e
fornece feedback sobre o projeto por meio de observação direta e
diálogo.

•

Usar o terapeuta como procurador;
Embora o acesso do designer possa ser limitado, é provável que o
terapeuta tenha contato extensivo com o cliente: pode fornecer
feedback informal em termos de problemas e impressões do sistema,
fazer entrevistas, relatos de casos anónimos e questionários.

•

Avaliar na prática clínica;
É recomendado que a investigação seja realizada levando-se em
consideração os aspetos práticos o dia a dia, por exemplo, se o
sistema está a consumir muito do tempo dos terapeutas.

•

Explorar o registo na aplicação;
Desde que seja feito com sensibilidade e com o consentimento do
cliente, o registo das interações na aplicação pode fornecer um
feedback de interação sem contato.

•

Explorar casos recusados e mal sucedidos;
O designer pode recolher informações valiosas de casos em que o
cliente opta por não participar. Em vários casos, os utilizadores
estavam preocupados com o fato de seus amigos encontrarem a
aplicação no telemóvel, mesmo que ele estivesse protegido por um
PIN. Tal atitude fornece informações importantes sobre o nível de
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estigma e as preocupações dos utilizadores em relação à sua
privacidade.
Também Rotondi et al. (2015) destacam que existem várias guidelines
para desenhar websites e desenvolver aplicações para o público geral, e que
estas guidelines podem produzir websites e aplicações com muitas barreiras
para pessoas com deficiências cognitivas e/ou pessoas com doenças mentais
graves. Foi neste cenário que estes autores realizaram uma série de estudos
de design e usabilidade e a partir destes estudos criaram um modelo de design
que chamaram de “Flat Explicit Design Model” (FEDM). Este modelo de design
contém 18 variáveis formuladas para reduzir o esforço cognitivo dos
utilizadores,

para

usar

efetivamente

uma

aplicação

de

e-health,

nomeadamente:
1. Raso - A hierarquia deve ter profundidade mínima: um nível após a
página inicial é o melhor.
2. Introdução - Conteúdo mínimo (por exemplo, texto introdutório) antes
dos hiperlinks que levam ao conteúdo.
3. Auxiliares de memória - Auxílios de memória (por exemplo, menus
pop-up) devem ser usados para facilitar a navegação e nivelar a
hierarquia.
4. Simples - As páginas devem evitar conteúdo distrativo e supérfluo (por
exemplo, cores brilhantes, ícones e gráficos).
5. Inferência - Necessidade mínima de pensar abstratamente para
entender o conteúdo escrito da aplicação, por exemplo, frases simples e
estrutura de composição devem ser empregadas.
6. Explícito - Os elementos de navegação não devem precisar de
interpretação para entender (por exemplo, os hiperlinks, ícones, títulos e
rótulos devem usar palavras explícitas).
7. Scrolling - A ênfase deve ser colocada no scroll de uma página para
conteúdo adicional versus paginação.
8. Barra de ferramentas - O uso constante de uma única barra de
navegação melhora a compreensão e a navegação.
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9. Organização - O agrupamento de conteúdo (por exemplo, na home
page) deve ser realizado usando categorias ou módulos menos
abstratos, mais próximos conceitualmente ao conteúdo do destino final.
Cada módulo ou hiperlink na home page leva o utilizador a uma
quantidade menor de conteúdo relativamente focado.
10. Areas de Navegação - Os hiperlinks para conteúdo adicional devem
estar localizados num número mínimo de locais numa página ou ecrã,
de preferência no local ou na área de navegação da página.
11. Hyperlinks - Nas áreas de navegação, mais hiperlinks para o conteúdo
devem ser fornecidos em vez de menos, para diminuir o número de
páginas que um utilizador deve navegar.
12. Áreas de Tópicos - O conteúdo da página deve ser organizado usando
áreas temáticas independentes e mínimas.
13. Disposição - Uma geometria simples, usando uma única coluna, é
potencialmente melhor para apresentar o conteúdo da página.
14. Localização - Os hiperlinks para o conteúdo principal devem ser
colocados no canto superior esquerdo de uma página, onde os
utilizadores começam a pesquisar uma página.
15. Nível de Leitura - Devem ser utilizadas frases com estruturas simples e
vocabulário familiar.
16. Dialeto - O vocabulário do grupo-alvo deve ser usado para criar
conteúdo.
17. Quantidade de Texto - Devem ser usadas quantidades mínimas de
texto, mas adequadas para transmitir conceitos sem a necessidade de
interpretar o significado.
18. Temas - Apresentar um número limitado de temas diferentes.
Em síntese, os autores concluíram que, para um website ou aplicação
ser mais acessível para utilizadores com doenças mentais graves, deve ter,
uma única doença ou tópico como foco, os hyperlinks para conteúdos devem
ser tão relevantes quanto possível e estar no topo da página ou na parte
superior esquerda, ter conteúdo mínimo numa página antes dos hyperlinks
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para o conteúdo, permitir ver mais conteúdo através do scroll em vez de
navegar para outra página, os textos das hiperligações explícitos quanto
possível e os hyperlinks para uma determinada doença ou tópico devem ser
colocados juntos numa única coluna.
Já Rickard et al. (2016) destacam que ao desenvolver um produto para a
saúde mental importa:
•

reconhecer

as

diferentes

prioridades

dos

desenvolvedores,

investigadores e profissionais de saúde mental. Os objetivos
principais dos investigadores podem consistir na integridade e
segurança da base de dados, enquanto que os dos desenvolvedores
na experiência agradável e um bom design;
•

Dar tempo suficiente para o início do planeamento e para a
conclusão e teste da versão beta e revisão. Os cronogramas dos
desenvolvedores podem subestimar o tempo envolvido na tradução
dos requisitos da pesquisa para a aplicação;

•

O tempo deve ser suficiente no início para o storyboard completo e o
wireframing da aplicação, para garantir que todas as partes
concordam com o formato e apresentação da aplicação;

•

A

comunicação

entre

os

desenvolvedores

pesquisadores

e

profissionais de saúde deve ser gerida centralmente através de uma
plataforma de gestão de projetos, com threads de discussão,
alocação de tarefas, repositório de arquivos e lembretes.
Como referido anteriormente, o avanço da tecnologia está a abrir novas
oportunidades para o tratamento de transtornos mentais, como a depressão.
Hoje em dia o risco da depressão ao longo da vida é maior, com quase uma
em cada cinco pessoas experimentando um episódio em algum momento da
vida, e por isso, as tecnologias apresentam o potencial de aumentar e facilitar
os cuidados de saúde mental.
Existem várias aplicações disponíveis para ajudar no tratamento de
doenças mentais como a depressão. Na tabela abaixo são apresentadas cinco
soluções relacionadas com a saúde mental e a depressão. Para melhor

35

compreender este cenário foi feito um segundo levantamento/benchmarking.
Este levantamento ocorreu em Janeiro 2019, e foi efetuado com recurso a
pesquisas abertas no Google que permitiu encontrar aplicações móveis no
Google Play e aplicações web nos sites oficiais, usando, desta feita, as
palavras-chave “apps for depression”. Foram selecionadas as aplicações
listadas na Tabela 3. Na procura de comparar estas aplicações com as
funcionalidades do Beet (aplicação desenvolvida no contexto do presente
estudo), esta está igualmente listada na tabela (primeira coluna).

Planos e Preços

Nome

Beet

Well

☓

☓

✓

☓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

N/A

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

☓

✓

☓

☓

✓

☓

✓

N/A

☓

N/A

☓

Grupos de chat

☓

N/A

✓

✓

☓

SMS

✓

✓

☓

☓

☓

Lembretes

✓

N/A

☓

✓

☓

✓

✓

☓

✓

☓

✓

N/A

☓

N/A

✓

✓

N/A

☓

N/A

☓

☓

N/A

☓

N/A

✓

Plano gratuito
Período tempo
Gratuito
Plano
personalizável
Comunicação via
chat
Mensagens

Comunicação

interativas
Questionários
interativos

7 Cups Pacifica MoodTools

Mensagens
motivacionais ou
personalizadas
Anotações

Anotações
Partilha de
Anotações
Diário digital
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Design

Design moderno

✓

✓

✓

✓

☓

Responsive

✓

✓

N/A

N/A

N/A

Personalização

☓

N/A

☓

☓

☓

✓

✓

✓

✓

✓

Autenticação

✓

✓

✓

✓

✓

Registo

✓

✓

✓

✓

✓

Perfil de utilizador

✓

✓

N/A

✓

☓

Histórico

✓

N/A

☓

✓

☓

✓

☓

☓

✓

✓

Estatísticas

✓

☓

☓

✓

☓

Exercícios mentais

☓

☓

✓

✓

✓

Aplicação web

✓

✓

☓

☓

☓

Aplicação móvel

✓

☓

✓

✓

✓

Aplicação desktop

☓

☓

☓

☓

☓

✓

✓

N/A

N/A

N/A

☓

✓

N/A

N/A

☓

Navegação

Utilizador

simples

Planos de

Outros

intervenção

Internacionalização
(multilíngue)
Integrações com
terceiros (Gmail,
redes sociais)

Tabela 3 - Benchmarking aplicações relacionadas com a depressão

Well é uma aplicação de comunicação médico-paciente, que é flexível
em relação ao problema, apresenta grande complexidade e apresenta grande
semelhança à aplicação desenvolvida na presente investigação.
7 Cups é uma aplicação que conecta pessoas com profissionais de
saúde voluntários para apoio emocional. Iniciativa do psicólogo Glen Moriarty
que viu que havia grande poder em ouvir, mas sabia que nem todas as
pessoas têm alguém para conversar.
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Pacifica é uma aplicação para a ansiedade e depressão, que oferece
uma melhor comunicação. Permite determinar o sucesso de um tratamento e
fazer ajustes, permite ainda obter feedback, resultados de atividades e
avaliações.
MoodTools é uma aplicação gratuita para pessoas que se sentem tristes
ou deprimidas. Permite fazer um teste de depressão e dispõe de um diário e
um plano de segurança.
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3. Metodologia
A presente investigação, utilizou uma metodologia de trabalho constituída
pelos seguintes passos:
1. Revisão da literatura no contexto de:
•

Design para e-health;

•

Design de soluções de apoio à comunicação médico paciente;

•

Design para saúde mental.

2. Desenvolvimento do plano de investigação.
3. Avaliação do protótipo previamente desenvolvido através de sessões
presenciais com o público alvo.
4. Reformulação dos requisitos gráficos.
5. Desenvolvimento dos wireframes.
6. Desenvolvimento do design final.
7. Desenvolvimento da interface web e mobile.
8. Avaliação das soluções desenvolvidas através de sessões presenciais
com o público alvo.
9. Escrita da dissertação, descrevendo as principais conclusões do
trabalho desenvolvido.

Com isto, a presente investigação adotou uma metodologia de design
centrado no utilizador (UCD)6, é uma filosofia de design que busca colocar o
utilizador final no centro do processo de design. O termo foi cunhado na
década de 1980 por Donald Norman, que apresentou diretrizes que os
designers poderiam seguir para que suas interfaces alcançassem bons
resultados de usabilidade (Harte et al., 2017, p. 2).
Esta metodologia permite garantir conforto e satisfação para os
utilizadores que estão cada vez mais experientes e exigentes em relação a
produtos tecnológicos. O design centrado no utilizador permite garantir uma
melhor experiência do utilizador.

6

A sigla UCD significa user centered design em inglês.
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Esta perspetiva do UCD foi particularmente relevante para a presente
investigação que tem como objetivo principal o desenho e desenvolvimento da
camada visual de uma aplicação de suporte à comunicação médico-paciente.
Em geral, o desenho de uma aplicação para a saúde é uma tarefa difícil: tendo
em conta a complexidade da mente e do corpo humano, é necessário envolver
pacientes como também profissionais de saúde (Roa & Reina-Tosina, 2016).
De acordo com Das et al. (2013), para que as soluções sejam úteis e
eficazes para os utilizadores finais, as informações sobre as suas
necessidades, requisitos e perspetivas devem ser obtidos através do processo
de design e desenvolvimento e tendo em consideração as experiências e
vulnerabilidades do paciente, envolvendo-o em atividades centradas no ser
humano (Das & Svanæs, 2013).
O objetivo de um projeto centrado no utilizador é produzir produtos que
se identifiquem e se adaptem ao utilizador. Para tal, Das et al. (2013)
aconselham a separação dos utilizadores por grupos, em atividades de design
e workshops. Os autores consideram a separação dos utilizadores um
elemento fundamental na criação de produtos centrados no utilizador, porque
permite obter conhecimento sobre as necessidades, perspetivas e requisitos
exclusivos de cada público-alvo.

3.1.

Participantes do estudo

Na componente de estudo e desenvolvimento das soluções gráficas, os
participantes do estudo foram o investigador (Flávio Amaral), em colaboração
do investigador do estudo em paralelo (Vitor Amaral), que foi desenvolvido em
torno das questões técnicas e da segurança, a orientadora (Ana Margarida
Almeida) e a coorientadora (Andreia Pinto de Sousa).
Para a componente de validação dos protótipos desenvolvidos, e tendo
em conta o objetivo da presente investigação, foram selecionados dois tipos de
participantes, nomeadamente médicos e pacientes. Foi essencial envolver os
médicos e pacientes ao longo do processo de design e desenvolvimento, para
obter conhecimento sobre várias perspetivas e necessidades das partes
interessadas.
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Para a componente de validação das interfaces desenvolvidas foram
convidados a participar 3 peritos em design.

3.2.

Seleção dos participantes

Os participantes para os testes aos protótipos, foram selecionados com
a ajuda da uma médica psiquiatra da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto. Foram selecionados 5 participantes com sintomas de depressão e 30
médicos de diversas áreas.
Os participantes peritos em design que foram convidados a integrar as
sessões finais do Beet foram selecionados pela coorientadora Professora
Andreia Pinto de Sousa. Participaram 3 peritos em Design de diferentes áreas,
nomeadamente, Design de comunicação, Design e Design de jogos e
interação.

3.3.

Processo de recolha de dados
•

Protótipo Gabble

Relativamente aos pacientes, os dados foram recolhidos através de um
questionário de background e testes de usabilidade, em sessões que tiveram
uma duração média de 30 minutos por paciente, onde os pacientes tiveram
acesso à aplicação pré-instalada num dispositivo. Estes foram orientados para
executar uma série de tarefas e foram observados com o objetivo de aprender
sobre como os participantes usam o protótipo. No final das sessões foi-lhes
pedido que respondessem a um questionário pós-teste.
Relativamente aos médicos, os dados foram recolhidos através de
questionários. Devido à dificuldade de conseguir sessões presenciais com os
médicos, foram enviados vídeos demostrativos das aplicações, com breves
explicações das funcionalidades principais do protótipo.
•

Versão Final Beet
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Relativamente aos peritos, os testes constituíram numa exploração livre
à aplicação web, os dados foram recolhidos através de um questionário online
com um conjunto de Web Usability Guidelines criadas por (Travis, 2009),
selecionadas e agrupadas por quatro temas principais, nomeadamente: layout
da página e design visual; confiança e credibilidade; formulários e entrada de
dados; Navegação.
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4. Testes e análise ao protótipo
Numa das etapas iniciais deste estudo foram realizados testes ao
protótipo previamente desenvolvido na licenciatura de Novas Tecnologias da
Comunicação (Gabble), com articulação com a Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto (FMUP). Esse protótipo foi o ponto de partida deste
trabalho e os testes realizados tiveram como objetivo levantar pontos fortes e
fracos, no sentido de melhorar e validar a sua dimensão gráfica/funcional.

4.1.

Principais objetivos

Através dos testes de usabilidade realizados aos pacientes, pretendeuse estabelecer e validar as medidas de desempenho do utilizador, identificar
potenciais

preocupações

de

design,

produtividade

e

satisfação,

nomeadamente:
•

Determinar inconsistências de design e áreas problemáticas de
usabilidade na interface do utilizador e nas áreas de conteúdo;

•

Erros de navegação, falha ao localizar funções, cliques excessivos para
concluir uma função;

•

Erros de apresentação, falha em localizar e agir apropriadamente sobre
as informações desejadas;

•

Funcionalidades relevantes e irrelevantes;

•

Estabelecer o nível de desempenho do utilizador e os níveis de
satisfação do utilizador com a interface;

•

Compreender motivações para o uso da aplicação.

4.2.

Participantes

Tendo em conta o objetivo da presente investigação, foram selecionados
dois tipos de participantes, nomeadamente médicos e pacientes. Os pacientes
participaram nos testes à aplicação móvel e os médicos na aplicação web, isto
porque, a aplicação móvel destina-se apenas para pacientes e a aplicação web
para médicos.
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Relativamente aos pacientes, os dados foram recolhidos através de um
questionário

e

testes

de

usabilidade,

os

testes

foram

realizados

presencialmente com ajuda de uma médica psiquiatra da FMUP, as sessões
tiveram uma duração média de 30 minutos por paciente, onde os pacientes
tiveram acesso à aplicação pré-instalada num dispositivo, orientados para
executar uma série de tarefas, foram observados com o objetivo de aprender
sobre como os participantes usam o protótipo, no final das sessões foi pedido
para responder a um questionário pós-testes, e ainda para falarem de forma
aberta sobre a sua experiência com o protótipo.
Relativamente aos médicos, os dados foram recolhidos através de
questionários. Devido à dificuldade de conseguir sessões presenciais com os
médicos, foi-lhes enviado vídeos demostrativos das aplicações, com breves
explicações das funcionalidades principais do protótipo.

4.3.

Testes com pacientes

Os testes presenciais com os pacientes foram realizados nas
instalações de uma Clínica Psiquiátrica em Santo Tirso. O local proporcionou
conforto e familiaridade aos participantes, sentindo-se assim mais à vontade
durante os testes e realização das tarefas.
Os testes foram realizados no dia 5 de Dezembro de 2018, com o
consentimento dos pacientes para o registo e a gravação do áudio.
Começaram com um briefing inicial onde foi explicado o conceito do projeto, as
principais ideias e objetivos, no total tiveram uma duração de aproximadamente
duas horas e meia.
Os questionários pós testes continham diversas questões com o objetivo
de recolher informação para responder às questões relacionados com a
avaliação do aspeto gráfico, como também, responder às questões relacionada
com o aspeto técnico da aplicação, visto que este estudo tem articulação com o
estudo do investigador Vitor Amaral.
Tendo em conta o objetivo do presente estudo, foi feita uma análise das
questões mais relacionadas com o aspeto gráfico da aplicação, como também
ao áudio que continha a apreciação final sobre a aplicação.
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Figura 3 - Protótipo da aplicação móvel dos pacientes

4.4.

Análise dos testes com pacientes

Nos testes (dados e instrumentos utilizados no apêndice 1 - “Testes ao
protótipo”) participaram 5 pacientes com idades entre os 26 e 60 anos, sendo
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todos os participantes do sexo feminino, todos possuíam um telemóvel com
sistema Android ou iOS com conexão à internet.
Tendo em conta que a comunicação entre médicos e pacientes é o foco
principal da aplicação as perguntas iniciais focaram-se muito neste aspeto, com
o objetivo de perceber quais os meios de comunicação utilizados pelos
pacientes para comunicar.
A maioria dos participantes utiliza meios de comunicação como as
chamadas telefónicas, email e SMS para comunicar com familiares, amigos e
colegas de trabalho, como também com profissionais de saúde. Aplicações
com carisma e orientação mais social e lazer como o Instagram são muito
pouco utilizadas para comunicar com profissionais de saúde.
Em relação a aspetos relacionados com a interface do protótipo, 4/5 dos
participantes consideram que a letra tinha um tamanho adequado para leitura,
3/5 consideram que a diferença entre cores é pouca e por vezes é difícil
distinguir elementos visuais, a forma, os tamanhos e a representação dos
ícones adequados, 3/5 não conseguem distinguir anotações normais de
partilhadas, 4/5 consideram o aspeto geral do protótipo agradável.
A maioria dos pacientes indicou que gostaria de utilizar a aplicação com
frequência, consideram a aplicação fácil de utilizar e que gostariam de utilizar a
aplicação com o seu médico.

4.5.

Testes com médicos

Como referido anteriormente devido à dificuldade de conseguir sessões
presenciais com os médicos, os testes foram feitos remotamente, através da
demonstração da aplicação em vídeo7 e inquérito online8. 14 médicos
participaram nos testes, havendo uma distribuição equilibrada entre género
feminino e masculino, tendo a maioria dos participantes especialidade em
medicina geral e familiar, com idades entre 28 e 63.

7
8

Vídeo enviado aos médicos - https://youtu.be/WIiHTVYDNZE acedido no dia 20/11/2019.
Inquérito aos médicos - https://forms.gle/nS2GWYHwA7CgDezD8 acedido no dia 20/11/2019.
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Figura 4 - Protótipo da aplicação web dos médicos

4.6.

Análise dos testes com médicos

Nos testes participaram 14 médicos. Em relação ao tamanho da letra
12/14 dos médicos consideram estar adequado para leitura, no entanto, 6/14
consideram que existe pouca diferença de cores e por vezes é difícil distinguir
elementos.
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Apesar de 10/14 dos médicos considerarem o chat uma funcionalidade
útil, 4/14 consideraram que não: isto mostra que nem todos os médicos
desejam as mesmas funcionalidades, por isso, a interface deve ser pensada a
permitir desligar determinadas funcionalidades, podendo assim haver perfis de
utilizador, onde a interface se altera dinamicamente.
Ainda com base nas respostas é possível notar que a privacidade é um
aspeto fundamental da aplicação, portanto, deve ser pensado uma interface
para um código/pin de acesso.
Em geral, os dados recolhidos permitiram perceber que a visualização
do vídeo demonstrativo foi útil para os médicos afirmarem que consideram ser
fácil de interagir com a aplicação, fácil de utilizar e que o aspeto gráfico é
agradável.
Apesar de ser difícil de obter feedback negativo tanto por parte dos
médicos ou pacientes em relação à interface, foi possível realçar alguns
aspetos fundamentais a ser melhorados na aplicação final, como por exemplo,
a diferença entre cores, a diferença de uma nota partilhada com o médico e
uma nota privada e a necessidade de utilizar ícones com descrição. 5 dos 14
médicos e todos os pacientes deixaram o seu email, com interesse em
continuar a colaborar no desenvolvimento do projeto.
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5. Design final desenvolvido para as novas aplicações
5.1.

O processo de construção e desenvolvimento

A construção e desenvolvimento das interfaces finais do Beet consistiu
em três fases principais: Wireframes; Design de Alta fidelidade e Design
Funcional. A Figura 5 exemplifica o processo, do lado esquerdo temos as
wireframes, no centro o design de alta fidelidade e à direita o design funcional.

Figura 5 - Processo de construção e desenvolvimento das interfaces

5.1.1. Wireframes
Tendo em conta os testes feitos ao protótipo Gabble, foram desenhadas
novas páginas em wireframes, os wireframes possibilitaram uma discussão
entre orientadores e investigadores/desenvolvedores sobre a nova estrutura e
navegação entre páginas, serviram ainda como um meio de comunicação entre
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todos para considerar mudanças, novas ideias e diferentes soluções, antes de
passar para o design de alta fidelidade.
5.1.2. Design de Alta Fidelidade
O design de alta fidelidade possibilitou avaliar entre todos os detalhes do
design, como, a tipografia, cores, tamanhos, interação dos elementos entre
outros. Possibilitou ter uma ideia do aspeto final das aplicações e da sua
interação antes de começar o desenvolvimento.
Para o desenvolvimento dos wireframes e para o design de alta
fidelidade foi utilizado o Sketch9, uma ferramenta de prototipagem, utilizada
para desenhar as interfaces da aplicação web e mobile, permitiu criar as
interfaces de forma rápida e dinâmica, prototipar não só o aspeto visual como
também a interação, possibilitou assim colaborar com todas as pessoas
envolvidas no projeto podendo assim, tomar decisões relacionadas com o
design antes de começar a desenvolver.
5.1.3. Design Funcional
O design funcional foi construído com tecnologias web como Html, Css e
javascript, utilizou a metodologia Atomic design10, uma metodologia utilizada
para a criação de sistemas de design, constituída por cinco componentes:
Átomos; Moléculas; Organismos; Templates; Páginas. Esta metodologia é
utilizada no desenvolvimento, onde grandes interfaces são quebradas em
pequenos

componentes.

Isto

promoveu

consistência,

código

limpo,

possibilidade de criar interfaces de forma rápida e ainda partilhar componentes,
especialmente os mesmos Átomos e Moléculas na aplicação dos médicos e
pacientes.

9

Sketch - https://www.sketch.com/
Atomic design - http://bradfrost.com/blog/post/atomic-web-design/

10
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Figura 6 - Metodologia Atomic Design

Foram utilizadas como tecnologias principais o React e Style
components. React11 é uma biblioteca javascript criada pelo Facebook,
utilizada para criar interfaces do utilizador, é utilizado principalmente para criar
pequenos componentes, para depois poder criar interfaces mais complexas. O
projeto em React e os seus componentes estão estruturados de acordo com a
metodologia de design Atomic.
Style components12 é utilizado no projeto para dar estilos aos
componentes, entre várias vantagens que Style components apresenta esta
tecnologia é utilizada no projeto por ser de fácil manutenção, em vez de
grandes ficheiros de Css, os estilos vivem dentro de cada componente,
possibilitou ainda a criação de temas na aplicação dos pacientes, o tema
principal e o tema escuro.

11
12

React - https://reactjs.org
Style componentes - https://www.styled-components.com/docs/basics
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Figura 7 - Temas da aplicação móvel

5.2.

Opções de design de acordo com os princípios

Durante

o

desenvolvimento

do

design

das

aplicações

foram

incorporados vários princípios de design previamente levantados, desde dos
mais gerais de Brett (2016) do seu artigo “5 Design principles for e-health”,
onde o autor partilha dicas para desenvolver melhores produtos para e-health,
como o modelo de design de Rotondi et al. (2015) e as suas 18 variáveis, e
ainda os mais específicos de Sousa (2017) que definiu cinco dimensões
constituintes da Interface que são relevantes no processo de criação de
confiança e credibilidade, e que foram importantes na tomada de decisões no
processo de design.
Como referido anteriormente, foram levantados um conjunto de
princípios para desenvolver melhores produtos para a saúde, dicas como
desenhar de forma colaborativa, envolvendo vários utilizadores de Brett (2016),

52

foram aplicadas durante o processo de desenvolvimento, a seguir podemos ver
onde os princípios de Rotondi et al. (2015) e Sousa (2017) previamente
levantados foram aplicados nas aplicações.
5.2.1. Princípios para a criação de confiança e credibilidade
•

A moda nunca deve triunfar sobre a usabilidade

Este princípio está mais presente na aplicação móvel. Esta contem
gradientes em alguns ecrãs como elemento de design; apesar disto, o
gradiente é apenas utilizado em ecrãs que requerem pouca leitura e interação
por parte do utilizador - como podemos verificar na Figura 8 à esquerda temos
a representação do ecrã chat, este não utiliza o gradiente por ser um ecrã que
requer alguma leitura, atenção e interação por parte do utilizador, por sua vez,
ecrãs como o das Notificações à direita na figura 8, requer menos leitura e
interação por parte do utilizador.
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Figura 8 - Utilização adequada de gradientes como elementos de design

•
De

Alinhamento
acordo

com

Sousa

(2017)

o

alinhamento

refere-se

ao

posicionamento de elementos de modo a que os seus limites se organizem ao
longo de linhas, de colunas ou de outras formas mais complexas, criando uma
sensação de unidade e coesão. Podemos verificar isto na figura 9 que através
de uma hierarquia de espaçamentos, e da utilização da grid do Bootstrap13 4
apresenta ecrãs e elementos visualmente coesos.

13

Bootstrap - https://getbootstrap.com/
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Figura 9 - Alinhamento, posicionamento de elementos

•

Consistência

De acordo com Sousa (2017) elementos que se comportam de modo
diferente devem ser visualmente distintos. Através da figura 10 podemos ver
que houve o cuidado de desenhar elementos com comportamentos diferentes
serem visualmente distintos, como por exemplo o botão que é clicável e o label
que é apenas visual.
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Botão

Abrir

Label

Privada

Figura 10 – Elementos com comportamento diferente

•

Credibilidade de superfície

De acordo com Sousa (2017) as pessoas fazem as primeiras avaliações
de credibilidade da tecnologia de computação com base nas características de
superfície, como o layout e densidade de anúncios, portanto, os ecrãs
apresentados aos utilizadores apresentam apenas as funcionalidades tanto
para médicos como pacientes não existem anúncios em toda a aplicação.
•

Espaço

De acordo com Sousa (2017) o espaço atrai e a falta dele transmite a
ideia de confusão. Tal pode ser observado na Figura 11, que apresenta ecrãs
(como por exemplo o perfil) que dispõem de muito espaço e nos quais os
elementos que constituem o ecrã apresentam espaço entre outros elementos;
cada elemento dispõe de espaço entre seu conteúdo.
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Figura 11 - Aplicação de espaço na aplicação

•

Hierarquia

De acordo com Sousa (2017) a hierarquia utiliza-se para diferenciar a
importância dos elementos.

Na figura 12 podemos ver um cartão que

representa uma nota, onde o título e suas ações está mais destacado,
hierarquicamente no topo do componente com uma fonte maior, de seguida o
corpo do texto e por ultimo a data que por sua vez neste contexto tem menos
importância em relação à restante informação do componente.
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Medicamentos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
Incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
1 Jan 2019

Figura 12 - Aplicação de hierarquia no cartão nota

•

Simplicidade

Em geral todo o design apresenta simplicidade o que, de acordo com
Sousa (2017), faz com que a utilização da plataforma seja uma experiencia
mais agradável. Como podemos verificar na figura 8, 11 e 12, toda a interface
utiliza uma linguagem de design minimalista, desde da tipografia e cores
utilizadas, com a ideia em mente que menos é mais, nas figuras mencionadas
acima podemos verificar que, por exemplo, existe pouco uso de linhas, em vez
disso a interface utiliza espaço branco para dar separar elementos.
•

Tipografia

De acordo com Sousa (2017) a tipografia desempenha um papel
fundamental na comunicação da informação. A sua forma determina o carácter,
os atributos emocionais e afeta diretamente a acessibilidade e a reação do
leitor, com isto, a tipografia escolhida foi Roboto14 da Google que a descrevem
como “moderno, mas acessível e emocional”, para alem disso é uma tipografia
14

Roboto - https://fonts.google.com/specimen/Roboto
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simples, mas sofisticada. Entre os vários estilos que Roboto tem, os mais
utilizados nas aplicações são: Light; Regular e Medium.

Roboto
Light
Regular
Medium

Figura 13 - Representação da fonte Roboto

•

Feedback

De acordo com Sousa (2017) o utilizador deve ser sempre informado
das consequências das suas ações através de mensagens de feedback. Isto é
feito através de snackbars15 que, como podemos verificar na figura 14, fornece
notificações no canto inferior esquerdo do ecrã, sempre que o utilizador
elimina, adiciona ou faça qualquer tipo de ação que necessite de feedback para
o alertar.

Snackbars – Termo utilizado em inglês para descrever barras que fornecem breves mensagens sobre
os processos da aplicação na parte inferior do ecrã.
15
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Figura 14 - Feedback através de snackbars

•

Organização

De acordo com Sousa (2017) a informação deve ser organizada de
acordo com o contexto, o objetivo e as caraterísticas da informação. Isto é
conseguido através da organização das funcionalidades principais por ecrãs, e
ainda, por submenus de acordo com o contexto pretendido, por exemplo, no
ecrãs notas e noutros ecrãs, como podemos ver na figura 15, são utilizadas
Tabs16 para organizar o tipo de nota (privadas e partilhadas por pacientes).

Tabs – Termo em inglês para descrever guias que organizam o conteúdo em diferentes ecrãs, conjunto
de dados e outras interações.
16
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Figura 15 - Aplicação de Tabs para organizar conteúdo

•

Prevenção dos erros ou tolerância

De acordo com Sousa (2017), deve-se proteger o utilizador dos erros e
minimizar ao máximo as suas consequências através de boas affordances,
dando a possibilidade de reverter as ações. Como podemos verificar na figura
16, este princípio é aplicado durante a utilização da aplicação, de forma
minimizar o erro ou até impedir. Por exemplo, optou-se por desligar a
possibilidade de fechar o painel lateral clicando fora deste, para que o utilizador
não feche o mesmo acidentalmente depois de preencher informação, ainda,
ações do tipo eliminar, estão num segundo nível de interação, para não
eliminar acidentalmente e reduzir a necessidade de modais de confirmação,
colocou-se ações irreversíveis dentro de menus.
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Figura 16 - Feedback para prevenção de erros

•

Reconhecimento em vez de recordação

De acordo com Sousa (2017), a nossa memoria é melhor a reconhecer
do que a recordar, portanto, como podemos ver nas figuras 8, 13, 14 e 15 que
a interface foi pensada de forma a minimizar a sobrecarga da memoria, com
inspiração no material design17 elementos como a cor e a forma foram
pensados de forma a criar um padrão, a integração de princípios de design
material permite o reconhecimento pelo utilizador, desde da iconografia,
tipografia, cor e organização da informação.
•

Affordance

De acordo com Sousa (2017) a affordance é a propriedade através da
qual as caraterísticas de um objeto influenciam a perceção da sua função dos
seus movimentos ou efeitos. Por outras palavras, um botão foi desenhado para
ser percebido como um botão que tem como objetivo ser clicável e executar
uma função, um label tem como objetivo ser um elemento apenas visual de
leitura, todos os outros elementos da interface foram pensados da mesma
forma.
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•

Autonomia

De acordo com Sousa (2017), o sistema deve permitir que o utilizador
tenha alguma autonomia na interação, por exemplo, indicar que não quer ver
mais uma janela de diálogo. Como podemos ver na figura 17, a aplicação dos
médicos permite que o utilizador escolha quais as funcionalidades quer ou não
utilizar, podendo desligar por exemplo o chat, e eventualmente voltar a ativar
esta funcionalidade, em relação à aplicação dos pacientes, estes podem
desligar funcionalidades como as notificações, e reverter essa ação caso
desejado.

Figura 17 - Ecrã de definições da aplicação web

•

Controlo

De acordo com Sousa (2017), o utilizador deve sentir que as suas ações
determinam a resposta do sistema e que não é necessário percorrer um
caminho rígido, em ambas as aplicações, não existem obrigações, tanto
médicos como pacientes podem utilizar a aplicação de forma livre.
•

Ferramentas ao alcance da mão

Todas as funcionalidades e controlos mais utilizados foram colocados
nos locais mais convenientes e imediatos; como podemos ver na figura 19, na
aplicação dos médicos os elementos de navegação encontram-se todos
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posicionados na parte superior esquerda do ecrã, e a maioria das ferramentas
de criação encontram-se na parte superior direita do ecrã, na aplicação dos
pacientes, como podemos verificar na figura 8, os elementos de navegação e
criação de conteúdo encontram-se na parte inferior do ecrã.
•

Visibilidade do estado do sistema

Ambas as aplicações, tanto a dos médicos e pacientes, dispõem de
mensagens para alertar sobre o estado do sistema. Como podemos verificar
na figura 22, quando um ecrã não possui conteúdo ainda, é mostrado uma
figura a informar sobre este estado, o mesmo é aplicado quando a aplicação
está a carregar, caso tinha acontecido um erro ou mensagens de sucesso.
•

Marca

De acordo com Sousa (2017) a marca é muito importante no processo
de garantia de relações de confiança, devendo ser utilizados logótipos e nomes
de marcas familiares cuja integridade é respeitada, por isso, foi criada uma
marca para o produto com o nome Beet. Beet vem de Beetroot (Beterraba) e foi
escolhido este nome pelos benefícios para a saúde mental e física, como
podemos ver na figura 18, o logo representa o cérebro e a cor do logo a
beterraba.

Figura 18 - Apresentação do logotipo da marca Beet

•

Efeito estético, integridade e atração
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De acordo com Sousa (2017) a qualidade estética numa plataforma
digital faz com que esta pareça mais fácil de utilizar, facilita a aceitação e a
utilização ao longo do tempo, promove o pensamento criativo e a resolução de
problemas. Como podemos ver na figura 8 e 17, ao longo do processo de
design foi dada sempre atenção à qualidade estética em ambas as aplicações
de modo a melhorar a experiência de utilização.

•

Envolvimento

De acordo com Sousa (2017) o envolvimento é entendido como uma
estratégia utilizada no Marketing que tem como objetivo a criação de uma
relação contínua entre uma empresa e os seus clientes, criando interações de
valor que acontecem ao longo do tempo e que transformam estranhos em
promotores, desde do início tem-se vindo a incluir potenciais utilizadores finais
no processo de desenvolvimento, com o objetivo de melhorar o produto e
responder às suas necessidades e espectativas.

5.2.2. Princípios para a criação de produtos e-health
•

Raso

De acordo com Rotondi et al. (2015), a hierarquia deve ter profundidade
mínima, de preferência um nível após a página inicial, portanto, na aplicação
dos médicos, é possível aceder às funcionalidades principais geralmente com
um máximo de três cliques. Ao entrar na aplicação, os médicos são
apresentados com o dashboard e um link para os pacientes, como podemos
ver na figura 19, ao clicar no link pacientes, é apresentado com a lista de
pacientes que possui, ao selecionar um paciente é apresentado com as
funcionalidades principais da aplicação, a partir dai, pode selecionar a
funcionalidade que pretende, para aceder às informações do paciente
previamente selecionado.
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Na aplicação dos pacientes, existe uma profundidade ainda menor, é
possível aceder a todas as funcionalidades principais com apenas um clique, e
após aceder às funcionalidades principais, pode executar ações relacionadas
com esta funcionalidade com apenas mais um clique, como é possível verificar
na figura 19.

Figura 19 - Navegação das aplicações

•

Introdução
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De acordo com Rotondi et al. (2015) a aplicação deve ter conteúdo
mínimo (por exemplo, texto introdutório) antes dos hiperlinks que levam ao
conteúdo. Podemos verificar na figura 20, no caso da aplicação dos médicos
antes dos links que levam às funcionalidades principais estes são
apresentados com uma visão geral sobre os seus pacientes, ou seja, o ecrã de
dashboard. Os pacientes ao entrar na aplicação são logo apresentados com o
ecrã de notificações, que por sua vez, é a funcionalidade principal da aplicação
dos pacientes, o ecrã onde os pacientes podem aceder a notificação do tipo
interativas ou não dos seus médicos.

Figura 20 - Ecrã inicial das aplicações

•

Auxiliares de memória

De acordo com Rotondi et al. (2015), auxílios de memória (por exemplo,
menus pop-up) devem ser usados para facilitar a navegaçao
̃ e nivelar a
hierarquia. No caso da aplicação dos médicos esta utiliza painéis laterais em
vez de menus pop-up, estes menus laterais têm o objetivo de diminuir a
necessidade de navegar para outras páginas, possibilitam ainda executar
ações e ver o resultado das mesmas em tempo real. Na aplicação dos
pacientes esta utiliza os mesmos menus laterais, mas por sua vez, estes
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ocupam a largura total do ecrã devido à reduzida dimensão do ecrã e
aproveitamento do espaço.

Figura 21 - Demonstração dos menus laterais

•

Simples

De acordo com Rotondi et al. as páginas devem evitar conteúdo
distrativo e supérfluo (por exemplo, cores brilhantes, ícones e gráficos). Como
referido anteriormente a interface Beet em geral é simples, apresenta ícones
para ajudar na navegação, ajudar a perceber determinadas funcionalidades e a
executar ações, os gráficos por sua vez, são utilizados para informar ao
utilizador quando um ecrã ainda não possui conteúdo ou quando, por exemplo,
caso ocorra algum erro.
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Figura 22 - Ilustração de feedback ao utilizador

•

Inferência, Explicito, Nível de leitura

De acordo com Rotondi et al. os elementos de navegaçao
̃ não devem
precisar de interpretaçao
̃ para entender (por exemplo, os hiperlinks, ícones,
títulos e rótulos devem usar palavras explícitas) e deve haver uma necessidade
mínima de pensar abstratamente para entender o conteúdo escrito da
aplicaçao
̃ , por exemplo, frases simples e estrutura de composiçao
̃ devem ser
empregadas. Em ambas as aplicações todo o texto da interface não criado
pelos utilizadores, foi pensado de forma a serem interpretados por médicos e
pacientes, com uma taxa de esforço reduzida. Como podemos ver na figura 19,
palavras como “Planos de intervenção”, “Anotações” e outras, foram escolhidas
de forma utilizar este princípio.
•

Scrolling

De acordo com Rotondi et al. a ênfase deve ser colocada no scroll de
uma página para conteúdo adicional versus paginaçao
̃ . Sempre que seja
necessário aceder a mais informação relacionada com a mesma funcionalidade
esta é feita através do scroll, nenhuma das aplicações apresenta paginação
para aceder a mais informação.
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Figura 23 - Demonstração do scroll na página

•

Barra de ferramentas

De acordo com Rotondi et al. o uso constante de uma única barra de
navegaçao
̃ melhora a compreensão e a navegaçao
̃ . Como podemos ver na
figura 19, na aplicação dos médicos toda a navegação é feita através do painel
esquerdo, em relação à aplicação dos pacientes toda a navegação é realizada
na barra de navegação inferior.
•

Organização

De acordo com Rotondi et al. o agrupamento de conteúdo (por exemplo,
na home page) deve ser realizado usando categorias ou módulos menos
abstratos, mais próximos conceitualmente ao conteúdo do destino final. Cada
módulo ou hiperlink na home page leva o utilizador a uma quantidade menor de
conteúdo relativamente focado. Como podemos verificar na figura 19, este
princípio está mais presente na aplicação dos médicos, onde através da
seleção de um paciente, consegue ter acesso às funcionalidades principais da
aplicação, sempre relacionadas com o paciente previamente selecionado, por
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exemplo, após a seleção de um paciente pode clicar no link “Anotações” e ter
acesso a todas as anotações relacionadas com o paciente selecionado.
•

Áreas de navegação, Localização, Hiperlinks

De acordo com Rotondi et al. os hiperlinks para conteúdo adicional
devem estar localizados num número mínimo de locais numa página ou ecrã,
de preferência no local ou na área de navegaçao
̃ da página e devem ser
colocados no canto superior esquerdo de uma página, porque é onde os
utilizadores começam a pesquisar uma página. Como é possível ver na figura
19, toda a navegação é realizada no canto esquerdo do ecrã no caso dos
médicos e na barra inferior do ecrã no caso dos pacientes, a informação sobre
a navegação em ambas as aplicações, é fornecida na parte superior do ecrã.
•

Áreas de tópicos

De acordo com Rotondi et al. o conteúdo da página deve ser organizado
usando áreas temáticas independentes e mínimas. Como podemos ver na
figura 19, na aplicação dos médicos o conteúdo das páginas é dividido por seis
grandes áreas principais: Chat; Planos de Intervenção; Anotações; Histórico;
Dashboard e Perfil. Na aplicação dos pacientes o conteúdo das páginas é
dividido por quatro grandes áreas principais: Notificações; Chat; Anotações e
Perfil.
•

Disposição

De acordo com Rotondi et al. uma geometria simples, usando uma única
coluna, é potencialmente melhor para apresentar o conteúdo da página. Como
podemos ver na figura 24, a aplicação dos médicos dividida por duas colunas
principais, a coluna onde a navegação está sempre presente e a coluna com a
funcionalidade desejada. Na aplicação dos pacientes esta apresenta apenas
uma coluna principal, onde a navegação está presente na parte inferior do ecrã
e a funcionalidade na parte superior a seguir à navegação.
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Figura 24 - Organização das aplicações por áreas principais

•

Temas

De acordo com Rotondi et al. deve-se apresentar um número limitado de
temas diferentes. Tendo este princípio em consideração, a aplicação dos
médicos apresenta apenas um tema e a aplicação dos pacientes, como
podemos verificar na figura 7, apresenta dois temas, o tema principal e o tema
escuro.

72

6. Avaliação das interfaces desenvolvidas
Considerando os objetivos da presente investigação, o objetivo da fase
de avaliação das aplicações desenvolvidas, foi testar a camada visual
desenvolvida. Para tal foram selecionados 3 peritos em Design de diferentes
áreas, como podemos verificar na tabela 4.

Nº

Género

Área

de Há quanto tempo

formação

trabalha/Investiga
na área de
design de
interfaces

1

Masculino

Design de

Mais de 6 anos

Comunicação
2

Masculino

Design de

Mais de 6 anos

Jogos e
Interação
3

Masculino

Design

Mais de 6 anos

Tabela 4 - Caracterização dos participantes peritos

Os testes (dados e instrumentos utilizados no apêndice 3 - “Testes com
peritos”) foram realizados remotamente e tiveram como objetivo principal
permitir aos participantes explorar as aplicações de forma livre, e o
preenchimento de um questionário online com um conjunto de Web Usability
Guidelines criadas por (Travis, 2009).
As questões selecionadas no questionário foram agrupadas em 4 grupos
principais: Layout da página e design visual; Confiança e credibilidade;
Formulários e entrada de dados e navegação. Estes grupos contêm questões
relacionadas com os princípios de design previamente selecionados, com o
objetivo de perceber quais os princípios de design que melhor funcionam, e
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para poder responder quais os princípios de design devem ser utilizados numa
aplicação, de suporte à comunicação médico-paciente.

6.1.
•

Análise e discussão dos resultados
Layout da página e design visual

Nas perguntas relacionadas com o layout da página e design visual, as
respostas obtidas foram em geral positivas, ainda que tenha havido muitas
respostas negativas, como podemos verificar na tabela 5. De acordo com a
maioria dos peritos, os aspetos mais negativos estão relacionados com, a
dificuldade de distinguir componentes que são clicáveis das que não são, a
utilização da cor para estruturar e agrupar itens e os ícones que não são
familiares. Por sua vez, os peritos classificaram positivamente, que as fontes
são legíveis e utilizadas de forma consistente, que a relação entre controlos e
suas ações são óbvias, que cada página compartilha um layout consistente, e
que promovem um ponto de partida, que existe um bom equilíbrio entre a
densidade de informações e o uso de espaço branco, a utilização correta do
logotipo em todas as páginas, os recursos que atraem a atenção são usados
com moderação, que é fácil localizar elementos padrão, como por exemplo, a
navegação do site, as cores funcionam bem juntas e fundos complicados são
evitados.

Pergunta
A densidade do ecrã é apropriada para os utilizadores e para
as suas tarefas?
O layout ajuda a concentrar a atenção no que fazer a seguir?
Coisas que são clicáveis (como botões) são obviamente
pressionáveis?
Os itens que não são clicáveis não têm características que
sugerem que eles são?
A funcionalidade dos botões e controles é óbvia nas etiquetas
ou no design?

Sim

Não

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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Os links de hipertexto são fáceis de identificar sem a

1

2

As fontes são usadas de forma consistente?

3

0

A relação entre controles e suas ações é óbvia?

2

1

1

2

2

1

Cada página do site compartilha um layout consistente?

3

0

Botões e links mostram que eles foram clicados?

1

2

2

1

3

0

2

1

O site é agradável de se olhar?

1

2

O site evita o uso extensivo de texto em maiúsculas?

3

0

0

3

1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

necessidade por exemplo, do sublinhado?

Ícones e gráficos são padrão e / ou intuitivos (concretos e
familiares)?
Existe um "ponto de partida" visual claro em todas as
páginas?

Os componentes da GUI (como botões de opção e caixas de
seleção) são usados adequadamente?
As fontes são legíveis?
Existe um bom equilíbrio entre densidade de informações e
uso de espaço em branco?

O site tem uma aparência consistente e claramente
reconhecível, que envolverá os utilizadores?
A cor é usada para estruturar e agrupar itens na página?
As páginas foram projetadas para uma grade subjacente, com
itens e widgets alinhados horizontal e verticalmente?
Etiquetas significativas, cores de plano de fundo eficazes e
uso apropriado de bordas e espaços em branco ajudam os
utilizadores a identificar um conjunto de itens como um bloco
funcional discreto?
As cores funcionam bem juntas e fundos complicados são
evitados?
As páginas individuais estão livres de informações
desorganizadas e irrelevantes?
É fácil localizar elementos padrão (como títulos de página,
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navegação no site, navegação na página, política de
privacidade etc.)?
O logotipo da organização é colocado no mesmo local em
todas as páginas. Ao clicar no logotipo, o utilizador retorna à

3

0

2

1

2

1

página mais lógica (por exemplo, a página inicial)?
Recursos que atraem a atenção (como animação, cores fortes
e diferenciais de tamanho) são usados com moderação e
somente quando relevantes?
Os ícones são visualmente e conceitualmente distintos, mas
ainda harmoniosos (claramente parte da mesma família)?

Tabela 5 - Perguntas aos peritos sobre o layout da página e design visual

•

Confiança e credibilidade

Como podemos observar na tabela 6, apenas um perito respondeu que
não às perguntas: “O site evita anúncios, especialmente pop-ups” e “O design
visual complementa a marca”. Tendo em conta que o objetivo desde grupo de
perguntas é compreender se o design visual transmite ao utilizador confiança e
credibilidade, e apesar do grupo de participantes ser muito pequeno, podemos
concluir que, no geral, os peritos consideram que a aplicação transmite
confiança e credibilidade.
Pergunta

Sim

Não

2

1

3

0

O site está livre de erros tipográficos e de ortografia.

3

0

O design visual complementa a marca.

2

1

O site evita anúncios, especialmente pop-ups.
Cada página tem uma marca clara para que o utilizador saiba que
ainda está no mesmo site.

Tabela 6 – Perguntas aos peritos sobre confiança e credibilidade

•

Formulários e entrada de dados
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Neste grupo de perguntas os resultados variam. Podemos verificar na
tabela 7 que os peritos responderam positivamente à maioria das questões
relacionadas com o design visual dos formulários; no entanto, nas questões
relacionadas com a interação dos formulários os peritos responderam de forma
negativa, havendo assim necessidade de melhorar, valores padrão dos
formulários, o tipo de dados que é esperado, e ainda fornecer dicas e exemplos
nos formulários.
Pergunta

Sim

Não

1

2

1

1

3

0

2

1

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

0

3

Os campos de entrada de dados contêm valores padrão quando
apropriado e mostram o tipo de dados esperado e o comprimento
do campo?
O site insere automaticamente dados de formatação de campo (por
exemplo, símbolos de moeda, vírgulas para milhares, espaços à
esquerda ou à direita). Os utilizadores não precisam inserir
caracteres como £ ou%?
Os rótulos dos campos nos formulários explicam claramente quais
entradas são desejadas?
Caixas de texto nos formulários têm o tamanho certo para a
resposta esperada?
Existe uma distinção clara entre os campos "obrigatório" e
"opcional" nos formulários?
Os campos nos formulários contêm dicas, exemplos ou respostas
de modelo para demonstrar a entrada esperada?
Menus, botões de opção e caixas de seleção são usados
preferencialmente aos campos de entrada de texto nos formulários
(ou seja, os campos de entrada de texto não são usados em
excesso)?
O utilizador pode alterar os valores padrão nos campos do
formulário?
Os formulários são validados antes do envio do formulário?
O site facilita a correção de erros (por exemplo, quando um
formulário está incompleto, posicionando o cursor no local em que a
correção é necessária)?
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Existe consistência entre a entrada de dados e a exibição de
dados?

1

1

Tabela 7 – Perguntas aos peritos sobre formulários e entrada de dados

•

Navegação

Pelas respostas apresentadas na tabela 8, podemos verificar que em
relação à navegação, esta apresenta alguns pontos negativos. Os peritos
consideram que não está ordenada da maneira mais lógica, que não existe
alteração visível quando o rato aponta para algo clicável e que a navegação é
profunda, ou seja, contem muitos níveis no menu. Contudo, como pontos
positivos, os peritos consideram que existe uma maneira conveniente e óbvia
de mover entre páginas, que a estrutura do site é simples, que é fornecido bom
feedback de navegação, que os links têm a mesma aparência entre páginas,
que os termos usados para os itens de navegação são simples e que o site
permite ao utilizador controlar o ritmo e sequência de interação.
Pergunta
Existe uma maneira conveniente e óbvia de se mover entre páginas
e seções relacionadas e é fácil retornar à página inicial?
As opções de navegação são ordenadas da maneira mais lógica ou
orientada a tarefas?
O sistema de navegação é amplo e raso (muitos itens em um menu)
em vez de profundo (muitos níveis de menu)?
A estrutura do site é simples, com um modelo conceitual claro e
sem níveis desnecessários?
As principais seções do site estão disponíveis em todas as páginas
(navegação persistente) e não há becos sem saída?
É fornecido um bom feedback de navegação (por exemplo,
mostrando onde está no site)?
Os links e rótulos de navegação contêm as "palavras-chave" que os
utilizadores procurarão para atingir sua meta?
Terminologia e convenções (como cores de link) são
(aproximadamente) consistentes com o uso geral da Web?

Sim

Não

2

1

1

2

0

3

2

1

1

2

3

0

1

2

1

2
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Os links têm a mesma aparência nas diferentes seções do site?
Os termos usados para itens de navegação e links de hipertexto são
inequívocos e sem jargões?
Há uma alteração visível quando o rato aponta para algo clicável
(excluindo as alterações do cursor)?
O site permite ao utilizador controlar o ritmo e a sequência da
interação?
Instruções, avisos e mensagens do menu aparecem no mesmo
lugar em cada ecrã?

2

1

3

0

1

2

2

1

1

2

Tabela 8 – Perguntas aos peritos relacionadas com a navegação

•

Orientação para tarefas e funcionalidades do site

Podemos verificar na tabela 9 que os peritos consideram que o design
da primeira página incentivará as pessoas a explorar o site e que este criará
uma primeira impressão positiva, que as informações são apresentadas numa
ordem simples, natural e lógica e que o site é isento de informações
irrelevantes,

desnecessárias

e

perturbadoras.

Contudo,

responderam

negativamente em relação ao número de ecrãs necessários por tarefa, que um
visitante típico pela primeira vez terá dificuldades em conseguir executar
tarefas mais comuns sem assistência e que ao olhar para a primeira página o
utilizador terá dificuldades em saber por onde começar.
Pergunta

Sim

Não

2

1

2

1

O número de ecrãs necessários por tarefa foi minimizado?

1

2

O site requer scroll e clique mínimos?

1

2

1

2

0

3

O site é isento de informações irrelevantes, desnecessárias e
perturbadoras?
As informações são apresentadas numa ordem simples, natural e
lógica?

Um visitante típico pela primeira vez pode executar as tarefas mais
comuns sem assistência?
O site é robusto e todos os principais recursos funcionam?
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Ao olhar para a página inicial, o utilizador entenderá por onde
começar?
A página inicial é projetada profissionalmente e criará uma primeira
impressão positiva?
O design da página inicial incentivará as pessoas a explorar o site?

1

2

2

1

2

1

Tabela 9 – Perguntas aos peritos relacionadas com a orientação para tarefas e
funcionalidades do site

•

Sugestões e observações

O perito Nº1 recomendou que o sistema devia clarificar a próxima ação,
quando o utilizador tenta adicionar um paciente e o sistema responde com “O
paciente já existe e está ligado a outro médico”, o mesmo participante em
relação à Dashboard18 na visão geral, sugeriu que os cartões pacientes e
anotação deviam ter uma melhor affordance19, aponta que, o tratamento gráfico
desta informação pode sugerir a existência de dois botões.
O perito Nº2 levantou dois problemas relacionados com a navegação
lateral: apontou que se clicar em “pacientes” (mas não em nenhum em
particular) e depois clicar no logo, o menu na navegação lateral não retorna ao
topo da hierarquia como seria de esperar, considerou ser estranho ter que
clicar em “<- pacientes” para retorcer, porque, ao fazê-lo, o utilizador não vai
para a página Pacientes mas sim para a raiz do menu. O mesmo participante,
em relação ao teste de peritos realizado apontou que, “A avaliação de peritos
deveria ser realizada presencialmente, com vista à obtenção de feedback
qualitativo. Contudo, o feedback qualitativo é sempre relevante para os
participantes poderem apontar eventuais problemas ou casos de sucesso”. Por
último, o participante apontou que, “seria relevante que a informação presente
na plataforma aquando a avaliação fosse mais credível, como uma simulação
do contexto real, afim de se conseguir perceber ou intuir o real uso do
software”.

18 Dashboard- Termo em inglês que significa painel, um tipo de interface gráfica que geralmente fornece
visualizações rápidas dos principais indicadores de desempenho.
19 Affordance – É a qualidade de um objeto que permite o individuo identificar sua funcionalidade sem a
necessidade de prévia explicação.
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O perito Nº3 sugeriu melhorar a diferenciação entre itens clicáveis e não
clicáveis, acrescentar alguma informação que ajude a experiência de
onboarding20 e acrescentar mais cor.
Relativamente aos dados recolhidos em geral foram positivos. Foram
reportadas algumas dificuldades em relação à navegação, especificamente na
terminologia utilizada para identificar onde o utilizador se encontra, alguma
dificuldade em distinguir elementos clicáveis de não clicáveis.

20

Onboarding – Termo em inglês que significa “embarcar”, mergulhar no contexto de uma organização.
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Conclusões
Um dos aspetos importantes descobertos durante o levantamento
bibliográfico foi perceber a importância das aplicações móveis na área em
estudo: de acordo com Almeida et al. (2018) e Neary et al. (2018), as
tecnologias móveis podem ser ferramentas poderosas para melhorar as
interações entre médicos e pacientes. Tratam-se de ferramentas com o
potencial de aumentar e facilitar os cuidados da saúde mental e, de acordo
com Rickard (2016), os jovens consideram as tecnologias móveis mais
envolventes, anónimas e menos estigmatizantes do que outros meios de ajuda.
Confirmamos durante os testes ao protótipo que alguns pacientes
partilham a opinião de Berry et al. (2018), que dizem que os pacientes que
utilizam aplicações para a saúde mental e tratamento da depressão, reportam
sentir uma sensação de liberdade, que podem ser mais abertos e honestos
com a aplicação, que sentem que o risco de constrangimento na aplicação é
reduzido e, assim, podem comunicar sem medo e de uma forma mais aberta
em vez de cara a cara (Berry et al., 2018).
Foi fundamental ter em conta as recomendações de Brett (2016), Das &
Svanaes (2016), Anderson et al. (2018) e outros autores em envolver vários
stakeholders. Por outras palavras, ao desenhar um sistema de saúde é
importante que o design seja feito do ponto paciente e/ou médico para que o
sistema resultante seja, fácil de usar, envolvente, adaptável, acessível e útil,
facilitando assim, a aceitação do produto final por parte dos utilizadores.
Apesar da dificuldade de encontrar princípios de design especificamente
orientados para o desenho de produtos e-health, existe muita investigação
orientada para o desenvolvimento de sistemas de saúde. Desta investigação
emergem alguns princípios, recomendações e considerações a ter no
desenvolvimento de produtos para e-health, tendo sido relevante para a
presente investigação um levantamento destes princípios e considerá-los na
construção das interfaces das aplicações da presente investigação.
Considerando que um dos objetivos principais da presente investigação
é transmitir confiança e credibilidade, por isso, foi importante o levantamento
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dos princípios de design para a credibilidade e confiança de Sousa (2017), que
na sua tese “A interface na e-health: proposta de princípios de design para a
credibilidade e confiança” definiu cinco dimensões constituintes da Interface
relevantes no processo de criação de confiança e credibilidade.
Dos vários princípios de design selecionados no levantamento
bibliográfico, foi importante considerar o levantamento do princípios de Rotondi
et al. (2015). Estes foram considerados durante o desenho das aplicações com
objetivo de reduzir o esforço cognitivo dos utilizadores para usarem
efetivamente

as

aplicações

de

e-health,

desenvolvidas

na

presente

investigação.
Tendo em conta os objetivos definidos para presente investigação, foi
importante no levantamento bibliográfico incluir uma análise das plataformas ehealth atualmente no mercado, de forma a perceber que funcionalidades estas
aplicações dispõem e de que forma a interface é pensada e considerada. Nas
plataformas analisadas é possível observar que algumas, apresentam pouca
clareza e organização nos conteúdos, por sua vez, a Well uma aplicação de
comunicação

entre

médico-paciente

apresenta

grande

complexidade,

organização na informação e um design moderno.
No que diz respeito à construção do design para as aplicações da
presente investigação, foi importante começar por avaliar o protótipo
previamente

desenvolvido

na

Licenciatura

de

Novas

Tecnologias

da

Comunicação presencialmente com utilizadores finais. Através desta avaliação
foi perceber principais dificuldades ao utilizar o protótipo de forma a melhorar
estes aspetos no design final. Os wireframes foram essenciais porque
possibilitaram uma discussão entre orientadores e investigadores sobre a nova
estrutura e navegação, esta nova estrutura teve em conta os princípios do
levantamento bibliográfico e a avaliação feita aos protótipos com os pacientes.
O design de alta fidelidade foi a fase de desenvolvimento que possibilitou
avaliar entre todos os detalhes do design, possibilitou ter uma ideia do aspeto
final das aplicações e da sua interação antes de começar o desenvolvimento. O
design funcional foi baseado no design de alta fidelidade apesar de ter sofrido
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algumas alterações, por motivos de melhoria ou limitações da tecnologia, este
possibilitou ver as interfaces finais a funcionar.
Após a conclusão da construção das aplicações, seguiu-se a avaliação
das mesmas, com peritos em Design de diferentes áreas.

Esta avaliação

permitiu concluir que globalmente os resultados foram positivos, apesar de ter
havido algum feedback negativo, permitiu obter sugestões e melhorias, a
serem consideradas e implementadas em futuras versões das aplicações.
É importante ainda referir que o estudo teve como parceria a FMUP
(Faculdade de Medicina da Universidade do Porto) e como principal objetivo
melhorar o protótipo previamente desenvolvido na licenciatura, em Novas
Tecnologias da Comunicação, no ano letivo 17/18. A presente investigação tem
ainda colaboração com a investigação de Vitor Amaral que desenvolveu a parte
técnica das aplicações.

Resposta à questão de investigação:

Como melhorar e validar a componente gráfica de uma aplicação de
suporte à comunicação médico-paciente, no âmbito dos sintomas
depressivos?

Tendo em conta o levantamento bibliográfico e os testes realizados ao
protótipo, podemos afirmar que, de forma a conseguir melhorar e validar a
componente gráfica de uma aplicação de suporte à comunicação médicopaciente, é muito importante envolver vários stakeholders durante o processo
de design e desenvolvimento, de forma a obter necessidades e perspetivas do
público-alvo.

7.1.

Trabalho futuro

Considerando o levantamento bibliográfico, seria importante uma futura
implementação da dimensão da presença social porque, de acordo com Sousa
(2017),

as

pessoas

estão

mais

propensas

a

realizar

determinado
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comportamento se souberem que estão a ser monitorizadas por uma
tecnologia digital ou se souberem que outros o estão a realizar, ou seja,
futuramente poderá ser considerado haver um espaço de partilha ou
comunicação entre pacientes.
Futuramente, poderia ser fornecida aos utilizadores uma área nas
aplicações para controlo de privacidade. Apesar de nesta fase do
desenvolvimento as questões relacionadas com a privacidade do utilizador não
estão presentes, futuramente estas deveriam ser implementadas para dar ao
utilizador total controlo sobre a privacidade.
Por fim, no futuro poderia ser considerada a criação de um design sistem
para ser partilhado por ambas as aplicações, visto que ambas as aplicações
partilham os mesmos componentes, seria mais fácil manter e atualizar as
interfaces, e ainda, uma fase de avaliação das interfaces desenvolvidas com
médicos e pacientes.

7.2.

Limitações ao estudo

A limitação mais notória do estudo foi a escassez de tempo para avaliar
as interfaces desenvolvidas com médicos e pacientes. Tal impediu que as
interfaces desenvolvidas pudessem ter sido testadas em contexto real e em
sessões presenciais com médicos e peritos.
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Apêndices
1. Testes ao protótipo
o Médicos
§

Formulário_Google_Forms_Enviado.pdf

§

Dados_Recolhidos_Formulários.pdf

§

Dados_Recolhidos_Formulários.xlsx

o Pacientes
§

Formulário_Google_Forms.pdf

§

Dados_Recolhidos_Formulários.pdf

§

Dados_Recolhidos_Formulários.xlsx

§

Audio das Entrevistas

§

Consentimento.pdf

2. Design
o Imagens Wireframes
o Imagens Alta Fidelidade
o Imagens Funcional
o Design.sketch
3. Testes Com Peritos
o Pedido_para_Participar.pdf
o Formulário_Google_Forms_Enviado.pdf
o Dados_Recolhidos_Formulários.pdf
o Dados_Recolhidos_Formulários.xlsx
4. Links_e_Instruções_Aplicações.doc
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