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resumo

A presente dissertação visa descrever um processo de
investigação que procurou conhecer quais as soluções técnicas
que melhor se adequam ao desenvolvimento de uma aplicação
que permita a comunicação segura em mensagens privadas e
acompanhamento em depressão.
No contexto de um projeto da Unidade Curricular de Projeto da
Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação, e
articulação com a FMUP - Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, foi desenvolvido um primeiro protótipo de
uma aplicação de suporte à comunicação médico-paciente
(Gabble) no âmbito dos sintomas depressivos, tendo ficado em
aberto o desenvolvimento da sua versão final, nomeadamente no
sentido de melhorar e validar a sua dimensão técnica.
A investigação contemplou, para além de um estudo teórico, uma
componente de desenvolvimento e testes ao novo protótipo
(Beet). Num primeiro momento, pretendeu-se averiguar, junto de
participantes (médicos e pacientes), necessidades em contextos
de exploração ao protótipo, que foram fundamentais para o
desenvolvimento técnico das novas soluções. A versão final
(Beet) foi ainda submetida a uma avaliação de segurança feita
por peritos da área que destacaram potenciais problemas
relacionados com a segurança e sugeriram melhorias.
A última contribuição do trabalho passa, assim, por perceber na
sua vertente funcional se as soluções técnicas especificadas são
as mais apropriadas para o desenvolvimento de uma aplicação,
que permita a comunicação segura em mensagens privadas e
acompanhamento em pacientes com sintomas depressivos.

keywords

Technical solutions, applications, SMS, depression, symptoms,
eHealth, Internet, web, Intervention plans.

abstract

This dissertation aims to describe an investigative process that
sought to know which technical solutions are best suited to the
development of an application that allows secure communication
in private messages and monitoring in depression.
In the context of a project of the Project Course of the Degree in
New Communication Technologies, and articulation with the
FMUP - Faculty of Medicine of the University of Porto, was
developed a first prototype of an application to support the doctorpatient communication (Gabble) in the context of depressive
symptoms, and the development of its final version has been
open, in particular to improve and validate its technical dimension.
The research included, besides a theoretical study, a
development and testing component to the new prototype (Beet).
In a moment, it was intended to verify, with participants (doctors
and patients), needs in contexts of exploration to the prototype,
that were fundamental for the technical development of the new
solutions. The final version (Beet) has also undergone a security
assessment by industry experts who highlighted potential safety
issues and suggested improvements.
The last contribution of the work, therefore, is to understand in its
functional aspect whether the specified technical solutions are the
most appropriate for the development of an application that allows
safe communication in private messages and follow-up in patients
with depressive symptoms.
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Capítulo 1 – Considerações Iniciais
1.1. Introdução
A depressão é uma doença mental onde ocorrem desequilíbrios químicos
nos neurotransmissores (2016). Estes são responsáveis por transportar as
informações pelos neurónios do nosso cérebro, incluindo as sensações de
prazer, disposição e bem-estar. Este desequilíbrio químico pode ter
consequências como, tristeza, falta de motivação, dificuldade de concentração,
entre outros (Stringaris, 2017).

No atual cenário, têm vindo a ser utilizadas tecnologias para encontrar
soluções que ajudem no contexto da saúde, nomeadamente da saúde mental,
tais como aplicações de comunicação entre médico-paciente, nas quais são
utilizados mecanismos de ativação comportamental e manutenção da
comunicação

entre

consultas,

registo

de

comportamentos

de

forma

contextualizada e, ainda, a gestão, monitorização e acompanhamento.

Os investigadores têm procurado fundamentar o uso destas ferramentas
tecnológicas no benefício e impacto em pacientes com sintomas depressivos,
como objetivo de mostrar as vantagens de optar por uma via diferente da
terapia tradicional.

A comunicação entre médico e paciente é fundamental para o
acompanhamento do tratamento da doença, mas esta comunicação pode ser
estendida fora do contexto da consulta tradicional. O uso de mensagens e
alertas no contexto da eSaúde (Kannisto, Koivunen, & Välimäki, 2014), por
exemplo, o uso de SMS, tem as suas vantagens: requer menos colaboradores
e demonstra que estas são efetivas e simples de realizar. Ainda assim, e
apesar de estes benefícios, este uso das mensagens também tem limitações,
nomeadamente no que toca a questões de privacidade (acesso às mensagens,
perda do dispositivo, entre outros). Acresce que o uso de mensagens e alertas
no tratamento de pacientes com doenças mentais ainda é limitado.
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Segundo Savard (2004), um médico deve perceber e comunicar de forma
eficaz com os seus pacientes com sintomas depressivos. O tratamento da
depressão apresenta diversos desafios relacionados com a comunicação: a
perda de informação entre médico-paciente apresenta riscos no sucesso do
tratamento. Neste sentido, os médicos devem envolver ativamente os
pacientes no tratamento; os pacientes devem registar os seus sintomas,
objetivos, efeitos e mudanças na sua condição e expressar ao médico as suas
preocupações.

Infelizmente, os pacientes não conseguem lembrar-se de tudo que os seus
médicos dizem durante as consultas e até os próprios médicos podem
esquecer-se de mencionar algumas instruções. Para garantir que os pacientes
estejam a par do seu tratamento, os médicos devem fornecer ferramentas de
autoajuda, por exemplo, aplicações comunicacionais ou aplicações de
otimização de mensagens contextuais.

O estudo “Bridging the Communication Gap Between Physicians and Their
Patients With Physical Symptoms of Depression” (Savard, 2004) mostra que
uma comunicação efetiva com pacientes com sintomas depressivos envolvidos
com cuidados com familiares, amigos, com a medicação e monitorização
apropriada é fundamental para o sucesso do tratamento da depressão. Para
esta autora, os médicos devem oferecer um tratamento mais próximo dos seus
pacientes, reduzindo o intervalo de comunicação e oferecendo novas formas e
oportunidades de participarem ativamente nos seus próprios tratamentos.

No estudo “Treating depression and its comorbidity” (Johansson, 2013), o
autor destaca o principal problema de muitos dos indivíduos com sintomas
depressivos não terem acesso ao tratamento adequado. Sublinha ainda que o
uso de tratamentos através da Internet no contexto autoajuda é uma estratégia
inovadora com enorme potencial de atingir um grande número de pessoas.
Com este potencial tecnológico, os tratamentos podem conter material
estruturado e intervenções na forma de texto, ou seja, mensagens de
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autoajuda e que são acompanhados com o suporte de aplicações geridas pelo
médico. Este estudo contou com 313 participantes e permitiu concluir que o
uso da Internet no contexto do tratamento da depressão, pode ter um grande
impacto e efeito enquanto intervenção psicoterapêutica.

Em suma, as novas tecnologias baseadas na Web oferecem formas
inovadoras de fornecer intervenções na área da saúde mental. De acordo com
estudo “Application of Synchronous Text-Based Dialogue Systems in Mental
Health Interventions” (Hoermann, McCabe, Milne, & Calvo, 2017) estas
intervenções podem ser eficazes. Os autores do estudo referido (Hoermann et
al., 2017) retratam as limitações no uso destas ferramentas de comunicação no
tratamento da depressão, mas sublinham o potencial da evolução e distribuição
da tecnologia móvel e as melhorias técnicas em ramos como a inteligência
artificial e machine learning1. Tais soluções estão a mudar a área, aumentado a
capacidade

de

automatizar

as

intervenções

síncronas

baseadas

em

mensagens. O artigo mostra alguns exemplos de empresas que lançaram
produtos para fornecer serviços de saúde mental, por exemplo, 7cups2 e
Talklife3. Neste seguimento, o estudo conclui que existem melhores resultados
ao longo do tempo no tratamento com uso das ferramentas de comunicação
síncrona nas intervenções, mas destaca a necessidade de mais investigação
na avaliação de novas tecnologias baseadas em comunicação síncrona entre
médico-paciente.

1.2. Questão de investigação, Finalidades e objetivos
A presente dissertação tem como o objetivo perceber e responder à
seguinte questão “Que soluções técnicas melhor se adequam ao
desenvolvimento de uma aplicação que permita a comunicação segura
em mensagens privadas e acompanhamento em depressão?”.

1

https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/machine-learning-ML
https://www.7cups.com/
3
https://talklife.co/
2

3

A finalidade deste estudo consiste, assim, em perceber quais são as
soluções técnicas mais apropriadas para o desenvolvimento de uma aplicação,
que

permita

a

comunicação

segura

em

mensagens

privadas

e

acompanhamento em pacientes com sintomas depressivos.

O estudo partiu do trabalho já realizado no contexto de uma versão inicial
de um protótipo4, desenvolvido na licenciatura Novas Tecnologias da
Comunicação5, com articulação com a Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto (FMUP)6. O objetivo da investigação descrita neste documento foi
melhorar e desenvolver uma nova aplicação com base na pergunta de
investigação e objetivos descritos.

Para obter o melhor resultado possível da investigação, os objetivos da
investigação traduzem-se nos seguintes pontos:

1. Compreender o panorama atual da temática em estudo (comunicação
entre médico-paciente com sintomas depressivos);
2. Avaliar o protótipo existente (Gabble7);
3. Observar e descrever as falhas ou omissão de funcionalidades do
protótipo existente;
4. Articular o desenvolvimento técnico de uma nova versão do Protótipo
(Beet) com o desenvolvimento gráfico, igualmente estudo no contexto de
outra dissertação de mestrado;
5. Especificar as funcionalidades (requisitos funcionais e não funcionais) da
versão final;
6. Especificar o modelo de sistema da aplicação;
7. Especificar o mapa de navegação da aplicação;

4

Projeto Gabble, desenvolvido no contexto da licenciatura de Novas Tecnologias da
Comunicação no ano letivo 2017/18.
5
https://www.ua.pt/deca/PageCourse.aspx?id=41&b=1
6
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/web_page.inicial
7
http://gabble.surge.sh/
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8. Desenvolver um estudo de viabilidade das soluções técnicas a utilizar,
com especial foco nas questões de segurança;
9. Desenvolver a versão final;
10. Testar a versão final internamente;
11. Testar a versão final com peritos na área da segurança;
12. Testar a versão final com o público-alvo;
Finalidades e objetivos
Atualmente é possível encontrar ferramentas ou aplicações de ajuda de
saúde mental em diversas áreas. Estas aplicações são descritas como sendo
capazes de ajudar os pacientes com sintomas de depressão, mas é difícil
saber se realmente estão a ajudar no tratamento destas pessoas.

É neste cenário que se estrutura o objetivo principal do projeto de
dissertação aqui apresentado e que pretende compreender que soluções
técnicas podem ser utilizadas para desenvolver uma aplicação que permita a
comunicação segura em mensagens privadas e acompanhamento em
pacientes com sintomas depressivos.

1.3. Metodologia
O estudo adota uma metodologia de desenvolvimento e de natureza
exploratória.

Esta

metodologia

permitiu

compreender

de

uma

forma

prática/funcional as soluções mais adequadas para desenvolver uma aplicação
de suporte à comunicação médico-paciente com sintomas depressivos. As
soluções e desenvolvimento final do produto Beet (www.usebeet.com), irá
responder à questão de investigação “Que soluções técnicas melhor se
adequam ao desenvolvimento de uma aplicação que permita a
comunicação segura em mensagens privadas e acompanhamento em
depressão?”. A evolução das soluções técnicas permitiu a expansão de
serviços em diversos contextos na área da saúde mental, fornecendo
funcionalidades eficazes e adequadas para o tratamento e acompanhamento
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de intervenções em pacientes com sintomas depressivos (Hoermann et al.,
2017).

De uma forma exploratória, foi possível criar soluções, baseadas na
investigação deste estudo. O desenvolvimento de funcionalidades como gestão
automática do histórico do paciente, gestão automática das mensagens, entre
outras (Hoermann et al., 2017), permitiu incorporar e testar estas soluções
técnicas em diferentes dispositivos e meios digitais. O desenvolvimento de uma
nova infraestrutura foi necessária para suportar os requisitos básicos para
implementar com sucesso as intervenções na saúde mental (Ben-Zeev et al.,
2017).

O objetivo é promover o aumento do envolvimento e colaboração entre
médico-paciente

com

sintomas

depressivos

nas

intervenções

e

na

comunicação, através de um desenvolvimento exploratório das diversas
soluções que promovem a mudança de comportamento no paciente (Lambert,
Greaves, Farrand, Haase, & Taylor, 2017).

O processo de desenvolvimento teve uma etapa inicial de avaliação do
protótipo Gabble que havia sido desenvolvido na UC de projeto da licenciatura
de Novas Tecnologias de Comunicação. Esta avaliação foi feita junto de
doentes e de médicos. No primeiro caso, foram realizadas sessões de teste do
protótipo, nas instalações de uma Clínica Psiquiátrica em Santo Tirso, que
contaram com a participação de cinco pacientes, que tiveram a oportunidade
de interagir com a aplicação móvel e de conversar de uma forma aberta sobre
as suas dificuldades, sugestões e motivações sobre o teste realizado à
aplicação. No caso dos médicos, foi realizado um teste à distância com uso de
vídeos demostrativos das aplicações, enviados por email. Em ambos os testes,
a médicos e pacientes, os dados foram recolhidos através de inquéritos por
questionário. Os resultados obtidos foram usados como suporte para a
realização

das

tarefas

“Especificação/Documentação

técnica”

e

“Desenvolvimento técnico”.
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Modelo de análise
A abordagem ao modelo de análise escolhida para enquadrar o tema desta
dissertação teve como objetivo construir uma reflexão sobre a questão de
investigação, os objetivos e os resultados esperados na investigação deste
trabalho. Neste sentido, o modelo de análise proporciona uma visão entre a
relação da questão de investigação com a revisão da literatura. Optou-se por
adaptar a estrutura deste modelo, apresentando apenas Conceitos, Dimensões
e Subdimensões.

Tabela 1 - Modelo de análise da questão de investigação (estrutura
adaptada)
Conceitos

Dimensões

Subdimensões
Criação um pin/código de
acesso da aplicação

Privacidade e
segurança

Encriptação das
mensagens enviadas
Acesso aos dados
pessoais e solicitar
correções.
Comunicação por chat

Soluções técnicas para
o desenvolvimento de

Meios de Comunicação

uma aplicação

Comunicação por SMS
Comunicação por telefone
Criação de mensagens
contextuais

Distribuição e criação
de conteúdos

Observação de
comportamentos através
de machine learning e
software de análises (ex:
Google Analytics8)

8

https://www.google.com/analytics/
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Utilização de APIs
externas para otimização e
criação de conteúdos
Utilidade do chat para
comunicar com os
pacientes
Processo de
comunicação

Suspender /eliminar um
paciente
Personalização de
mensagens
Agendamento do envio
das mensagens
Apresentação de
informações uteis do

Otimização do processo

paciente (próxima

de mensagens em

consulta, medicação, etc)

depressão

Edição das informações do
paciente
Criação planos de
Gestão de informações

intervenção personalizados
Utilização de planos de
intervenção previamente
criados
Consultar registos e
anotações
Histórico/acompanhamento
do paciente

A articulação de conceitos chave da investigação abaixo são apresentados
em grupos. Cada conceito representa a importância para a investigação de um
determinado grupo, ou seja, desta forma estes estão relacionados entre si.
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Tabela 2 - Grupo de Conceitos da articulação de conceitos chave da
investigação
Grupo de Conceitos

Descrição
A base fundamental de toda a

Web e saúde mental

investigação do projeto, relacionada
com a temática e do problema que
está a ser abordado.
Derivados aos objetivos da
investigação com base em autores

Acompanhamento e monitorização

para suportar e melhorar o uso destas
ferramentas e funcionalidades no
tema de investigação.
A especificação da utilidade de

Planificação do envio automatizado

comprovar o uso de mensagens no

de mensagens

tema de investigação com o suporte
dos conceitos mencionados
anteriormente.

Distribuição das mensagens para

Coloca em prática a função do título

todos os dispositivos móveis

do projeto e da investigação.

Tabela 3 - Modelo de análise da articulação de conceitos chave da
investigação
Grupo

Conceitos

Dimensões

Indicadores

Web e saúde

Sintomas

Indecisão

Falta de

mental

depressivos

motivação
Raciocínio mais
lento
Insegurança

Medo

Ansiedade

Insônia
Angústia

Acompanhamento Follow-up

Estratégias

Comportamentos

9

e monitorização

Atividades
Histórico

Registos
Gráficos
Análise dos dados

Anotações

Gestão e

Públicas ou

Pelos médicos

Partilhadas

Pelos pacientes

Evolução

Sintomas

monitorização
online

mHealth e

Doença
Frequência de

Alertas

utilização

Informação

Acesso

Dispositivos

eHealth

móveis
Computador
Inovação

Inteligência
artificial

Consultas

Planificação do

Planos de

envio

intervenção

Presenciais e à

Online

distância

Consultório

Indivíduo

Expectativas e
interesses

automatizado de

Competências

mensagens

Fatores e
contextos
inerentes
Atividades

Estimulação
cognitiva
Desenvolvimento
da
autodeterminação

Comportamento e

Envolvimento em

interesses

ações importantes
Segmentação

10

Personalização

Texto e conteúdo
Agendamento

Distribuição das

Notificações e

Mensagens

Motivacionais

mensagens para

alertas

todos os

Chat e

dispositivos

comunicação

móveis

Registo de

Processo de recolha

Simplificação e

informações e

de informação

agilização

Interativas
Tipo de comunicação Assíncrona
Síncrona

Questionários

Identificação de
problemas

Privacidade

Sistemas de gestão

Arquitetura e

de segurança

implementação
Autenticação de
dois fatores
Mensagens
encriptadas

1.4. Estrutura da dissertação
O seguinte documento é apresentado e organizado numa estrutura de
investigação em quatro capítulos.

O primeiro capítulo concentra-se nas considerações iniciais da
investigação, introduzindo os conceitos do tema, a questão de investigação e
dos objetivos do estudo.

O

segundo

concentram-se

no

enquadramento

teórico

e

do

levantamento do estado de arte, contextualizado os conceitos da eSaúde, as
intervenções emergentes da saúde móvel para doenças mentais, mecanismos
para oferecer assistência médica mais acessível e a comunicação entre
médico-paciente com sintomas depressivos.
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O terceiro capítulo, apresenta os métodos, a recolha e análise dos
dados, as ferramentas utilizadas e as conclusões retiradas do protótipo Gabble,
desenvolvido na licenciatura de Novas Tecnologias da Comunicação.
Apresenta o desenvolvimento das novas aplicações com base na
recolhe das informações retiradas no quinto capítulo. Neste capítulo é
apresentado toda a seleção das necessidades das aplicações, o levantamento
dos requisitos, a descrição das tecnologias, a descrição da segurança e
privacidade e por fim a apresentação do processo final do desenvolvimento.
Por fim apresenta o produto final desenvolvido aos peritos com o
objetivo avaliar a segurança e apresentação de sugestões de melhorias feitas
pelos peritos.

O quarto, e último capítulo, apresenta as conclusões da investigação,
onde concentra-se nos resultados e os seus contributos para a investigação. E
por fim, também são apresentados os possíveis desenvolvimentos futuros e as
limitações durante o trabalho
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Capítulo 2 – Enquadramento
2.1. World Wide Web e saúde mental
2.1.1 A influência da web nos processos decisórios relacionados com a
saúde
Nos dias de hoje, qualquer pessoa tem acesso a dispositivos de
comunicação, por exemplo, smartphones, computadores e tablets. Numa
sociedade marcada por uma geração conhecida como “nativos digitais”
(Montagni, Cariou, Feuillet, Langlois, & Tzourio, 2018), os consumidores,
utilizam estes dispositivos para diversos fins (entretenimento, educação, bem
estar, entre outros), mas também para comunicar e recolher informações
baseadas na Web. Tal cenário representa um ponto crucial para as
intervenções relacionadas com a saúde digital entendida como “The general
use of information and communication technologies for health, where health
encompasses any state of complete physical, mental, and social well-being.”
(Montagni et al., 2018, p. 2).

A saúde digital inclui ferramentas baseadas na Web e em dispositivos
móveis com o propósito de apoiar na monitorização, tratamento e prevenção de
doenças, mas também para fornecer informações úteis de promoção do bemestar. O estudo de Montagni et al (2018) mostra que as intervenções de saúde
digitais (Aplicações ou Apps de eHealth) podem ser baseadas em dispositivos
móveis, para monitorização geral da saúde e para diferentes fins de categorias
relacionadas com a eSaúde.

A maioria das pessoas procura informações relacionadas com a saúde
na Internet, o que torna a Web numa plataforma com enorme potencial para
oferecer intervenções relacionadas com a saúde. Os resultados do estudo
acima referido indicam que as futuras intervenções de saúde digital podem ser
baseadas em website com design responsivo para dispositivos móveis, e não
propriamente aplicativos nativos para dispositivos móveis. Portanto as
aplicações Web podem ser a solução mais eficientes e a custo mínimo para um
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público mais genérico, que pretende ter acesso a informações globais sobre a
saúde.

Este novo cenário de eSaúde permite fornecer aos pacientes um
conjunto de ferramentas ou soluções (Senft & Everson, 2018) e tem permitido
que estes se envolvam mais ativamente na sua saúde. Segundo Senft &
Everson (2018), os pacientes podem encontrar informações de saúde online
que não foram fornecidas pelo médico. Os mesmos autores apresentam
evidências que indicam que os pacientes que apresentam uma “má relação”
com os seus médicos têm mais tendência de encontrar informações de saúde
online, isto devido uma má comunicação ou ao fornecimento de informações
incompletas pelo médico.

A influência da web na saúde dos pacientes varia de acordo com as
necessidades de cada paciente (Senft & Everson, 2018). Neste sentido, a
experiência de recolha e interpretação informativa será certamente diferente
com base no problema de saúde. É necessário compreender quais os recursos
da eSaúde mais adequados e utilizados para permitir aos cuidadores de saúde
ajudar os seus pacientes a aproveitar o valor fornecido pelas tecnologias
digitais.

Em suma, há cada vez mais aplicações e websites que fornecem algum
tipo de informação de saúde, criando um mercado digital aberto, onde qualquer
paciente ou consumidor tem acesso. De acordo com Montagni et al (2018)
existe uma grande adesão aos dispositivos móveis entre os jovens, o que faz
como que seja cada vez mais fácil encontrar as informações necessárias para
resoluções de problemas relacionado com a saúde, deixando ser necessário
optar pelo tratamento clinico tradicional para problemas menos graves, o que
neste sentido, faz com que cada vez mais a Web e outros serviços digitais
influencie nos processos decisórios relacionados com a saúde.
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2.1.2 Intervenções emergentes de saúde móvel e eSaúde para doenças
mentais
A Web é uma ferramenta indispensável e faz parte do nosso dia-a-dia,
podendo assegurar modalidades de intervenção em saúde de natureza
síncrona e assíncrona. É necessário perceber de que forma este tipo de
intervenções podem melhorar problemas de saúde e contribuir para criar novas
soluções de intervenção online.

As intervenções baseadas na Web podem fornecer um apoio mais
acessível aos cuidadores familiares (Wasilewski, Stinson, & Cameron, 2017).
Este apoio pode ser focado na criação de conteúdos e entrega de intervenções
relacionadas com a experiência do cuidador e na aferição do impacto das
intervenções baseadas na web sobre os resultados de saúde. Os cuidadores
valorizam as intervenções interativas que são adaptadas às necessidades
específicas e ao contexto da doença. O uso das intervenções foi caindo ao
longo do tempo, indicando que futuras intervenções devem ser acompanhadas
em todo percurso do tratamento da doença (Wasilewski et al., 2017).

A intervenção desempenha um papel central na monitorização de
pacientes com sintomas depressivos. Uma solução de comunicação baseada
na web pode reduzir o número de visitas ao consultório e a independência do
paciente. O estudo de Krog et al (2018) descreve que existem limitações nas
soluções atuais e tem como objetivo explorar formas de facilitar o uso destas
soluções.

Segundo

estes

autores,

os

obstáculos

encontrados

estão

relacionados com a limitações de tempo necessário para introduzir as
mudanças. Conclui-se que a implementação de uma intervenção de
comunicação pode ser vantajosa para melhorar a qualidade do atendimento
para os pacientes.

Em suma, as intervenções de saúde mental baseadas na web têm
evoluído de protótipos para soluções inovadoras, com estudos aplicados
clinicamente para doenças mentais, tais como, depressão e ansiedade. Estas
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soluções prometem apoiar uma grande população a um custo baixo. No
entanto, de acordo com Scholten, Kelders, & Van Gemert-Pijnen (2017), um
fator que dificulta a eficácia destas intervenções baseadas na Web é o alto
nível de não-adesão, ou seja, a ausência de um cuidado humano tem um efeito
negativo na adesão do utilizador/paciente.
2.1.3. Mecanismos para oferecer assistência médica mais acessível e
mais eficaz no campo da saúde mental
Com o aumento da depressão9 é necessário recorrer a intervenções
inovadoras de apoio para melhorar a sintomatologia da depressão e prevenir a
recaída. Uma das possibilidades é recorrer a intervenções baseadas no uso de
mensagens de texto (SMS) (Pisco Almeida, Almeida, & Figueiredo-Braga,
2018), que podem ser geridas por não-médicos, ou seja, enfermeiros,
assistentes sociais e psicólogos (Houle, Gascon-Depatie, Bélanger-Dumontier,
& Cardinal, 2013).

As mensagens por texto podem ajudar os pacientes na redução dos
sintomas depressivos, na melhoria do funcionamento da autoeficácia e
comportamentos de autogestão. Neste sentido, podem veicular conhecimentos
e competências necessárias para os pacientes com sintomas depressivos, a
fim de evitar recaídas (Houle et al., 2013). De acordo com estudo de Houle et al
(2013), foi considerado que os cuidados por intervenção de mensagens de
texto foram positivos para melhorar os comportamentos de autoajuda e
autoeficácia. Foram encontrados resultados sobre as taxas de recaídas, mas
resultados positivos foram encontrados nas avaliações do estado funcional,
deixando incerto apenas os resultados sobre custos.

Os avanços na tecnologia são relevantes para os serviços de saúde
mental em geral. Segundo Tozzi, Nicolaidou, Galani, & Antoniades (2018), a
tecnologia facilita a entrega de intervenções, como as baseadas na terapia
9

https://www.theguardian.com/news/2018/jun/04/what-is-depression-and-why-is-itrising
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cognitiva-comportamental, no tratamento de distúrbios psicológicos em adultos,
como a depressão, ansiedade, sintomas de pânico e transtornos alimentares.
O estudo destes autores mostra que existem menos dados sobre o uso destas
aplicações para (autoajuda, ou, combinação entre terapia presencial) para
jovens. O futuro destes programas terá que abordar várias necessidades não
satisfeitas ou mesmo superar os obstáculos atuais, tais como encontrar uma
solução para estimular a motivação em manter adesão no uso destas
aplicações.
2.1.4. A utilização da Internet para melhoria do apoio à depressão
No cenário atual, o tratamento de uma doença deixou apenas de estar
confinado ao contexto do consultório físico. Novos sistemas de saúde
baseados na Internet têm surgido para a facilitação dos cuidados de saúde.
Estes sistemas podem ajudar o médico ou cuidador de saúde nos registos das
consultas, na comunicação com pacientes ou outros serviços e, o mais
importante, no cuidado e atendimento contínuo (Robertson, Smith, Castle, &
Tannenbaum, 2006).

A interação entre médico-paciente via Internet com base nestes
sistemas permite uma maior troca de informações sobre todo o progresso do
tratamento em tempo real. De acordo com Robertson et al (2006) estes
sistemas via Internet permitem que os pacientes recebam por parte do médico
uma maior prestação de cuidados contínuos, além daqueles que são prestados
entre quatro paredes. A distância e o tempo deixam de ser obstáculos,
permitindo ao cuidador de saúde acompanhar os pacientes com recursos ou
suporte adicional. Portanto, estes sistemas disponibilizam os recursos
necessários de saúde, para os pacientes que realmente precisam de ajuda fora
do contexto do consultório (Robertson et al., 2006).

Os serviços baseados na Internet para a melhoria da saúde são cada
vez mais utilizados pelos médicos e pacientes. Este número tem aumentado ao
longo dos anos. Muitos destes sistemas são públicos, governamentais ou
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privados com intuito de promover a saúde e tratamento online (Robertson et al.,
2006). De acordo com estudo de Robertson et al (2006) existe a possibilidade
de considerar este tipo de tratamento via Internet como eficaz na redução e
melhoramento de pacientes com sintomas depressivos. No estudo referido
foram realizados vários testes onde foi utilizado um sistema baseado na
Internet, RecoveryRoad, para a melhoria do apoio à depressão. Concluiu-se
que a maioria dos pacientes teve acesso a informações úteis sobre a doença,
aumentando o conhecimento sobre a depressão e melhorando a relação entre
médico-paciente. Por fim, este sistema melhorou significativamente a relação
entre médico-paciente, fornecendo ao paciente a capacidade de este próprio
gerir a sua doença (Robertson et al., 2006).

Já em 2010, Wade referia que o tratamento da melhoria da depressão
via Internet era uma ferramenta importante para os médicos. Isto devido ao
enorme potencial de alcançar e tratar um maior número de pacientes com
sintomas depressivos ao mesmo tempo. Tal abordagem podia ser baseada em
websites ou aplicações móveis interativas (perguntas e respostas, mensagens
de texto, entre outros) via Internet (Wade, 2010). O número elevado de
utilizadores-pacientes que, à data, já tinham acesso à Web torna a
possibilidade de acesso facilitado a este tipo de sistemas online para pesquisar
informações relacionadas com a depressão ou mesmo outras informações
relacionadas com a saúde em geral (Wade, 2010).
O referido autor indica que os utilizadores pesquisavam cada vez mais
na Internet informações relacionadas com a saúde, fazendo que os médicos
começassem a ser substituídos como fonte principal de informação (Wade,
2010). De acordo com este estudo de 2010, tal podia dever-se aos custos dos
cuidados de saúde, fazendo com que Internet fosse o alvo baixo custo para ter
acesso a informações rápidas. Outra razão pode estar relacionada com
questões de privacidade, já que as pesquisas na Internet via computador
pessoal são realizadas de uma forma anónima e privada pelo paciente. Neste
sentido, (Wade, 2010, p. 2) afirma que “(…) patients are willing to disclose more
information about themselves to a computer than to their therapist, perhaps
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because they are fearful of communicating personal information directly to
another

individual.”,

ou

seja,

existe

uma

falha

de

comunicação

e

acompanhamento por parte do médico na vida destes pacientes. Os pacientes
veem a Internet como uma alternativa e como um recurso sempre disponível,
permitindo acesso a informações por vinte e quatro horas por dia.

Em suma, Wade conclui que a utilização da Internet para melhoria do
apoio à depressão é vantajosa, por exemplo, para pacientes com problemas de
mobilidade, pacientes que não podem sair de casa ou mesmo tratamento à
distância. Este público diversificado pode encontrar assistência online e, neste
sentido, os médicos podem oferecer atenção e ser capazes de tratar um maior
número de pacientes. No entanto, este tipo de soluções, também pode trazer
desvantagens como a falta de literacia digital por parte dos pacientes,
acessibilidade tecnológica ou mesmo problemas de alfabetização (Wade,
2010).

2.2 Comunicação médico-paciente no contexto eSaúde
2.2.1. A comunicação entre médicos e pacientes com sintomas de
depressão
Os médicos atuais devem compreender e comunicar eficazmente com
os seus pacientes e encontrar estratégias inovadoras para apoiar e gerir a
doença. Segundo Savard (2004), diagnosticar e tratar a depressão apresenta
aos médicos e pacientes diversos desafios, muitos dos quais surgem porque
não existe partilha de informações suficiente entre médicos e pacientes. É
necessário melhorar este aspeto, transmitindo informações úteis aos pacientes.
Infelizmente, os pacientes não se conseguem recordar de tudo durante as
visitas ao consultório e os próprios médicos podem esquecer-se de mencionar
algumas instruções importantes. Portanto, é necessário que os médicos
forneçam aos pacientes recursos, para registo de sintomas, objetivos da
terapia, efeitos e mudanças nas suas condições e preocupações. Isto pode
ajudar os pacientes a ficar mais envolvidos no tratamento e na comunicação
com o médico. Em suma, a comunicação pode melhorar a relação entre
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médico-paciente e melhorar os sintomas depressivos e a qualidade de vida dos
pacientes.

Segundo Kreps & Neuhauser (2010), as novas tecnologias têm sido uma
revolução na comunicação e têm se manifestado nos cuidados de saúde e na
promoção da saúde. A implementação de novas aplicações de eSaúde (por
exemplo: sites de informações médicas, registos e apoio a decisões de saúde),
prometem aumentar o acesso do paciente e cuidador a informações, melhorar
a qualidade do atendimento, reduzir os erros de assistência, aumentar a
colaboração e incentivar comportamentos saudáveis. Apesar do crescimento
de novas tecnologias de informação para a saúde, ainda é necessário validar a
responsabilidade de usar os aplicativos de uma forma correta para orientar os
cuidados de saúde e promoção para diversos públicos.

Em suma, a comunicação síncrona (ex: chats) é cada vez mais popular
como base para a criação de intervenções de saúde baseadas na Web, sendo,
portanto, fundamental avaliar e resumir a qualidade dessas intervenções entre
médicos-pacientes. De acordo com Hoermann et al (2017), é necessário
analisar as evidências atuais sobre a viabilidade e eficácia de intervenções
online na saúde mental que utilizam comunicação síncrona baseado em texto
para determinar se os requisitos de tempo para este modo de intervenção são
viáveis na prática clínica.
2.2.2. Mensagens de texto para pacientes com sintomas depressivos
Em pacientes com sintomas depressivos, a intervenção baseada em
mensagens de texto pode ter um enorme potencial para melhorar os resultados
dos tratamentos, assegurando ligações ao atendimento clínico, promovendo o
envolvimento do paciente com os médicos, o acesso ao tratamento à distância,
entre outros.
O estudo de Watterson, Rodriguez, Shortell, & Aguilera (2018) mostra o
impacto da implementação de um programa de intervenção baseado em
mensagens de texto para pacientes com diabetes e com dificuldades
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financeiras. O estudo foi realizado em dois centros de saúde utilizando diversos
tipos de metodologias, tais como programas de mensagens de texto de 12
semanas e entrevistas para recolher as opiniões dos pacientes sobre o
programa. Os resultados mostram que um programa de mensagens de texto
forneceu apoio instrumental e emocional aos pacientes, melhorando a
qualidade e envolvimento no tratamento.

Nos dias de hoje é impossível separarmo-nos dos nossos dispositivos
móveis, sendo necessário investigar como esta dependência pode ser benéfica
para as intervenções de comportamento de saúde mental. O estudo de
Schwebel & Larimer (2018) mostra que as notificações podem ser um
mecanismo eficaz para promover a ligação do paciente ao médico e que
devem continuar a ser avaliados e melhorados para determinar o tempo e a
frequência mais eficazes a utilizar para melhorar os resultados deste tipo de
intervenções.

As intervenções baseadas em mensagens de texto podem ter um papel
importante na melhoria da comunicação entre médico-paciente com sintomas
depressivos. Segundo Pisco Almeida, Almeida, & Figueiredo-Braga (2018)
importa compreender melhor o cenário da saúde móvel na comunicação com
pacientes com depressão. Para tal, os referidos autores realizaram um estudo
de quatro etapas que investigou o potencial no uso destas soluções para
melhorar a comunicação com pacientes como complemento à terapia
tradicional. O projeto de dissertação apresentado neste documento ancora-se
precisamente numa das etapas deste estudo: o protótipo da aplicação web
desenvolvido (Beet). Como conclusão do estudo, refere-se que, apesar de
resultados positivos, ainda é necessário realizar mais pesquisas no que diz
respeito ao ajuste destas soluções para grupos-alvo específicos.
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2.2.3. Segurança e privacidade na comunicação entre médico e pacientes
com sintomas depressivos
A segurança é muito importante nos dias de hoje. Existe cada vez mais
uma maior intensidade na partilha de dados nos meios digitais. Os
fornecedores das aplicações web e móveis são responsáveis por proteger os
nossos dados pessoais. Muitos destes serviços são utilizados para armazenar
dados pessoais de saúde (Zhou, Parmanto, Alfikri, & Bao, 2018).

É da responsabilidade do serviço fornecer camadas de segurança nas
suas aplicações, mas por vezes, é fornecida ao utilizador a capacidade de
escolha nas suas definições todas as opções relacionadas com a segurança
(Zhou et al., 2018).

A visão sobre a privacidade da informação dos pacientes relacionados
com a saúde é pouco desconhecida, talvez por falta de conhecimento ou
pesquisas sobre o assunto (Shen et al., 2019). Esta falta de conhecimento
sobre a privacidade dos pacientes fornecida pelos sistemas digitais, gera a falta
de confiança no uso destes sistemas de saúde (Shen et al., 2019). É
importante envolver os pacientes e estabelecer uma preocupação sobre a
privacidade. Como resultado estes benefícios melhoram as experiências do
paciente com os sistemas digitais (Shen et al., 2019).

O crescimento dos utilizadores móveis tornou as aplicações no domínio
da saúde populares tanto para médicos como para pacientes (Zhou et al.,
2018). Com o crescimento de adesão de aplicações de assistência médica e
comunicação, existe a necessidade de aumentar a sensibilização e atenção
dos médicos e pacientes para as questões de segurança e para a gestão das
suas informações pessoais (Zhou et al., 2018).

Uma das formas mais simples e básicas de partilha de informação entre
médicos e pacientes é a comunicação, ou seja, o recurso a aplicações de Chat.
Estas são das aplicações mais populares instaladas nos dispositivos móveis
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dos utilizadores. São uma forma simples e rápida de partilhar conteúdos
multimédia, mensagens de texto e, na maioria das vezes, são fornecidas de
forma gratuita (Sabah, Kadhim, & Dhannoon, 2017). No caso da eSaúde, é
importante considerar o aspeto de segurança nas aplicações de Chat,
nomeadamente no envio e a receção de informações pessoais. É importante
que existam formas de proteger estas informações de conteúdo pessoal e
privada atráves de mecanismos de segurança como a encriptação das
mensagens e proteção do armazenamento de dados (Sabah et al., 2017).

Tecnicamente as aplicações da eSaúde fornecem uma camada por
defeito de segurança, ou seja, autenticação, códigos de acesso (PINs,
impressões digitais, entre outros), encriptação de mensagens e gestão de
dados pessoais. Outra forma de apoiar os utilizadores no domínio da
segurança das aplicações é fornecer boas políticas de privacidade, onde é
especificado, de uma forma detalhada, como o site ou a aplicação recolhe e
trata os dados (Zhou et al., 2018).

Para que uma ferramenta de comunicação (Chat) se torne segura, é
necessário ter em atenção aos seguintes pontos (Sabah et al., 2017):

1. Os dados de autenticação, como password, devem estar encriptados;
2. A sessão ou ligação entre os dois pontos, devem estar seguras através
de protocolos (exemplo: TLS10);
3. A sessão deve ser assegurada por uma chave exclusiva por cada
sessão;
4. Garantir que apenas o emissor e recetor devem poder conseguir ler o
conteúdo das mensagens;
5. Em seguimento ao ponto 4, as mensagens devem ser encriptadas para
manter a segurança e a privacidade dos utilizadores;

10

https://www.cloudflare.com/learning/ssl/transport-layer-security-tls/ - acesso em
14/09/2019
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6. Juntamente com os pontos 4 e 5, o armazenamento dos dados e local
devem ser protegidos por encriptação;
7. Por fim, as mensagens podem ser armazenadas no servidor
encriptadas.

Em suma, os utilizadores de aplicações de eSaúde têm preocupações de
segurança e privacidade quando utilizam estes aplicativos para fazer gestão
dos seus dados pessoais no que toca assuntos de saúde individual (Zhou et
al., 2018). Neste seguimento, é importante ter em atenção aos recursos
disponíveis pelos fornecedores de serviços, sendo necessário melhorar a
sensibilização dos utilizadores para as questões da segurança: tal pode ser
mais económico para os utilizadores que consomem estes serviços e para
quem os fornece. Podem ser criadas medidas para facilitar esta perceção
sobre educação para a segurança, como a implementação de recursos de
aprendizagem nas aplicações (Zhou et al., 2018).

2.3. Estado de arte e desafios atuais
2.3.1. Aplicações de comunicação médico-paciente para saúde mental
As tecnologias digitais oferecem diversas formas de comunicação que
podem ser utilizadas entre médico-paciente. Estas aplicações operam em
diferentes contextos e fazem uso de tecnologias baseadas na web, permitindo
o desenvolvimento de intervenções eficazes na saúde mental.

Atualmente, há duas formas de comunicar, recorrendo a tecnologias
digitais: por via síncrona ou assíncrona. A síncrona permite uma interação em
tempo real, enquanto a assíncrona não requer uma resposta imediata. Existem
várias aplicações no mercado a utilizar este tipo de soluções e ambas
oferecem as suas vantagens e desvantagens. Um exemplo de uma solução
técnica assíncrona são as mensagens por texto via SMS, que normalmente são
enviadas através de um dispositivo móvel. Segundo Pisco Almeida et al (2018),
este tipo de soluções assíncronas oferecem ferramentas eficazes para o
melhoramento

das

interações

entre

médico-paciente

com

sintomas
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depressivos, apoiando os pacientes nas suas necessidades e melhorando a
comunicação e acompanhamento da doença entre os pacientes e os médicos.
Tal permite promover a relação entre o médico e paciente fora do contexto
presencial do consultório (Pisco Almeida et al., 2018).

As aplicações de comunicação médico-paciente no âmbito da saúde
mental podem, portanto, ter um papel decisivo para que o médico seja
efetivamente um apoio ativo nas vidas dos pacientes com sintomas
depressivos. Este tipo aplicações permite ao paciente ter uma comunicação
mais ativa ou mais colaborativa com o seu médico e, com base nesta
comunicação, resultados como adesão à medicação e ao tratamento são mais
elevados - nomeadamente quando são alertados por mensagens de texto
específicas do tratamento (Pisco Almeida et al., 2018).

Em suma, este formato de comunicação que emerge neste cenário atual
permite um crescimento e aparecimento de novas soluções tecnológicas em
saúde mental, contribuindo para uma melhor prestação de cuidados de saúde e
promoção mais envolvente da saúde. As novas aplicações da eSaúde, como
aplicações móveis, sites informativos, sistemas de suporte a decisões e
programas de intervenção, podem aumentar o acesso facilitado ao paciente e
fornecer informações relevantes sobre a saúde e, por fim, melhorar a qualidade
do atendimento e aumentar a colaboração entre médico e pacientes com
depressão (Kreps & Neuhauser, 2010).
Funcionalidades
As aplicações de comunicação médico-paciente para saúde mental podem
fornecer diferentes funcionalidades com base em diferentes formatos de
intervenção. Segundo Pisco Almeida et al (2018) estes formatos podem ser
mensagens de texto motivacionais, orientação do médico via SMS,
acompanhamento do tratamento, entre outros.
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Nem todas as aplicações de comunicação médico-paciente para saúde
mental oferecem o mesmo conjunto de funcionalidades, umas são mais
completas do que outras. Segundo o estudo de Pisco Almeida et al (2018),
uma ferramenta de suporte à comunicação médico-paciente com sintomas
depressivos pode ser assegurada a utilizar diferentes funcionalidades e
visando diferentes finalidades:

1. Autogestão da doença e prevenção de recaídas;
2. Promoção da adesão aos medicamentos e / ou tratamento;
3. Psicoeducação, apoiando a recuperação e promovendo a saúde e o
bem-estar;
4. Monitorização de sintomas.

No sentido de compreender o atual cenário da oferta existente nesta área
foi feito um levantamento de aplicações neste domínio. O levantamento foi feito
em janeiro de 2019 como recurso a pesquisas em motores de busca, como
Google11, na AppStore12 e na Google Play13 as seguintes palavras-chave:
“depression web apps for therapists”, “depression web apps”, “Mental Health
Apps” e “Apps Designed to Help Reduce Depression and Anxiety”. Foram
selecionadas 8 aplicações que foram estruturadas em dois grupos: o primeiro
grupo relativo a aplicações para médicos e organizações (Tabela 1) e o
segundo grupo relativo a aplicações para pacientes (Tabela 2).

Abaixo são apresentadas as duas tabelas com diferentes funcionalidades
de suporte à comunicação médico-paciente com sintomas depressivos. Em
ambas as tabelas, apresenta-se uma comparação das funcionalidades das
aplicações selecionadas com as funcionalidades do protótipo Beet.

11

https://www.google.com
https://www.apple.com/pt/ios/app-store/
13 https://play.google.com
12
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Tabela 1 - Benchmarking para organizações e médicos
Funcionalidades Beet Well14 eVisit15 Carepassport16 Hconnect17
Comunicação
✔

✔

✘

✔

✘

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✘

✘

✔

✘

✘

✘

✘

Medicação

✘

✘

✔

✘

✘

Anotações

✔

✘

✔

✘

✘

✔

✘

✔

✔

✔

Monitorização

✔

✘

✘

✔

✘

Aplicação web

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✘

✔

✔

✔

Plano gratuito

✘

N/A

N/A

N/A

N/A

Plano pago

✔

N/A

N/A

N/A

N/A

(por chat ou
SMS)
Lembretes e
alertas
Automatizar e
personalizar
mensagens
Planos e
programas de
intervenção

Histórico e
estatísticas

Aplicação
smartphone

https://wellapp.com/
https://evisit.com/
16 https://carepassport.com/
17 http://www.hconnect.co.in
14
15

27

Tabela 2 - Benchmarking para pacientes
Funcionalidades Beet Pacifica18 Moodpath19 Moodnotes20 Calm21
Comunicação
(por chat ou

✔

✔

✘

✘

✘

✔

✘

✔

✘

✘

✔

✘

✘

✘

✘

✔

✘

✘

✔

✘

✔

✘

✘

✘

✘

✔

✔

✔

✘

✘

SMS)
Mensagens
motivacionais ou
personalizadas
Lembretes e
alertas
Anotações
Partilha de
anotações
Colaboração com
o cuidador de
saúde
Diário digital

✘

Personalização

✘

✔

✘

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✘

✘

✘

✔

✔

✔

✔

✔

Plano gratuito

✔

✔

N/A

✘

✔

Plano pago

✘

✔

N/A

✔

✔

Exercícios
mentais
Aplicação web
Aplicação
smartphone

✘

✘

18

https://www.thinkpacifica.com/
https://mymoodpath.com/en/
20
http://moodnotes.thriveport.com/
21
https://www.calm.com/
19
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A análise das tabelas permite verificar que as aplicações Well,
Carepassport e Pacifica são as que têm mais funcionalidades similares à do
Beet. O Beet oferece vantagens22 face às restantes, como automatização e
personalização de mensagens, planos de intervenção, lembretes e alertas e
partilha de anotações.

Em suma, as funcionalidades e aplicações descritas podem promover a
mudança de comportamento na saúde mental, e devem ser entendidas como
uma forma inovadora de apoiar os pacientes no acompanhamento da doença,
fornecendo informações úteis e personalizadas. Tais funcionalidades podem
permitir melhoramento dos cuidados na saúde mental, de uma forma mais
acessível e eficaz, envolvendo mais ativamente o paciente com sintomas
depressivos no tratamento e no cuidado do bem-estar (Pisco Almeida et al.,
2018).
Integração de tecnologias
A evolução das tecnologias permitiu o desenvolvimento de integrações
tecnológicas

mais

avançadas

viabilizando,

por

exemplo,

intervenções

inovadoras na área da saúde mental. A expansão da usabilidade dos
smartphones, das técnicas de inteligência artificial, da automação e acesso
facilitado a serviços da cloud, permitiram que estas aplicações de intervenção
pudessem

evoluir

oferecendo

novas

modalidades

de

tratamento

e

acompanhamento mais eficientes e eficazes (Hoermann et al., 2017).

Tecnologias como a inteligência artificial pode criar novos cenários de
automação por parte do médico, como, por exemplo, assistentes de ajuda nas
tarefas do médico, nomeadamente ao nível da gestão automática do histórico
do paciente, criação automática de determinadas mensagens, criação de
mensagens baseadas em contexto, entre outras (Hoermann et al., 2017).

22

As vantagens são elaboradas no capítulo 3
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As mensagens por texto via SMS podem ser consideradas uma solução
técnica com potencialidades na área da saúde mental. Este tipo de solução
permite uma interação mais próxima ou pessoal entre médico-paciente com
sintomas depressivos. Permite que os pacientes estejam mais evolvidos no seu
tratamento com um simples contacto direto, visto como um ponto de acesso
para as suas dúvidas e problemas pessoais. Mas, com o potencial das novas
tecnologias, este processo também pode ser automatizado, criando assim
planos de mensagens enviadas periodicamente ou agendadas pelo próprio
médico (Hoermann et al., 2017).

Segundo o mesmo autor, soluções como inteligência artificial e
mensagens por texto via SMS, podem ser combinadas: ou seja, é possível
fazer uso de um sistema que permitia a criação de mensagens personalizadas
onde o paciente possa a conversar com um sistema de inteligência artificial.

Uma solução de intervenção na área da saúde mental pode ser baseada
precisamente nas mensagens por texto síncronas, ou seja, nas aplicações de
chat em tempo real, ou em soluções assíncronas que permitem ao paciente
não ter expectativas de receber uma reposta imediata (Hoermann et al., 2017).
As mensagens por texto via SMS podem ajudar o paciente na adesão da
medicação e no próprio tratamento, apoio ao atendimento fora do consultório,
entregar alertas sobre futuras consultas e monitorização nas alterações dos
comportamentos dos pacientes.
Segundo Bem-Zeev et al (2017), para que estas soluções técnicas
sejam suportadas em diferentes dispositivos e meios digitais, a infraestrutura,
de uma perspetiva técnica, terá que ter os requisitos básicos e necessários
para implementar com sucesso as intervenções na saúde mental. O
desenvolvimento e criação destas infraestruturas deverá centrar-se no
conteúdo, funcionalidades, recursos, design e usabilidade, destinados para
potências pacientes com sintomas depressivos (Ben-Zeev et al., 2017).
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Em suma, o recurso a integrações tecnológicas adequadas pode
promover o apoio correto dos médicos nas intervenções. Segundo Lambert,
Greaves, Farrand, Haase, & Taylor (2017), o acesso a um especialista de
saúde online, aumentou os efeitos na mudança de comportamento e adesão às
intervenções online. Segundo o mesmo autor, o aumento do apoio e adesão ao
tratamento online, é devido a soluções como: e-mail, SMS, chat, questionários
interativos, entre outros. Estas soluções estão associadas ao aumento do
envolvimento e colaboração entre médico-paciente nas intervenções baseadas
na web que promovem a mudança de comportamento no paciente (Lambert et
al., 2017).
2.3.2. Monitorização e gestão online de pacientes depressivos
As

mudanças

de

comportamento

em

pacientes

com

sintomas

depressivos são fundamentais. Igualmente importante é o registo e avaliação
de sintomas. De acordo com Torous, Friedman, & Keshavan (2014), uma
limitação frequente deste tipo de avaliações é que normalmente são baseadas
na

retrospeção,

ou

seja,

não

são

alinhadas

com

o

tempo

da

intervenção/tratamento. Depender da memória e do autorrelato retrospetivo
pode não ser viável nem para o paciente, nem para o cuidador de saúde.
Questionários e entrevistas tradicionais podem não ser os instrumentos mais
adequados e relevantes para a obtenção de dados não repetitivos para
padrões de expressões emocionais.

As tecnologias, nomeadamente as aplicações digitais e móveis, podem
ajudar a prevenir algumas das falhas atuais nos registos clínicos tradicionais,
garantindo, por exemplo, a inserção de informações importantes (registo de
datas, horas e locais permanentes). Segundo Torou set al (2014) este tipo de
registo eletrónico tem, sem dúvida, maior precisão da qualidade informativa,
apresentando ainda maior validade clínica.

A expansão do mercado no uso dos smartphones permitiu o
desenvolvimento de investigações que têm destacado o seu potencial e valor
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para a recolha de dados em tempo real em pacientes com sintomas
depressivos. O acima referido autor realizou um estudo com pacientes e
smartphones no qual foi demonstrada facilidade de uso por parte dos pacientes
em completar as tarefas sugeridas para avaliar os sintomas.
2.3.3. Uso de lembretes e mensagens de texto em telemóveis em serviços
de saúde
Com o enorme crescimento no uso dos dispositivos móveis no nosso
dia-a-dia, a forma que comunicávamos mudou completamente e isto trouxe um
grande impacto na forma que são fornecidos o tratamento e as prestações de
serviços na saúde. Hoje em dia os dispositivos móveis são uma extensão de
nós, trazendo-nos uma variedade de funções que complementam as
necessidades das nossas vidas para diversos fins e objetivos. No campo da
saúde, os dispositivos móveis cada vez mais oferecem uma forma mais barata
e acessível de comunicar e retratar problemas (Schwebel & Larimer, 2018). A
simplicidade de mensagens por texto via SMS, onde o custo é baixo e a
entrega pode ser automatizada, fez com que os SMS se tenham tornado uma
ferramenta importante para o envio de lembretes de mensagens texto (SMS)
com base em serviços de saúde (Schwebel & Larimer, 2018).

O uso de lembretes através de mensagens por texto via SMS pode ter
um impacto importante na mudança de comportamento no paciente (Schwebel
& Larimer, 2018). Estes lembretes podem ser usados tanto para mudanças de
comportamento, como para melhorar a memória, por exemplo, completar uma
tarefa ou uma atividade futura, como para promover a adesão à medicação
(Schwebel & Larimer, 2018).

Através de sistema configurado, estes dispositivos móveis podem
receber lembretes automáticos por SMS. Com base na comunicação entre
médico-paciente, é possível estabelecer uma comunicação pré-planeada, onde
o paciente passara a receber lembretes automatizados, criados pelo próprio
médico,

como

próxima

consulta,

adesão

à

medicação,

mensagens
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motivacionais, pequenos questionários com respostas simples entre outros
(Schwebel & Larimer, 2018).

As intervenções baseadas em lembretes, oferecem novas formas e
oportunidades para os médicos interagirem com os pacientes de uma forma
aberta e fora de um contexto de quatro paredes (Pisco Almeida et al., 2018). O
uso de lembretes nos serviços de saúde representa uma nova oportunidade de
interação e intervenção barata, flexível com acesso facilitado. Eliminando
fatores como tempo e distância, estas intervenções conseguem proporcionar
atividades cotidianas aos pacientes num formato contextualizado. Segundo
Pisco Almeida et al (2018) o uso de programas de mensagens de texto também
pode ter benefícios preventivos, melhorar o envolvimento do paciente e
promover mudanças de comportamento. Por fim, os dispositivos móveis têm
um papel importante neste contexto dos lembretes, porque podem promover de
uma forma fácil e acessível às mudanças de comportamento no paciente com
sintomas depressivos.

Em suma, o uso de lembretes de mensagens de texto em telemóveis em
serviços de saúde, oferece um método barato, fácil de implementar e
automatizado. Estes lembretes podem aumentar a interação/colaboração
médico-paciente, melhorando as próprias consultas presenciais. Como
resultado, o uso de lembretes pode ser útil para melhorar a memória ou mesmo
ajudar nas intervenções de mudança de comportamento de saúde (Schwebel &
Larimer, 2018).
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Capítulo 3 – Estudo Realizado
3.1. Testes do protótipo inicial (Gabble)
O

protótipo

Gabble

é

apresentado

como

uma

ferramenta

de

comunicação (aplicação web e aplicação móvel) entre médicos e pacientes
com sintomas de depressão. É uma solução integrada de gestão, envio e
receção de notificações personalizadas, contextuais e interativas (Figura 1).

Figura 1 - Gabble: Planos de intervenção
O principal elemento do protótipo Gabble é permitir o acompanhamento
do paciente entre consultas através de mensagens e notificações interativas
agendadas pelo médico (Figura 2).
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Figura 2 - Gabble: Mensagens de um plano de intervenção
O Gabble permite ainda o registo de atividade do paciente com a criação
de um histórico de cada paciente, possibilitando uma visualização mais
dinâmica e organizada do percurso do respetivo paciente (Figura 3).

Figura 3 - Gabble: Histórico
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A versão móvel disponibiliza ainda uma área de Anotações onde o
paciente pode escrever as suas anotações que por definição são privadas,
existindo a possibilidade de partilhar com o médico (Figura 4).

Figura 4 - Gabble: Anotações do paciente
A aplicação Web tem também uma área de Anotações na qual são
apresentadas as anotações partilhadas pelos pacientes ou então registos
privados do próprio médico (Figura 5).
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Figura 5 - Gabble: Anotações do médico
Em suma, existem ainda outras funcionalidades presentes na plataforma
tal como a possibilidade de comunicação de médico para paciente ou viceversa através da área Chat (Figura 6), sendo esta funcionalidade comum a
ambas as aplicações. Mais ecrãs das aplicações do protótipo Gabble podem
ser visualizadas no Apêndice 1 – Ecrãs visuais das aplicações
desenvolvidas
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Figura 6 - Gabble: Chat
Pela existência de um protótipo anterior da aplicação em estudo,
desenvolvido na Licenciatura Novas Tecnologias da Comunicação, em
articulação com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), o
objetivo da realização dos testes ao protótipo foi perceber, melhorar e
desenvolver uma nova aplicação com base na sua dimensão técnica.

Objetivos da análise dos testes ao protótipo Gabble:
•

Analisar o protótipo desenvolvido, avaliando a viabilidade técnica das
soluções, no contexto da segurança, utilizadas e a exequibilidade da sua
utilização na versão final;

•

Testar o protótipo desenvolvido junto do público-alvo final, analisando a
adequabilidade das funcionalidades já integradas;

•

Especificar os requisitos técnicos e funcionais da versão final a
desenvolver.

Os participantes convidados foram médicos e pacientes com sintomas
depressivos, com interesse no uso de soluções de intervenção na eSaúde.
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Foram criados dois inquéritos por questionário online, um adequado para os
médicos e outro para os pacientes, assim como um vídeo demonstrador do
protótipo, um protocolo de sessão de observação a utilizar com os pacientes.

Tabela 4 - Médicos - Caracterização do grupo de respondentes
Médico
1

Género
Homem

Especialidade
Medicina Geral e
Familiar

2

Homem

Medicina Geral e
Familiar

3

Homem

Medicina Geral e
Familiar

4

Mulher

Medicina Geral e
Familiar

5

Mulher

Medicina Geral e
Familiar

6

Mulher

Psiquiatria

7

Mulher

Psiquiatria

8

Homem

Medicina Geral e
Familiar

9

Mulher

Medicina Geral e
Familiar

10

Mulher

Medicina Geral e
Familiar

11

Mulher

Medicina Geral e
Familiar

12

Homem

Medicina Geral e
Familiar

13

Homem

Medicina Geral e
Familiar

14

Mulher

Medicina Geral e
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Familiar

Tabela 5 - Pacientes - Caracterização do grupo de participantes
Paciente

Género

Smartphone

1

Mulher

Wiko

Internet
no
telemóvel
Sim

2

Mulher

iPhone 6

Sim

3

Mulher

Hauwei P10

Sim

4

Mulher

Motorola com

Sim

Android
5

Mulher

Samsung

Sim

Galaxy S3

A recolha dos dados dos médicos foi feita exclusivamente através de email,
ou seja, foram enviadas instruções, incluindo o inquérito por questionário online
e vídeo do protótipo Gabble. A recolha da lista de emails foi devidamente
autorizada com o suporte de três médicos da especialidade da psiquiatria que
colaboraram com o estudo. Os testes com os pacientes foram realizados
presencialmente com o suporte de uma médica psiquiatra; foram apresentadas
as tarefas, o vídeo, o protótipo e por fim solicitado o preenchimento do inquérito
por questionário online.
•

Inquérito por questionário online da aplicação Gabble dos médicos:
https://forms.gle/LwyTBhVdr7LMr8SY8

•

Vídeo demostrativo da aplicação Gabble dos médicos:
https://youtu.be/WIiHTVYDNZE

De notar que as sessões com os pacientes foram realizadas nas
instalações de uma Clínica Psiquiátrica Santo Tirso, um local que proporcionou
conforto aos participantes, de forma a que se sentissem à vontade para
desenvolver as tarefas. O processo de avaliação e testes foi desenvolvido no
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dia 5 dezembro de 2018 e teve a duração aproximadamente de duas horas e
meia. Foi solicitada a participação de 5 participantes, tendo sido apresentada a
leitura e consecutiva confirmação de consentimento do registo e gravação de
conteúdo áudio e vídeo (Apêndice 10), após um briefing inicial, onde foi
explicado todo o procedimento, conceitos, ideias e objetivos do teste. Para os
médicos, as sessões foram realizadas à distância, ou seja, foram enviados,
através de email todas as instruções necessárias para a realização.
•

Inquérito por questionário online da aplicação Gabble dos pacientes:
https://forms.gle/wE7otkaQf1xcGLdZ6

•

Vídeo demostrativo da aplicação Gabble dos pacientes:
https://youtu.be/wQi69ckcYeA

No que diz respeito aos inquéritos por questionário online, foram elaboradas
diversas questões agrupadas por grupos como por exemplo, o uso de soluções
de comunicação, a avaliação das funcionalidades, a avaliação do aspeto
gráfico e, por fim, a apreciação final sobre a aplicação.

Questões da avaliação das funcionalidades do médico:

1. Considero o chat útil para comunicar com os doentes;
2. Considero útil poder ter um pin/código pessoal de acesso à aplicação;
3. Considero útil a encriptação das mensagens enviadas;
4. Considero útil poder editar as informações do paciente, como por
exemplo, a próxima consulta ou a medicação;
5. Considero útil poder criar planos de intervenção (conjuntos de
mensagens) personalizados;
6. Considero útil poder utilizar planos de intervenção (conjuntos de
mensagens) previamente criados;
7. Considero útil poder usufruir de diferentes formas de personalização de
mensagens;
8. Considero útil poder ajustar o agendamento do envio das mensagens;
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9. Considero útil poder ativar o envio automático das mensagens;
10. Considero útil poder ver as anotações partilhadas pelos doentes;
11. Considero útil o painel de histórico/acompanhamento do paciente;
12. Considero que os doentes podem apagar e pedir para consultar os seus
dados pessoais;
13. Considero fundamental garantir a confidencialidade e integridade dos
dados pessoais processados;
14. Considero que esta aplicação pode ter potencial noutras áreas /
doenças;
15. Gostaria de poder experimentar esta aplicação com os meus doentes.

Questões da avaliação das funcionalidades do paciente:

1. Considero o chat útil para comunicar com o médico;
2. Considero útil poder criar um pin/código de acesso da aplicação;
3. Considero útil a encriptação das mensagens enviadas para o médico;
4. Considero útil poder receber informações, como por exemplo, a próxima
consulta ou a medicação;
5. Considero útil poder receber notificações de mensagens enviadas pelo
médico;
6. Considero útil poder interagir com as mensagens enviadas pelo médico
(respondendo a pequenos questionários, por exemplo);
7. Considero útil existir uma secção para as notificações/mensagens ainda
não visualizadas;
8. Considero útil poder escrever anotações sobre os meus pensamentos
9. Considero útil poder partilhar as anotações com o médico;
10. Considero útil poder distinguir o tipo de anotações (Privadas e
Partilhadas);
11. Considero útil poder receber as mensagens sem estar dentro da
aplicação;
12. Considero útil poder ter acesso aos meus dados pessoais, solicitar
correções e opor-me ao seu processamento posterior;
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13. Considero que os meus dados pessoais não podem ser armazenados
por mais tempo do que o necessário;
14. Considero necessário que sejam tomadas medidas para garantir a
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos meus dados
pessoais.

No final foi realizada uma análise a todas as questões dos diversos grupos,
exceto do grupo sobre a avaliação do aspeto gráfico, já que o relevante para
este estudo é a sua dimensão técnica. O grupo sobre a avaliação do aspeto
gráfico está relacionado a componente de design funcional, que foi explorada
noutro trabalho de dissertação, articulado com este (investigador Flávio
Amaral).

3.1.1. Resultados recolhidos na avaliação do protótipo inicial
O material recolhido com a avaliação do protótipo inicial foi analisado:
procedeu-se à transcrição e análise das intervenções, para obter as novas
necessidades destacadas pelos participantes.

Objetivos desta análise:
•

Levantamento das novas necessidades destacadas pelos participantes;

•

Investigação das novas soluções técnicas;

•

Análise e destaque em aspetos da segurança e privacidade a
considerar;

•

Aferir a pertinência de cada funcionalidade apresentada.

O Gráfico 1 apresenta um resumo global destes resultados e pretende
representar os pontos mais relevantes sobre aspetos da segurança e
privacidade demonstrando que é fundamental garantir a confidencialidade e
integridade dos dados pessoais dos médicos e pacientes, fornecendo
mecanismos de segurança como encriptação dos conteúdos, código pessoal
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de acesso à aplicação ou mesmo a possibilidade de poderem eliminar os seus
dados pessoais periodicamente.

Gráfico 1 - Gabble testes: Exemplo de questões de segurança
Resultados da versão dos médicos
Dos testes realizados, foram recolhidos dados de uma grupo de 14
participantes-médicos, com equilíbrio entre os sexos masculino e feminino,
dados dos testes realizados ao protótipo Gabble representado na Figura 7. A
maioria dos participantes possuíam a sua especialidade em medicina geral e
familiar, com idades entre os 28 e 63. A análise abaixo apresentada mostra os
aspetos positivos e negativos do protótipo inicial, que foram fundamentais para
melhorar a nova versão, que foi desenvolvida durante esta investigação.
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Figura 7 - Gabble versão dos médicos
Comunicação

A comunicação (Gráfico 2) é uma funcionalidade muito importante para
o desenvolvimento do projeto, com uma forte influência no produto final, tendo
sido necessário testar que meios de comunicação os participantes utilizavam
para comunicar com os seus pacientes. Os meios de comunicação tradicionais
(tais como, chamadas telefónicas, email e SMS), continuam a ser os mais
utilizados para comunicar com familiares/amigos, colegas de trabalho, outros
profissionais de saúde e com pacientes. É interessante verificar que a
aplicação WhatsApp é utilizada pela maioria dos participantes para comunicar
com outros profissionais de saúde, talvez devido à sua camada segura de
envio de mensagens encriptadas. Soluções como Telegram, Instagram e
Skype são muito pouco utilizados para comunicar com pacientes.
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Gráfico 2 - Gabble testes médicos: comunicação
Funcionalidades

No que toca à as funcionalidades apresentadas aos participantes
médicos do protótipo Gabble, o chat foi considerado por 10 participantes útil
para comunicar com os pacientes, apesar dos restantes 4 estarem indiferentes
com esta funcionalidade (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Gabble testes médicos: Chat
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A privacidade é um aspeto importante a ter em atenção no
desenvolvimento do projeto, neste sentido foi perguntado aos participantes
questões relacionadas com a privacidade. As respostas obtidas permitem
perceber que deve existir um ecrã para colocar um pin/código de acesso e que
as mensagens devem ser enviadas para os pacientes de forma encriptada e
que é fundamental garantir a confidencialidade e integridade dos dados
pessoais processados (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Gabble testes médicos: Código pessoal
Na gestão dos conteúdos e informação, deve ser possível de editar as
informações dos pacientes por exemplo, informações relacionadas com a
medicação e a próxima consulta (Gráfico 5). No que respeita à gestão dos
conteúdos, 10 dos participantes concordou que o paciente pode apagar e pedir
para consultar os seus dados pessoais.
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Gráfico 5 - Gabble testes médicos: Editar as informações do paciente
Os planos de intervenção (Gráfico 6) são fundamentais para o médico
acompanhar todas as alterações no tratamento do paciente ao longo do tempo.
Para os participantes médicos, a aplicação deve possuir a criação de planos de
intervenção personalizados, com agendamento ou envio automático de
mensagens e com diferentes formas de personalização de mensagens. Apesar
de ser funcionalidades desejadas pela maioria dos participantes (13 médicos),
nem todos concordam com tais funcionalidades, o que mostra que existe a
possibilidade que estas funcionalidades não correspondam a todos os tipos de
utilizadores,

talvez

devido

a

falta

da

necessidade

de

utilizar

tais

funcionalidades. Uma solução poderá passar por oferecer as funcionalidades
com base de tipos de perfis de utilizadores (base e avançado), mudando
dinamicamente toda a User Interface da aplicação.
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Gráfico 6 - Gabble testes médicos: Planos de Intervenção
No que respeita às anotações privadas, o protótipo Gabble previa que os
médicos pudessem registar qualquer tipo de dados relacionados com as
consultas ou tudo sobre o acompanhamento do tratamento do paciente. Todos
os participantes concordaram que é útil poder ver as anotações partilhadas
pelos pacientes (Gráfico 7).

Gráfico 7 - Gabble testes médicos: Anotações partilhadas
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O histórico é o agrupamento de todas as atividades e troca de
informação entre o médico e paciente com sintomas depressivos. Todos os
participantes

concordaram

que

deve

existir

um

painel

de

histórico/acompanhamento do paciente (Gráfico 8).

Gráfico 8 - Gabble testes médicos: Histórico do paciente
Em

suma,

recolheram-se

dados

positivos

nas

funcionalidades

apresentadas e verificou-se ainda que a maioria dos participantes acredita no
potencial uso da aplicação em outras áreas de saúde. Por fim, foram
apresentadas sugestões, como a integração com sistemas informáticos
existentes nas organizações de saúde e ter atenção à dependência do paciente
à aplicação.

A maioria dos participantes (13 médicos) indicou que gostaria de
experimentar a aplicação com os seus pacientes e 5 dos 14 participantes
deixaram o seu email mostrando interesse em continuar a estar a par do
desenvolvimento da aplicação (Gráfico 9).
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Gráfico 9 - Gabble testes médicos: Utilizar com pacientes
Resultados da versão dos pacientes
O Gabble (Figura 8) tem duas aplicações: uma versão para os médicos
e outra versão para os pacientes, tendo sido realizados testes também com
participantes-pacientes usando a versão para dispositivos móveis. Foram
selecionados 5 participantes do sexo feminino com idades entre os 26 e 60
anos. Todos os participantes possuíam dispositivos móveis com a maioria (4 de
5) com o sistema operativo Android e todos com acesso à internet, o que
mostra potencial para o uso da funcionalidade das notificações.

Figura 8 - Gabble versão dos pacientes
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Comunicação

Com resultados semelhantes aos obtidos com os testes da versão da
aplicação para os médicos, o meio de comunicação mais utilizado continua a
ser por vias tradicionais como chamadas telefónicas e SMS, apesar das SMS
serem pouco utilizadas para comunicar com os profissionais de saúde e
médicos (Gráfico 10). Soluções como Facebook Messenger e email foram
reportadas como sendo mais usadas para comunicar com amigos, familiares e
colegas de trabalho. Por fim, soluções de comunicação como Instagram Direct,
Skype e Google Hangouts não são utilizados para comunicar com médicos e
profissionais de saúde.

Gráfico 10 - Gabble testes pacientes: Comunicação
Funcionalidades

A preocupação dos participantes pela privacidade mostra que é
necessário que sejam tomadas medidas para garantir a confidencialidade,
integridade e disponibilidade dos dados pessoais dos pacientes. Os
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participantes concordaram que deve ser garantida a encriptação das
mensagens enviadas para o médico e deve existir na aplicação um ecrã para
colocar um pin/código de acesso (Gráfico 11).

Gráfico 11 - Gabble testes pacientes: Encriptação das mensagens
Na gestão da informação e de conteúdos, os participantes concordaram
ser útil poder ter acesso aos seus dados pessoais, solicitar correções e opor-se
ao seu processamento posterior. Apesar deste controlo, 2 de 5 dos
participantes concorda que os dados pessoais não podem ser armazenados
por mais tempo do que necessário, mas outros 2 de 5 discordam com esta
funcionalidade, indicando preocupação em manter um acompanhamento e uma
relação ativa com o seu médico (Gráfico 12).

Gráfico 12 - Gabble testes pacientes: Armazenamento dos dados
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As notificações são umas das funcionalidades principais da aplicação o
e receber notificações de mensagens do médico, sejam estas dentro ou fora da
aplicação, é uma prioridade para os participantes (Gráfico 13). Por fim, é
necessário fornecer uma secção para as notificações/mensagens ainda não
visualizadas.

Gráfico 13 - Gabble testes pacientes: Notificações
As anotações foram consideradas pelos participantes como uma
excelente forma de escrever anotações sobre os seus pensamentos. 4 dos 5
participantes concorda que deve ser possível distinguir o tipo de anotações
(privadas ou partilhadas) com o médico (Gráfico 14). Apenas um participante
salienta que não devia existir uma distinção, já que o médico devia estar a par
de tudo sobre o paciente; esta opção poderá passar a ser configurável,
fornecendo aos utilizadores escolha na partilha das suas anotações.
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Gráfico 14 - Gabble testes pacientes: Tipo de anotações
Em suma, os participantes mostraram que gostariam de utilizar a
aplicação com frequência e usá-la com o seu médico (Gráfico 15). A aplicação
que foi apresentada não foi considerada complexa. Todos os participantes
deixaram o seu email, indicando interesse em continuar a colaborar com o
desenvolvimento do projeto.

Gráfico 15 - Gabble testes pacientes: Utilizar aplicação com o médico
3.1.2. Alterações e implementações a realizar na nova versão
Os testes realizados ao protótipo Gabble permitiram perceber que as
funcionalidades principais do projeto são fundamentais para o desenvolvimento
técnico de uma ferramenta de comunicação segura em mensagens privadas e
acompanhamento em depressão. Neste sentido compreendeu-se que seria
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necessário considerar aspetos relacionados com a privacidade: os requisitos
funcionais e não funcionais a implementar na versão final teriam que garantir a
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados pessoais dos
médicos e pacientes.

Funcionalidades como redução da informação no perfil, integração com
sistemas (programas informáticos existentes nas clínicas) e aplicações de
terceiros foram também sugeridas pelos médicos.

3.2. Especificação e desenvolvimento da nova Versão (Beet)
3.2.1. Seleção das necessidades das aplicações
A análise do protótipo previamente desenvolvido, Gabble, permitiu
organizar as novas necessidades das novas aplicações: o que manter, o que
remover e quais funcionalidades a melhorar. As funcionalidades base e core
(tais como, o Chat, FollowUp, Anotações e Planos de intervenção) mantiveramse nas aplicações. Funcionalidades como Perfis extensos de informação e
outras informações desnecessárias como tipo de anotações foram removidas
nas novas aplicações.
A recolha e análise dos testes realizados ao protótipo Gabble permitiu a
criação de novos requisitos funcionais e requisitos não funcionais.
3.2.2 Requisitos funcionais e não funcionais
A análise e recolha dos dados dos testes do protótipo previamente
desenvolvido, Gabble, na licenciatura de Novas Tecnologias da comunicação,
permitiu uma base sólida para abordar e melhorar as novas necessidades das
novas aplicações para o seu desenvolvimento A intervenção dos pacientes e
dos médicos permitiu perceber pontos a melhorar ou mesmo retirar nesta nova
iteração do projeto.

Os dados obtidos permitiram a identificação de novas necessidades e
funcionalidades, transformando-se numa lista de requisitos funcionais e não
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funcionais. A lista de todos os requisitos funcionais e não funcionais podem ser
visualizados no Apêndice 4
Aplicação Web – Médico
Privacidade

1. Criar um pin/código de segurança de acesso à aplicação;
2. Enviar mensagens encriptadas para os pacientes;
3. Ter acesso a uma área de divulgação e exportação dos dados do
paciente

Comunicação/chat

1. Ter acesso a uma área com as mensagens do paciente (Todas as
mensagens trocadas entre o médico e paciente. Mostrar apenas as
mensagens recentes, com a sua ordem correta, com data e hora, texto
da mensagem, nomes e foto);
2. Escolher o tipo de telemóvel do paciente (Smartphone ou feature phone.
Caso o paciente tenha um telemóvel básico, todos os requisitos
estabelecidos para o médico são válidos, apenas o paciente perde
alguma interatividade, ou seja, tudo é convertido para texto simples);

Planos de intervenção

1. Ter acesso a uma área de consulta de planos; (Mostrar todos os planos
criados, todos os seus estados, por exemplo: ativo.)
2. Ter acesso a uma área de criação de planos (Nome, duração, grau,
descrição, entre outros);
3. Ter acesso a uma área de escolha de pré-planos (Estes pré-planos já foram
criados por especialistas e podem ser selecionados consoante a lista
disponível. Exemplo: um plano para pacientes com início de depressão);
4. Editar um plano ou pré-plano (Exemplo: ponto 2);
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5. Adicionar novas tarefas ao plano ou pré-plano (As tarefas são as
informações que o paciente será notificado. Exemplos: ponto 6.1)
6. Escolher detalhes (tarefas: ponto 5) do plano:
6.1. Que informação enviar nas notificações do paciente (ex: respostas a
escalas, mensagens dos pacientes, alertas de urgência, marcos
terapêuticos);
6.1.1. Inserção de links informativos sobre coadjuvantes do tratamento atividade física, alimentação, técnicas de relaxamento, livros ou
filmes;
6.2. Definir momento em que o paciente é notificado (ex: altura do
dia/semana);
6.3. Definir como é que o paciente é notificado (ex: SMS, e-mail,
plataforma);
Acompanhamento

1. Ter acesso a uma área de follow-up (área especifica de cada paciente,
baseada na sua atividade, nos planos atribuídos e inputs por parte do
médico e paciente);
2. Possibilidade de monitorização de tratamento:
2.1. Escolha entre modelos de acompanhamento pré-definidos (conteúdos
standardizados, guidelines internacionais, protocolos de intervenção)
2.2. História pessoal da doença (tipo timeline)
2.3. Recolha dos inputs do paciente (A informação que é guardada/recolhida
quando o paciente interage com uma notificação)
Anotações

1. Ter acesso a uma área de notas correspondente ao paciente (O médico
pode atribuir notas privadas da sua própria autoria ao respetivo paciente ou
mesmo receber notas que foram permitidas pelo paciente para consulta do
médico);
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Perfil e Configurações

1. Ter acesso a uma área simples com o perfil do médico (Nome, foto,
telemóvel, email, sexo, especialidade, número de pacientes, entre outros);
2. Possibilidade do médico de editar as suas informações de perfil; (Ponto 1);
3. Permitir ao médico sair da sua conta;
4. Ter acesso a uma área de configuração (Exemplo: definição de aspetos de
privacidade, etc);
Aplicação móvel (Smartphone) – Paciente
Privacidade

1. Criar um pin/código de segurança de acesso à aplicação;
2. Enviar mensagens encriptadas para o médico;
3. Aceder aos seus dados pessoais e solicitar correções.

Comunicação

1. Ter acesso a uma área com a listagem dos médicos (Mostrar os médicos
que o paciente esta associado. Mostrar fotografia, nome e especialidade do
médico);
2. Ter acesso a uma área de perfil com as informações básicas sobre o
médico (Mostrar as informações do perfil do médico. Ponto 1 da área perfil
da aplicação web);
3. Ter acesso a uma área de envio de mensagens (Troca de mensagens
diretas entre o médico e paciente. Estrutura baseada no ponto 1 da área
comunicação da aplicação web);
4. Ter acesso a uma ferramenta de envio de mensagens urgentes para o
médico (Em caso de urgência, enviar de forma imediata ao médico onde
quer que este esteja);
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Notificações

1. Ter acesso a uma área de notificações (O tipo de notificações é baseado no
ponto 6.1 da área de planos da aplicação web);
2. Receber as notificações criadas pelo médico;
3. Permitir a interação com os diferentes tipos de notificação;
4. Enviar os resultados da notificação (para o médico) e receber o estado de
feedback correto (Quando o paciente enviar a resposta da notificação deve
receber o feedback correto, por exemplo: se foi enviado com sucesso);
5. Ter acesso a uma área para as notificações/mensagens ainda não
visualizadas;
6. Receber as notificações/mensagens sem estar dentro da aplicação;
7. Receber informações, como a próxima consulta ou a medicação.
Anotações

1. Ter acesso a uma área de notas pessoais (Com diferentes tipos de notas
ponto 3);
2. Permitir que o paciente decida partilhar ou não as suas notas privadas com
o médico;
3. Ter acesso a uma ferramenta que uma semana antes da consulta pergunta
se o paciente permite o envio das suas notas pessoais para o médico;

Perfil

1. Ter acesso a uma área de perfil com as informações do próprio utilizador;
2. Editar, modificar ou atualizar a sua informação (Fotografia, nome, email,
morada, telemóvel, entre outros);
3. Ter acesso a uma área de configuração (Exemplo: Sair de sessão, definir
questões de privacidade, etc);
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Requisitos não funcionais
Aparência/Design

1. As aplicações devem responder eficazmente às interfaces desenvolvidas
pelo investigador Flávio Amaral;

Segurança

1. As

aplicações

devem

ser

seguras

(garantindo

confidencialidade,

privacidade e segurança dos dados);
2. A base de dados deve ser protegida para acesso apenas por parte de
utilizadores autenticados;
3. A base de dados deve ser protegida para evitar ataques;
Operacional e Ambiente

1. A aplicação deve ser disponibilizada em versão mobile e web
1.1. Versão Web: orientada para os médicos;
1.2. Versão Mobile: orientada para o paciente.
2. A aplicação web deve:
2.1. Ser otimizada para os motores de busca;
3. A aplicação móvel deve:
3.1. Ter uma boa leitura no exterior;
3.2. Ser passível de utilização com apenas uma mão;

3.2.3. Modelo de sistema da versão final
O modelo de sistema permite especificar e implementar o sistema
necessário para manter em funcionamento as aplicações. O modelo de sistema
apresentado na Figura 9, representa de uma forma geral todo o sistema, ou
seja, o esquema necessário para manter em funcionamento dos serviços.
O modelo está dividido em cinco componentes. A primeira, os clientes,
é responsável por fornecer aos utilizadores a camada visual e interativa: esta
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parte distribuída nas plataformas web, como navegadores, e dispositivos
móveis com suporte a tecnologia PWA (Progressive Web App)23.

Figura 9 - Modelo de sistema
A segunda componente é responsável por gerir todos os serviços
necessários para satisfazer as necessidades das funcionalidades dos clientes,
sendo estes serviços por norma externos. Serviços como Cloudflare, que
garante a segurança do domínio, entre outros aspetos relacionados com a
segurança, e PubNub, o serviço responsável pela comunicação (chat) entre o
médico e paciente de uma forma segura e encriptada.

A terceira componente é responsável por fornecer a camada da API
(Application Programming Interface) e o alojamento dos dados na base de
dados. Nesta componente toda a informação básica das aplicações é guardada
de uma forma segura e autenticada, como anotações, perfis, planos de
intervenção, entre outras informações.

23

https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/
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A quarta componente é responsável pelas ações automáticas com base
nas funcionalidades acionadas pelos utilizadores. Esta componente verifica de
uma forma isolada quando é necessário agendar, criar ou gerir conteúdos,
como as notificações.

A quinta componente está relacionada e dependente com a anterior,
sendo responsável por gerir e enviar o conteúdo do ponto anterior para os
serviços externos da segunda parte do modelo de sistema.

O modelo de sistema na Figura 9, inclui de forma geral o funcionamento
da aplicação web, ou seja, o dashboard administrativo do médico. Na definição
da arquitetura do sistema optou-se por uma abordagem de desacoplamento
entre as aplicações cliente e o backend, sendo este apenas acessível através
de uma API capaz de servir as necessidades de cada uma das aplicações.

O modelo de sistemas na Figura 9 representa ainda, de forma geral, o
funcionamento da aplicação móvel (versão dos pacientes). O sistema funciona
de uma forma semelhante da aplicação web (versão dos médicos), ou seja,
através da mesma camada de informação. O aspeto diferenciador neste caso
relaciona-se com as integrações e bibliotecas externas para fornecer algumas
das funcionalidades especificas, tais como push notifications ou mecanismos
de agendamento de informação. Em suma, todos os pedidos são realizados
através de uma API e tratados e retornados através de um servidor (backend).
3.2.4. Mapas de navegação
Os mapas de navegação permitem visualizar de uma forma global o
fluxo de navegação das aplicações. Neste sentido, é possível gerir o
planeamento da criação das páginas (Figura 10).
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O mapa de navegação da versão web dos médicos representa as
diversas áreas às quais os médicos têm acesso. Estes terão então acesso a
um dashboard e a um perfil ao qual também os pacientes terão acesso para
ver as informações básicas do médico. Dentro desse dashboard o médico tem
uma lista de todos os seus pacientes e para cada paciente existe uma área de
trabalho dividida em subáreas, respetivamente, mensagens, planos de
intervenção, follow-up, anotações e informações do paciente. Para cada
subárea existem as respetivas funcionalidades indicadas no mapa de
navegação.

Figura 10 - Versão Web Mapa de navegação
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O próximo mapa de navegação representa a aplicação móvel: a versão
dos pacientes. Como se verifica na Figura 11, após o registo e/ou início de
sessão, o paciente tem acesso direto à navegação da aplicação que se divide
em quatro áreas, respetivamente, mensagens, notificações, anotações e perfil.
Dentro destas áreas, o paciente tem acesso às respetivas funcionalidades.

Figura 11 - Versão móvel Mapa de navegação
3.2.5. Fluxogramas
Um fluxograma permite a representação de um processo de uma forma
mais visual, ilustrando de uma forma simples o funcionamento de determinado
algoritmo. Numa perspetiva mais técnica, foi criado um fluxograma para a
funcionalidade principal (planos de intervenção). O fluxograma na Figura 12
representa a lógica interna da funcionalidade dos planos de intervenção. Em
suma, os planos de intervenção correspondem à funcionalidade principal da
aplicação dos médicos, onde estes podem criar mensagens personalizadas e
enviá-las periodicamente.
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Figura 12 – Fluxograma dos planos de intervenção
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3.2.6. Descrição das tecnologias utilizadas
Para o desenvolvimento das aplicações foram estudadas e utilizadas
diferentes tecnologias, abaixo descritas, e cuja seleção foi feita com o foco na
segurança, no desempenho e no uso atual no mercado.

Na criação da camada de dados e servidor, ou seja, para o
desenvolvimento de uma API, foram utlizadas as seguintes tecnologias:
GraphQL, GraphCool, Zeit Now, OneSignal, Cloudflare, Surge e PubNub.

GraphQL24 é uma linguagem de consulta com especificação em códigoaberto. Uma API desenvolvida em GraphQL permite ter uma compreensão
completa dos dados e, neste sentido, os clientes (Aplicações) podem pedir
exatamente os dados que necessitam para preencher as necessidades das
aplicações. Este tipo de abordagem permite um desenvolvimento mais rápido
e, simultaneamente, assegurando um alto desempenho das aplicações
apresentadas neste documento.

GraphCool25 é um serviço de hospedagem de criação de APIs
desenvolvidas com GraphQL. Com a utilização deste serviço garante-se a
hospedagem da API num serviço de alto desempenho e, dadas as
características e necessidade das aplicações desenvolvidas, sem custos de
alojamento.

O Zeit Now26 é um serviço que permite hospedar ou executar código
sem servidor, ou seja, código que não necessita que o servidor (ex: PHP)
esteja sempre a executar. Neste sentido, o código hospedado neste serviço é
apenas executado quando é solicitado. Nas aplicações desenvolvidas no
contexto desta dissertação existem várias funções sem servidor, por exemplo,
funções responsáveis por gerir e enviar a notificações aos pacientes.
https://graphql.org/
https://www.graph.cool/
26 https://zeit.co/
24
25
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OneSignal27 é um serviço de notificações push. Estas notificações
podem ser agendadas, personalizadas ou enviadas no momento do pedido.
Nas aplicações aqui descritas é utilizado para gerir, agendar e enviar as
notificações aos pacientes quando este não se encontra dentro da aplicação
móvel.

Cloudflare28 é um serviço que foi utilizado para fornecer a distribuição
dos conteúdos, aumentar a segurança no domínio. Com configuração de
domínio da Cloudflare é fornecido às aplicações proteção de DDoS29,
Firewall30, entre outros aspetos relacionadas com segurança.

Surge31 é um serviço de alojamento estático. Foi utilizado para alojar os
ficheiros compilados de HTML, CSS e JS das aplicações.

PubNub32 fornece um conjunto de serviços em tempo real. Nas
aplicações desenvolvidas é utilizado o PubNub chat com encriptação para
fornecer mensagens seguras em tempo real às aplicações.

Na criação da camada do cliente, ou seja, nas aplicações com suporte a
um navegador ou dispositivo móvel, foram utilizadas as seguintes tecnologias:
Apollo client, DraftJS, Formik, React, React Router, React Intl, Recharts e
PWA.

Apollo client33 é uma biblioteca que comunica e faz gestão de uma API
em GraphQL no lado do cliente (Aplicações). Através do Apollo é possível criar
mecanismos de consulta para solicitar a informação do lado do servidor. Nas
27

https://onesignal.com/
https://www.cloudflare.com
29 https://www.cloudflare.com/learning/ddos/what-is-a-ddos-attack/
30 https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/what-is-a-firewall.html
31 https://surge.sh/
32 https://www.pubnub.com/
33 https://www.apollographql.com/
28
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aplicações é utilizado para a comunicar com a API desenvolvida, para tratar os
dados e mostrar na interface das aplicações.

DraftJS34 é uma framework para a criação de editores de texto
complexos; é utilizado na parte das anotações das aplicações para fornecer
maior flexibilidade na formatação do conteúdo das anotações.

Formik35 é uma biblioteca de formulários e é utilizada no projeto para
fornecer gestão de estado e segurança aos formulários presentes nas
aplicações.

React36 é uma das mais importantes bibliotecas das aplicações. Tem
como função construir todos os elementos visuais, todas as ações,
funcionalidades e estados das aplicações.

React Router37 é uma biblioteca que tem como objetivo fornecer as
rotas às aplicações, ou seja, responsável pela navegação das páginas.

React Intl38 é uma biblioteca que fornece aos componentes de React
formatos de datas, textos e de números e, por fim, é responsável pelas
traduções das aplicações.

Recharts39 é uma biblioteca de gráficos desenvolvidos em React. É a
biblioteca responsável por fornecer análises e gráficos à funcionalidade
FollowUp da aplicação dos médicos.

PWA (Progressive Web App) é responsável por tornar a versão dos
pacientes numa aplicação com experiência semelhante a uma aplicação nativa
https://draftjs.org/
https://jaredpalmer.com/formik/
36 https://reactjs.org/
37 https://reacttraining.com/react-router/web/guides/quick-start
38 https://github.com/formatjs/react-intl
34
35
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(Android e iOS), com capacidades de descarregar a aplicação para o
dispositivo do utilizador, permitir o funcionamento em modo offline e remover
da interface as frames (User Interface) de um navegador.

3.2.7. Esquema de base de dados
Como já mencionado neste documento, GraphQL é uma linguagem de
consulta; esta executa as consultas utilizando um sistema de tipos (Type
System) que define os dados. O GraphQL adapta-se a qualquer sistema de
base dados, desde que haja suporte em termos de bibliotecas de programação.
Uma API em GraphQL é baseada em duas vertentes: nas queries e nas
mutações.

As queries em GraphQL são basicamente a consulta de dados e são a
forma de recolher dados do backend. Já as mutações são a forma de modificar
os dados do lado do servidor, ou seja, são a forma de inserir, atualizar e apagar
os dados da base de dados.

Na Figura 13 é apresentado o esquema geral da base de dados. Pela
figura é possível perceber que o GraphQL permite a interligação entre tabelas
(modo de grafos), permitindo uma maior complexidade nas consultas e maior
flexibilidade nos pedidos na solicitação dos dados inseridos na base de dados.

39

http://recharts.org/en-US/
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Figura 13 – Esquema de base de dados (Visão Geral)
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3.2.8. Segurança e privacidade
As aplicações no contexto da eSaúde estão sempre sujeitas a troca de
conteúdos de caracter sensível e privado. Esta é uma preocupação da maior
importância para os utilizadores/pacientes desde tipo de aplicações e, por
vezes, a falta de adesão acaba por ocorrer devido a preocupações
relacionadas com a segurança dos dados e da sua privacidade (Zhou et al.,
2018).
Os utilizadores só conseguem fazer boas escolhas de segurança, como
seleção

de

configurações

de

segurança

e

privacidade,

se

tiverem

conhecimento apropriado sobre a segurança da aplicação (Zhou et al., 2018).
Na maioria dos casos, o utilizador não tem a capacidade autónoma e
conhecimentos formais sobre os aspetos importantes da segurança; ou seja,
por vezes tem a ideia geral mas não a prática de utilização dos recursos
fornecidos (Zhou et al., 2018).

Os recursos típicos e utilizados em aplicações de segurança podem
variar: na encriptação de dados, ou seja, conversão de texto em código,
autenticação básica (email e password), controle de acesso (tipos de
utilizadores e permissões), entre outros.
Neste sentido, a segurança e a privacidade foram aspetos cruciais a ter
em atenção no desenvolvimento das aplicações descritas nesta dissertação,
sendo que o objetivo principal deste é fornecer uma comunicação segura em
mensagens privadas. Foram implementadas diferentes medidas e camadas de
segurança corretas nos diferentes aspetos no desenvolvimento técnico.

Na API desenvolvida foi implementada uma camada de segurança feita
por autenticação, ou seja, todos os utilizadores (médicos ou pacientes)
necessitam de estar autenticados para acederem aos seus dados. Esta
autenticação é ainda realizada através de roles, ou seja, apenas médicos
podem aceder a funcionalidades criadas especificamente para médicos e viceversa para os pacientes.

73

Na versão dos pacientes, e para fornecer uma camada de confiança e
privacidade, foi implementada a funcionalidade de adicionar um código de
acesso extra à aplicação (Figura 14). Neste sentido, apenas o paciente
consegue ver os seus dados e aceder às funcionalidades. Este código de
acesso é pedido todas as vezes que o paciente inicie ou entre novamente na
aplicação. Outro aspeto de privacidade é que as notificações externas da
aplicação não apresentam o seu conteúdo, sendo necessário abrir o aplicativo.

Figura 14 - Código de acesso (Versão Pacientes)
O chat é uma funcionalidade importante nas aplicações desenvolvidas,
sendo importante garantir a segurança nas mensagens trocadas entre o
médico e paciente (Figura 15).

É através do serviço do PubNub que é

assegurada a necessária capacidade de comunicação segura. Este serviço foi
selecionado pelos seus aspetos de segurança e privacidade. O PubNub
fornece uma API de chat com suporte a encriptação (End-to-end AES
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Encryption40), conformidade com HIPAA41, proteção de privacidade certificada
e com conformidade com GDPR42.

Figura 15 - Beet: Chat
O serviço da Cloudflare ajuda a proteger o domínio (www.usebeet.com)
e ajuda a proteger as aplicações de ataques de tráfego malicioso, impedindo
que invasores comprometam os dados (dados de autenticação, informações de
identificação pessoal, entre outros). Em suma, ajuda a bloquear sistemas como
bots e verificações de conta.

No que toca à camada de segurança nas aplicações, como input de
dados e outras caixas de inserção de conteúdos, é utilizado o Formik. Esta
biblioteca ajuda a criar regras, manter a consistência de estados e prevenção
de conteúdos maliciosos.

40

https://www.pubnub.com/developers/tech/security/aes-encryption/
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/security/laws-regulations/index.html
42 https://eugdpr.org/
41
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Em suma, com atenção a todos os pontos de segurança anteriormente
mencionados, as aplicações são processadas através de um serviço, Codacy43,
que analisa o código desenvolvido, verificado por diferentes security checks,
conforme ilustrado nas figuras 16 e 17.

Figura 16 - Security Checks (Versão Médicos)

Figura 17 - Security Checks (Versão Pacientes)
3.2.9. Desenvolvimento das aplicações web e mobile
O produto final (Beet) está estruturado em duas aplicações, uma
aplicação web orientada para os médicos e uma aplicação móvel orientada
para pacientes (Figura 18). É de destacar que a versão móvel foi desenvolvida
com tecnologias web, ou seja, neste sentido é possível de ser utilizada em
navegadores web. O desenvolvimento das aplicações foi dividido em nove

43

https://www.codacy.com/
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partes. As partes são representadas pela implementação do fluxo de
desenvolvimento, a implementação da API em GraphQL, a implementação da
aplicação cliente em React, a comunicação entre o frontend com a API,
implementação das funcionalidades, testar Robustez das funcionalidades,
melhoramento e correções, validar a solução técnica e por fim finalizar os
desenvolvimentos técnicos.

Figura 18 - Beet: Dashboard
Na implementação da API em GraphQL foi realizado o estudo,
planeamento e implementação de todas as camadas necessárias para o
desenvolvimento da API. Foi desenvolvida a camada de autenticação, a
criação das tabelas e permissões com base no tipo de utilizador (médico e
paciente).

No seguimento, no desenvolvimento do ponto anterior, foi realizada a
implementação da aplicação Cliente em React, ou seja, foi desenvolvida toda a
camada visual, organizada por páginas e componentes. Como já foi
mencionado neste documento, a camada visual, foi realizada em colaboração
com investigador Flávio Amaral.
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Com a API desenvolvida e clientes compostos (aplicações com a
camada visual), seguiu-se para comunicação entre o frontend com a API.
Nesta parte, foi realizada toda a configuração necessária entre as duas partes,
ou seja, a implementação do início de sessão e o registo de novas contas
(Figura 19).

Figura 19 - Beet: Inicio de sessão
Esta base sólida de comunicação entre o servidor e o cliente permitiu a
implementação das funcionalidades propostas nos requisitos funcionais e não
funcionais. As funcionalidades foram implementadas por partes, acrescentado
as tecnologias e bibliotecas mencionadas neste documento.

Ao longo do processo da implementação das funcionalidades a sua
robustez foi testada internamente com colegas e com os orientadores.

Em suma, foi finalizado o desenvolvimento técnico, com alguns desafios
e dificuldades no que toca à aprendizagem e implementação de novas
tecnologias que não eram dominadas, mas com resultados satisfatórios com a
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demostração adequada em cada funcionalidade proposta (Figura 20 e 21). Por
fim, foram realizados testes internos e recolhidos com determinados serviços
como LogRockect44 e Codacy, o que apoiou o processo de melhoramento e
correções nas aplicações desenvolvidas. Na continuação no melhoramento das
aplicações foi realizada uma validação técnica às soluções junto de peritos da
área da segurança. Este levantamento e análise é apresentado com maior
detalhe no Capítulo 3 - Avaliação da aplicação Beet
.

Figura 20 - Beet versão final dos médicos

44

https://logrocket.com/
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Figura 21 - Beet versão final dos pacientes
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3.3. Avaliação da aplicação Beet
3.3.1. Descrição da avaliação
A implementação de recursos visuais, com conteúdos intuitivos e
funcionalidade fáceis de utilizar, pode promover a motivação e manter o
paciente envolvido no seu tratamento. Uma das formas de captar e responder
este tipo de envolvimento do utilizador é através de avaliações de usabilidade
(Fuller-Tyszkiewicz et al., 2018).
Apesar desta investigação não ser uma investigação na área do design de
interfaces, mas sim mais focada na componente técnica, não deixa de ter por
objetivo apresentar as soluções mais ajustadas para o desenvolvimento de
uma aplicação de comunicação segura e privada para médicos-paciente, sendo
para tal é necessário considerar também aspetos relativos à experiência de
utilizador (UX) (“The Definition of User Experience (UX),” n.d.) que, como o
próprio nome indica, engloba toda a experiência do utilizador, enquanto
executa e interage com uma aplicação. Esta interação envolve todos os
sentimentos do utilizador em relação à utilização de um determinado produto,
nomeadamente os relacionados com a segurança, sendo necessário que o
utilizador se sinta à vontade e seguro no uso da aplicação.

O objetivo é que as aplicações sejam seguras de forma interna e
transparentes relativamente ao seu funcionamento, mas é também importante
destacar, na experiência do utilizador, aspetos afetivos e significativos na
interação humano-computador.

No sentido de entender se estes aspetos da segurança foram bem
implementados nas aplicações, recorreu-se ao teste de UX Guerrilla Test (“The
Art of Guerrilla Usability Testing | UX Booth,” n.d.). Trata-se de uma
metodologia de testes simples e de fácil de aplicação em qualquer tipo de
software. Foi escolhida pela sua flexibilidade, pela sua capacidade de
adaptação e interação com cada participante convidado a realizar o estudo.
Desta forma, foi possível executar o seguinte teste:
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1. Selecionar participantes;
2. Observar, registar e gravar a forma como os participantes exploram e
usam as aplicações.
3. Fornecer um local confortável em que seja possível acompanhar todo o
processo;
4. Sugerir aos participantes que utilizem as aplicações com base num
guião de tarefas;
5. Observar e descrever todos os problemas, procedimentos e ações
manifestadas pelos participantes, de forma a compreender se estes
enfrentaram problemas e a forma como os resolveram;
6. Analisar os dados e receber feedback relativo às aplicações.
Nesta fase de avaliação às aplicações, os participantes convidados foram
peritos

nas

áreas

de

segurança

e

no

desenvolvimento

de

operações/softwares/aplicações, com interesse no uso das soluções técnicas
implementadas. Foram criados guiões, instruções de interação e um inquérito
por questionário online (Apêndice 9), contendo questões relacionadas com
aspetos de segurança Web.
Objetivos da análise dos testes às aplicações Beet:
•

Analisar as aplicações desenvolvidas, avaliando a viabilidade técnica
das soluções implementadas e a exequibilidade da sua segurança;

•

Testar as aplicações desenvolvidas junto com peritos nas áreas de
segurança, analisando a segurança e aspetos de privacidade das
funcionalidades desenvolvidas;

•

Analisar o feedback recolhido dos peritos e melhorar as aplicações
desenvolvidas.
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As recolhas dos dados dos peritos foram feitas exclusivamente através de
ferramentas online, ou seja, foram enviadas instruções, incluindo o inquérito
por questionário online e os endereços web das aplicações Beet.
•

Inquérito por questionário online dos peritos:
https://forms.gle/aqmGVxhiQqMDaVzt6

•

Beet - endereço da aplicação dos médicos: https://dev.usebeet.com

•

Beet - endereço da aplicação dos pacientes: https://mobile.usebeet.com

Guiões para às aplicações Beet, para ver os guiões com mais detalhe
visualizar Apêndice 9:
Guia de Avaliação da aplicação web dos médicos
1. Criar um novo utilizador na aplicação
2. Adicionar um novo paciente com o número de telemóvel “912416179”;
3. Recentemente adicionou o Ricardo à sua lista de pacientes, crie um novo
plano de intervenção para a Ricardo, com a duração de uma semana e
adicione novas mensagens.
4. Assumindo que já passou uma semana, conclua o plano do Ricardo, após
concluir o plano do Ricardo verifique o seu estado.
5. Envie uma mensagem privada para o Ricardo, a solicitar a confirmação da
sua presença na próxima consulta.
6. Ainda no chat, visualize as informações do Ricardo, como por exemplo, Nº
de telemóvel ou email.
7. Recentemente teve uma consulta com o Ricardo e achou relevante uma
dúvida que ele levantou, sobre o seu plano de intervenção, proceda ao
registo de uma anotação de forma privada.
8. Notou que a anotação está incompleta, proceda à edição da mesma.
9. Verifique se o Ricardo tem anotações partilhadas consigo.
10. Verifique se o Ricardo está a receber as notificações do seu plano “Plano
de duas semanas”.
11. É utilizador recente na aplicação, e ainda não preencheu os seus dados,
preencha ou atualize os dados na aplicação.
12. Assumindo que apenas precisa da funcionalidade planos de intervenção
desligue o chat e verifique se o chat foi corretamente desligado.
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Guia de Avaliação da aplicação móvel dos pacientes
1. Verifique se tem novas notificações, se sim, leia o conteúdo de uma nova
notificação e de uma notificação mais antiga.
2. Tem uma consulta marcada com o seu médico para amanhã, infelizmente
não poderá ir à consulta, utilize a aplicação para informar o seu médico de
forma segura e privada que não poderá ir à consulta.
3. Tem uma dúvida que gostaria de esclarecer com o seu médico, para não
esquecer registe essa dúvida na aplicação, de forma privada.
4. Continua com a mesma dúvida, sendo que, terá consulta com o seu médico
amanhã, na aplicação partilhe este registo com o seu médico.
5. O seu médico já viu a anotação, pode eliminar.
6. É utilizador recente na aplicação, e ainda não preencheu os seus dados,
preencha ou atualize os dados na aplicação.
7. Verifique se tem um médico associado e um plano de intervenção ativo.
8. Para adicionar uma camada extra de segurança na aplicação, ative e
adicione um código de segurança.
9. A aplicação por defeito está em português, mas no seu caso tem
preferência por inglês, proceda à alteração da língua na aplicação.
10. Verifique se é possível alterar o tema da aplicação.
Tabela 6 - Peritos - Caracterização da amostra
Perito

Área de

Cargo Atual

formação
1

Informática

DevOps

2

Informática

CyberSecurity
Consultant

3

Segurança
Informática

CTO (DiretorChefe de
Tecnologia)

Questões da avaliação das funcionalidades ao perito:

1. Enquanto utilizador, senti-me seguro ao enviar mensagens aos
pacientes através do chat;
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2. Considero fundamental garantir a confidencialidade e integridade dos
dados pessoais processados;
3. Considero útil personalizar os meus dados e desativar determinadas
funcionalidades (ex: Chat);
4. Considero útil poder criar um pin/código de acesso da aplicação;
5. Considero útil a encriptação das mensagens enviadas entre o médico e
paciente;
6. Considero que os meus dados pessoais não podem ser armazenados
por mais tempo do que o necessário;
7. Considero necessário que sejam tomadas medidas para garantir a
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos meus dados
pessoais;
8. Enquanto utilizador, senti-me seguro ao utilizar a aplicação;
9. Durante a utilização das aplicações existiu algum aspeto que o tenha
deixado pouco confiante para a utilização na comunicação com os seus
pacientes ou médico?
10. Teria confiança na aplicação móvel para falar com o seu médico de
assuntos relacionados com doenças mentais?
11. De que forma poderíamos melhorar a segurança das aplicações?
3.3.2. Resultados da avaliação e intervenções dos peritos
A segurança deve ser informada, ou seja, os utilizadores devem ter o
devido conhecimento, necessário para tomar a decisões adequadas nas
configurações de segurança (Zhou et al., 2018). Porém, a maioria dos
utilizadores (neste caso médicos e pacientes) podem não ter as bases de
conhecimento para fazer tais decisões de forma consciente. Nestas situações é
a da responsabilidade da aplicação informar o uso correto da proteção
fornecida e da privacidade dos dados (Zhou et al., 2018).
Os resultados obtidos nos testes do Beet mostram os aspetos positivos
e negativos dos aspetos de segurança implementados e permitiram recolher
dados para, no futuro, melhorar as aplicações com as sugestões dos peritos.
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Estes resultados respondem à questão principal da avaliação com peritos: De
que forma poderíamos melhorar a segurança das aplicações?
O Perito 1 começa por destacar que as soluções técnicas selecionadas
e implementadas no desenvolvimento das aplicações são modernas,
interessantes e que são atualizadas frequentemente pelos seus criadores, o
que faz ter uma vertente de segurança sempre atualizada; por outro lado têm a
desvantagem de serem as mais suscetíveis a possíveis ataques.

Sugestões do Perito 1

- Preenchimento de todos os HTTP Headers45 de segurança

Os HTTP Headers46 são responsáveis pela comunicação de informação
entre um cliente e um servidor. Neste sentido o Perito 1, destacou a falta de
Headers de segurança, tal como ilustrado na Figura 22

Figura 22 – Peritos: Falta de Headers de segurança
- Encriptação de todos os conteúdos apresentados nas aplicações

Apesar da funcionalidade de Chat fornecer uma camada de encriptação
fornecida pelo serviço PubNub, o Perito 1, recomendou que todos os outros
conteúdos apresentados nas aplicações deveriam estar encriptados, isto

45
46

https://developer.mozilla.org/pt-PT/docs/Web/HTTP/Headers
Análise obtida em https://securityheaders.com

86

devido ao acesso que os programadores têm aos conteúdos dos médicos e
pacientes.

- Redução de web trackers47 nas aplicações

As aplicações utilizam serviços externos (por exemplo: LogRocket48) para
captação de testes de utilização (erros e interações); apesar de ser algo
implementado apenas para testes internos, o Perito 1 destacou a necessidade
de remover tais web trackers (têm capacidade de ler e obter conteúdos) em
caso de as aplicações passarem a estar produção.

- Mais indicadores visuais de segurança

As aplicações têm devem indicar, através de aspetos visuais e gráficos, que
são seguras e que os utilizadores podem confiar nelas e ter privacidade no uso
das mesmas. Neste sentido o Perito 1, sugere a implementação de mais
indicadores visuais para indicar aos utilizadores que os dados são efetivamente
privados e que estão a ser armazenados de forma segura.

Sugestões do Perito 2:
De notar, o Perito 2 seguiu por uma via de normas, ou seja, analisou as
aplicações de acordo com os princípios de segurança OWASP49.

- Respeitar as normas criadas de acordo com OWASP;

OWASP (Open Web Application Security Project) é uma organização
sem fins lucrativos com o objetivo de melhorar a segurança das aplicações.
Neste sentido, o Perito 2, apenas destacou a falha de colocar flags50 ?de?

https://whatismyipaddress.com/web-tracking
https://logrocket.com/
49 https://www.owasp.org
50 https://www.owasp.org/index.php/SecureFlag
47
48
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segurança nas cookies, ou seja, impedindo, de forma segura, que os cookies
sejam observados por fontes externas não autorizadas.

- Ter sessões mais curtas

Apesar de poder ser aborrecido e cansativo para o utilizador estar
sempre a fazer autenticação na aplicação, o Perito 2 e o Perito 3 sugeriram a
redução do tempo de sessão no que toca à atualização do token51 de
identificação, ou seja, atualizar periodicamente o token para que fontes
terceiras não tirem aproveito de tokens de longa duração.

- Carregamento assíncrono de todos os componentes

O Chat é uma funcionalidade das aplicações que carrega as mensagens
de forma assíncrona; ou seja, o utilizador pode continuar a usufruir de outros
aspetos da aplicação sem que exista impedimento ou bloqueios. Neste caso o
perito recomenda o mesmo método em todos os componentes de conteúdos
das aplicações.

- Partilhado vs Privado na funcionalidade de anotações

Na aplicação dos médicos, é possível criar anotações privadas, mas
também é possível visualizar dois tipos de anotações, as privadas e as
partilhadas. As privadas são especificamente do médico e as partilhadas são
especificamente do paciente. Neste sentido, o Perito 2 e o Perito 3 sentiram
dificuldade em perceber que tipo de anotação estava a ser criada. Em suma, é
necessário distinguir melhor as anotações do médico e do paciente
promovendo a segurança e privacidade das anotações.

51

Chave que identifica a sessão do utilizador no uso de uma aplicação
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Sugestões do Perito 3:

A atividade profissional do Perito 3 está relacionada com a análise das
tecnologias adequadas para o uso no desenvolvimento na sua empresa. Tal é
a responsabilidade de um Diretor-Chefe de Tecnologia que, neste caso, tem
formação em segurança informática o que faz ser o perito perfeito para a
avaliação da segurança das aplicações apresentadas neste documento. O
perito começa por falar na sua experiência no desenvolvimento em aplicações
para saúde, nos obstáculos que enfrentou e como os ultrapassou. Por fim, fala
na criação documentos técnicos para transmitir transparência na segurança
aos utilizadores.

- Registo de atividade, controlo e notificações de acesso

Uma forma de transmitir transparência ao utilizador sobre a segurança é
apresentação de toda a atividade e acessos realizados nas aplicações. Neste
sentido o perito indica que desta forma o utilizador terá o controlo sobre o que
está a acontecer e até poderá ter o poder de revogar determinados acessos ou
remover conteúdos baseados no que viu na atividade. O perito também sugeriu
a implementação de notificações de acesso, ou seja, enviadas por email ou
outra via de comunicação alertas de determinadas atividades nas aplicações.

- Mensagens de confiança

A indicação de pequenas frases sobre segurança em ações críticas pode
alertar o utilizador e consciencializar nas suas decisões. Estas ações futuras
poderiam ser revogadas no registo de atividade. Estas mensagens de
confiança, poderiam ser por exemplo:
•

Criação de uma anotação: “Esta anotação será partilhada com o Dr.
Nuno”;

•

Mensagens no chat: “Esta a enviar uma mensagem privada para a Ana”;
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•

“Este conteúdo vai ser visto pelo Dr. Nuno e o Dr. Ricardo”.

- Apresentação de documentos técnicos

Os documentos técnicos compravam a viabilidade da segurança.
Apresentar documentos técnicos nas aplicações poderá transmitir segurança,
transparência e tranquilidade aos utilizadores. Estes documentos técnicos
mostram aos utilizadores, toda a infraestrutura, os protocolos utilizados, a
frequência de atualização, entre outros identificadores técnicos.

- Passwords fracas e limites
O perito destacou o perigo de permitir a criação de passwords fracas, ou
seja, passwords fáceis de identificar (exemplo: qwerty123). Para resolver este
problema o perito sugere a criação de uma lista no servidor onde são
armazenadas passwords fracas. Um dos pontos destacados pelo perito nas
aplicações foi a limitação de caracteres na criação de passwords: o perito
sugere o aumento do número de caracteres para permitir aos utilizadores
combinações maiores e mais seguras.

- Validação de email no registo de conta

Um dos pontos críticos no registo de contas é a identificação do
proprietário do email. Para resolver este problema normalmente é enviado um
email de confirmação. O perito destacou a falta de confirmação de emails, o
que poderá levar ao roubo de propriedade de email, que poderá dificultar a vida
do verdadeiro proprietário.

- Uso dos sensores biométricos nos dispositivos móveis

A versão dos pacientes oferece uma camada de segurança através de
um ecrã de código de acesso, ou seja, um ecrã que permite ao paciente inserir
quatro dígitos para entrar na aplicação. Como isto poderá ser um processo
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repetitivo, o perito recomenda o uso dos sensores biométricos do dispositivo
móvel, ou seja, impressões digitais, rosto, íris para ter um acesso mais rápido à
aplicação.

Por fim, como sugestões futuras, o Perito 3, recomenda que clínicas
que usem a aplicação possam ter um gestor de contas, ou seja, uma camada
administrativa onde é possível remover acessos de antigos funcionários, gerir
perfil e todas as atividades assegurando a confidencialidade dos dados
registados.
Os resultados da análise aos peritos foram satisfatórios com respostas
positivas e com várias sugestões de melhorias na camada de segurança das
aplicações. Em geral, sentiram-se seguros ao utilizar e explorar as
funcionalidades das aplicações, concordaram que se sentiam seguros ao
enviar mensagens através do chat. Indicaram ainda que era seguro e fácil
utilizar as aplicações, sugerido por fim que seria uma mais valia personalizar os
dados e desativar determinadas funcionalidades (exemplo: Chat).
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Capítulo 4 – Conclusões
Neste documento descreveu-se o processo de desenvolvimento de um
conjunto de soluções técnicas utilizadas na construção de uma aplicação de
comunicação segura entre médico-paciente com sintomas depressivos.
Os serviços de saúde estão a expandir-se para outras áreas como as
digitais, ou seja, a eSaúde (van den Heuvel et al., 2018). No contexto da
eSaúde (eHealth) são cada vez mais usados sistemas ou soluções
concentradas em resolver problemas relacionados com a saúde, baseados na
internet e que podem fornecer funcionalidades como monitorização ou
atendimento à distância (van den Heuvel et al., 2018). Estes serviços podem
ser consultados através de computadores ou dispositivos móveis. Este acesso
facilitado pode promover a melhoria do acompanhamento do paciente na
tomada de decisão, ou seja, aumentando o envolvimento do paciente com o
seu médico e com a sua própria saúde (van den Heuvel et al., 2018).
A eSaúde tem um potencial importante no desenvolvimento de
aplicações de apoio à área da depressão (Pung, Fletcher, & Gunn, 2018). Esta
transformação e o potencial das aplicações da eSaúde levantam questões
sobre a segurança, na privacidade e a confiança no envio de informações em
sites e aplicações relacionadas com assuntos de saúde individual (van den
Heuvel et al., 2018).

É fundamental apoiar o desenvolvimento de aplicações no campo da
saúde mental (Pung et al., 2018), sendo importante assegurar a camada da
segurança e privacidade (Zhou et al., 2018). A segurança e privacidade devem
ser prioridade no desenvolvimento de uma aplicação orientada para saúde,
principalmente uma aplicação de comunicação entre médico e paciente
(Thakkar et al., 2016). Neste sentido, é necessário melhorar a consciência dos
utilizadores para aspetos de segurança, fornecendo-lhes conhecimentos sobre
a forma como devem gerir estes serviços. Novas formas mais interativas e
intuitivas podem ser desenvolvidas para facilitar a configuração de aspetos de
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segurança (indicadores visuais, melhores e mais simples políticas de
privacidade, entre outros) (Zhou et al., 2018).

Na dissertação apresentada neste documento foram descritos e estudados
alguns recursos de segurança tais como:
•

Encriptação de mensagens de texto e segurança implementada na
funcionalidade de Chat das aplicações Beet;

•

Autenticação de utilizador, para garantir identidade na criação e gestão
de dados;

•

Controlo de acesso, ou seja, funcionalidades e conteúdos distintos por
tipo de utilizador (médicos ou pacientes).

As aplicações desenvolvidas são o resultado das propostas técnicas
apresentadas neste documento, no que diz respeito aos serviços, a arquitetura,
às bibliotecas, frameworks e todo o processo descrito no capítulo três.

Em síntese, pode afirmar-se que as soluções técnicas encontradas
respondem à questão de investigação “Que soluções técnicas melhor se
adequam ao desenvolvimento de uma aplicação que permita a
comunicação

segura

em

mensagens

privadas

e

follow-up

em

depressão?”.
Como resultado, as soluções técnicas foram selecionadas com base na
atualidade e no uso frequente no mercado e comunidades52. No entanto, é
importante referir que o campo das tecnologias é um campo em constante
evolução. Ou seja, apesar de este documento apresentar soluções técnicas
adequadas para o desenvolvimento de uma aplicação na área da saúde
mental, é necessário ter atenção que se a tecnologia evoluir é importante
atualizar a soluções técnicas das aplicações para assegurar a camada da
segurança.
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É necessário referir a importância que o protótipo inicial (desenvolvido
na licenciatura de Novas Tecnologias da Comunicação) teve para criar uma
base para o trabalho desenvolvido. Os testes do protótipo Gabble (participantes
médicos e pacientes) foram fundamentais para fazer o levantamento dos novos
requisitos e das necessidades para a criação das novas aplicações (Beet).

Em suma, ao longo do tempo haverá sempre melhorias a fazer, o processo
vai evoluído, neste momento o documento apresenta o que é necessário para
atingir os objetivos propostos. A implementação final foi a desejada com
limitações e obstáculos, como aprendizagem de novos conceitos e serviços,
nas dificuldades ultrapassadas na implementação de tecnologias menos
dominadas, mas no final foi possível ultrapassar os obstáculos e apresentar um
produto final satisfatório.

4.1. Sugestões e desenvolvimento futuro
O documento apresenta um estudo base sobre a utilização de soluções
técnicas adequadas para o desenvolvimento de uma aplicação apropriada para
a envio seguro de mensagens entre médico-paciente com sintomas
depressivos, mas apesar desta base sólida, existe sempre espaço para
melhorias. Identificam-se as seguintes vias possíveis para melhorar o trabalho
realizado:

- Desenvolvimento de aplicação nativas, ou seja, aplicações que
tiram melhor partido dos sistemas operativos;

A aplicação dos pacientes foi desenvolvida com as mesmas tecnologias
da versão dos médicos, o que faz com que as soluções técnicas
implementadas sejam consistentes na sua evolução futura, mas existe sempre
formas de melhorar e de tirar o máximo de partido dos dispositivos móveis dos

52

A maior e mais abrangente pesquisa da comunidade de programadores em todo o
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utilizadores, ou seja, aplicações nativas. Uma aplicação nativa é a
desenvolvida com a linguagem de programação especifica de cada plataforma
(Android ou iOS), o que faz ter melhorias significativas no desempenho, na
segurança. Consegue ser disponibilizada nas lojas e por fim ter acesso a todos
os recursos do dispositivo móvel (contactos, sistema de ficheiros, entre outros).

- Implementação das melhorias de segurança sugeridas pelos
peritos;

Na análise realizada aos peritos sobre a segurança levantaram-se questões
e sugestões interessantes como:
•

Preenchimento de todos os HTTP Headers de segurança;

•

Encriptação de todos os conteúdos apresentados nas aplicações;

•

Redução de web trackers nas aplicações;

•

Respeitar as normas de acordo com OWASP.

Seria importante implementar as sugestões nos pontos anteriores
mencionados nas aplicações para promover aplicações seguras e privadas
respeitado as normas atuais.

- Desenvolvimento de novas funcionalidades baseadas no feedback
dos participantes, como por exemplo, guias de medicação e maior
personalização por paciente;

Neste documento é apresentado o desenvolvimento das funcionalidades
core das aplicações, mas ao longo dos testes com os participantes e peritos,
foram sugeridas novas ideias interessantes para melhorar a experiência e a
forma como é realizado o acompanhamento entre médico e paciente. Uma das
sugestões foi a criação de tabelas dinâmicas, ou seja, tabelas onde o médico

mundo. https://insights.stackoverflow.com/survey/2019
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pode criar para ser enviadas aos seus pacientes. Uma sugestão destas tabelas
dinâmicas seria o uso de guias de medicação.

- Maior personalização nas definições sobre aspetos de segurança,
por exemplo, desativar determinadas funcionalidades;

Um aspeto crucial que cada médico parece querer usufruir no uso da
aplicação é ao nível da personalização. Ou seja, o médico deve ter a
capacidade de poder ativar ou desativar funcionalidades em geral ou mesmo
por paciente (dar exemplo do chat). Tal permitira ter uma maior flexibilidade no
uso que o médico pretende dar à aplicação.

- Criação de novas aplicações para acompanhamento familiar, ou
seja, uma aplicação onde determinado familiar pode acompanhar a
doença do paciente;

No seguimento das sugestões, fornecidas pelos participantes médicos,
foi proposta a criação de novas aplicações de acompanhamento familiar, ou
seja, uma aplicação extra especificamente desenvolvida para o familiar do
paciente. Em suma, esta sugestão permite que determinados pacientes
incapacitados de acompanhar o seu próprio tratamento possuírem da ajuda de
um familiar.

- Distribuir as aplicações para outras áreas da saúde digital;

Este documento apresenta o desenvolvimento de aplicações aplicadas
especificamente para o uso no contexto da depressão. Ao longo do processo
de desenvolvimento, as funcionalidades foram vistas como uma oportunidade
de se expandirem para outras áreas da saúde. Funcionalidades como o
agendamento

e

comunicação

podem

ser

uma

mais

valia

para

o

acompanhamento e saúde em geral e para outras áreas clínicas.
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- Promover e testar em contexto real em clínicas;

As aplicações finais apresentadas neste documento foram sempre testadas
num grupo de participantes selecionados e controlados. O objetivo principal e
final seria agora distribuir e testar as aplicações desenvolvidas em contexto
real.

Em suma, destaca-se o suporte continuo no desenvolvimento das
aplicações, adicionado, novas funcionalidades e melhorias na camada da
segurança e privacidade e por fim a distribuição do produto em contexto real.

4.2. Limitações ao estudo
O estudo apresenta algumas limitações. Seria fundamental elaborar mais
testes com um maior grupo de participantes, no que diz respeito a médicos e
pacientes. A execução de testes com mais peritos sobre questões de
segurança com base nas tecnologias selecionadas seria também da maior
importância. Como funcionalidades, destaca-se a necessidade de completar a
implementação de toda a lista de funcionalidades propostas nos requisitos
funcionais e nos requisitos não funcionais, tais como, diversos tipos de envio
de notificações, um painel administrativo para as clínicas e aplicações nativas.
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Apêndices
As Apêndices estão disponíveis em formato digital.
Apêndice 1 – Ecrãs visuais das aplicações desenvolvidas;
Apêndice 2 – Esquemas de base de dados das aplicações desenvolvidas;
Apêndice 3 – Fluxogramas das funcionalidades das aplicações desenvolvidas;
Apêndice 4 – Requisitos funcionais e não funcionais das aplicações
desenvolvidas;
Apêndice 5 – Gráficos elaborados dos testes aos participantes das aplicações
desenvolvidas;
Apêndice 6 – Mapas de navegação das aplicações desenvolvidas;
Apêndice 7 – Modelo de sistemas das aplicações desenvolvidas;
Apêndice 8 – Informações relacionadas com a segurança das aplicações
desenvolvidas;
Apêndice 9 – Recolha e tratamento dos dados dos testes aos peritos;
Apêndice 10 – Recolha e tratamento dos dados dos testes ao protótipo
Gabble;
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