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RESUMO 

A doença arterial periférica é um crescente problema para a saúde pública. 

Sua evolução ocasiona a estenose arterial e, consequentemente, redução 

do fluxo sanguíneo para as extremidades. Seu principal sintoma, a 

claudicação intermitente, causa declínio funcional e limitação na 

atividade física, aumentando o risco de um cardíaco e neurovascular. A 

educação em saúde e o uso da tecnologia de comunicação e informação 

são essenciais para desenvolver o autocuidado, estimular a adesão ao 

tratamento e reduzir os custos para o sistema de saúde. O estudo objetivou 

desenvolver um aplicativo móvel educativo e de follow up para pacientes 

com diagnóstico de doença arterial periférica. A construção foi guiada 

pelos conceitos de uma pesquisa metodológica e seguiu o modelo do 

design instrucional contextualizado constituído de três etapas: análise, 

design e desenvolvimento e avaliação. A pesquisa foi desenvolvida de 

junho de 2016 a novembro de 2017. A etapa de análise foi realizada em 

três momentos: identificação das necessidades de educação em saúde dos 

pacientes com doença arterial periférica, as dificuldades encontradas no 

domicílio como obstáculo para a realização do tratamento, mudança nos 

hábitos de vida associado aos fatores de risco e a lacuna na relação entre 

os serviços de saúde e seus pacientes; as evidências terapêuticas 

recomendadas para controle e manejo da doença arterial periférica; e a 

prospecção tecnológica dos aplicativos móveis voltados para pacientes. 

Na etapa de design e desenvolvimento foi elaborado o conteúdo de 

aprendizado, da estrutura de navegação de telas, a tipografia e a linguagem 

de programação, utilizando HTML 5, CSS e JavaScript e Typescript, 

compatíveis com Android e iOs. O resultado está apresentado no 

manuscrito aplicativo móvel educativo de follow up de enfermagem para 

pacientes com diagnóstico de doença arterial periférica e no produto 

aplicativo “DAP”. O conteúdo educacional do aplicativo móvel foi 

composto por conceitos, tratamento, complicações e cuidados para a 

educação em saúde. Também faz parte do aplicativo móvel o follow up 

dos pacientes por meio da monitorização da evolução do processo 

cicatricial das lesões com encaminhamento de fotos da lesão e de 

mensagens enviadas diretamente paciente/profissional. Nesse processo, o 

http://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/stenosis


profissional pode acompanhar a evolução do paciente e realizar a 

educação em saúde enviando orientações às suas dúvidas que não foram 

sanadas com o conteúdo apresentado no aplicativo. O uso do aplicativo 

móvel tem potencial para melhorar o acompanhamento dos fatores de 

risco, estimular o autocuidado, a coparticipação do usuário no seu 

tratamento, a participação familiar, bem como trazer um estímulo à vida 

saudável, redução de custos para o sistema de saúde e planejamento do 

cuidado individualizado. Nesse sentido, o aplicativo poderá gerar um 

impacto significativo nos resultados de saúde e na qualidade de vida 

destes pacientes, diminuindo potencialmente o número de internações 

hospitalares, frequência de visitas médicas e perdas de produtividade. 

Descritores: Doença Arterial Periférica, Educação em Saúde, Saúde 

Digital, Enfermagem, Tecnologia Educacional, Tecnologia da 

Informação, Acompanhamento dos Cuidados de Saúde, Design 

Instrucional. 
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ABSTRACT 

Peripheral arterial disease is a growing problem for public health. Its 

evolution causes arterial stenosis and, consequently, reduction of blood 

flow to the extremities. Its main symptom, intermittent claudication, 

causes functional decline and limitation in physical activity, increasing 

the risk of a cardiac and neurovascular. Health education and the use of 

communication and information technology are essential to develop self-

care, stimulate adherence to treatment and reduce costs for the health 

system. The study aimed to develop an educational and follow up mobile 

application for patients diagnosed with peripheral arterial disease. The 

construction was guided by the concepts of a methodological research and 

followed the model of contextualized instructional design composed of 

three stages: analysis, design and development and evaluation. The 

research was carried out from June 2016 to November 2017. The analysis 

phase was carried out in three moments: identification of health education 

needs of patients with peripheral arterial disease, difficulties encountered 

at home as an obstacle to the treatment, change in life habits associated 

with risk factors and the gap in the relationship between health services 

and their patients; the recommended therapeutic evidence for the control 

and management of peripheral arterial disease; and the technological 

prospect of patient-oriented mobile applications. In the stage of design 

and development the content of learning, the structure of navigation of 

screens, the typography and the programming language, was elaborated 

using HTML 5, CSS and JavaScript and Typescript, compatible with 

Android and iOs. The result is presented in the manuscript mobile 

educational follow-up nursing application for patients diagnosed with 

peripheral arterial disease and in the application product "DAP". The 

educational content of the mobile application was composed of concepts, 

treatment, complications and care for health education. The follow-up of 

the patients is also part of the mobile application by monitoring the 

evolution of the cicatricial process of the lesions with referral of lesion 

photos and directly sent patient / professional messages. In this process, 

the professional can follow the evolution of the patient and perform health 

education by sending guidelines to their doubts that have not been 



remedied with the content presented in the application. The use of the 

mobile application has the potential to improve the monitoring of risk 

factors, stimulate self-care, user participation in treatment, family 

participation, as well as stimulating healthy living, reducing costs for the 

health system and individualized care planning. In this sense, the 

application can have a significant impact on the health outcomes and 

quality of life of these patients, potentially reducing the number of 

hospital admissions, frequency of medical visits and productivity losses. 

Descriptors: Peripheral Arterial Disease, Health Education, Digital 

Health, Nursing, Educational Technology, Information Technology, 

Health Care Monitoring, Instructional Design. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Doença Arterial Periférica (DAP) é provocada pela diminuição 

e/ou obstrução do fluxo sanguíneo no leito das artérias (SILVA, 2015). 

Muitos autores conceituam como uma doença aterosclerótica, devido à 

aterosclerose ser o principal agente etiológico da doença. Esta redução no 

leito arterial ocorre devido ao acúmulo de lipoproteínas e células 

inflamatórias nos vasos do sistema periférico, o qual dificulta e/ou impede 

o transporte de sangue para as extremidades (RAPP, MACTAGGART, 

2011; BRITO, MURILO, 2014; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR- SBACV, 2015). A 

doença acomete principalmente os vasos viscerais, aorta e membros 

inferiores. 

A DAP afeta aproximadamente 202 milhões de pessoas no mundo, 

contribuindo para a morbidade e mortalidade global (FOWKES, 2015). 

No Brasil, a DAP acomete aproximadamente 10,5% da população com 

idade acima dos 18 anos. A prevalência entre homens e mulheres tem-se 

mostrado em desequilíbrio, pois as mulheres apresentam maior incidência 

em relação aos homens considerando o impacto da longevidade 

(FOWKES, 2015). Contudo, 40% dos casos são assintomáticos e se 

manifestam apenas com dor nos membros inferiores durante o período de 

exercícios físicos (longas caminhadas), com alívio ao repouso. Esta dor 

característica da DAP chama-se claudicação intermitente (RAPP, 

MACTAGGART, 2011). 

A preocupação exposta desde 1948 no estudo de Framingham e as 

evidências mostradas em estudos posteriores enfatizam que a incidência 

de claudicação intermitente em homens com 35 a 45 anos aumentou de 

0,4 por 1000 para 6 por 1000 com 65 anos ou mais (MURABITO,1997; 

HARRIS et al., 2016). No Brasil, o Ministério da Saúde prevê que a 

incidência de novos casos atinjam 0,053% da população masculina de 55 

a 74 anos e feminina de 65 a 74 anos (BRASIL, 2015).  

Esse acometimento é influenciado principalmente pelos aspectos 

etiopatogênicos e epidemiológicos como, idade, tabagismo, diabetes 

mellitus, dislipidemia e hipertensão arterial. Os estudos mostram que 

quanto maior o número de fatores de risco apresentados, maior a 

probabilidade de desenvolver a doença, e quanto mais precoce o 

diagnóstico, menor o risco de evoluir com limitação na capacidade 

funcional, com controle dos agentes etiológicos (SBACV, 2015). 

Por se apresentar de forma silenciosa e sua manifestação acontecer 

no momento em que a doença já se encontra em estágio avançado, a DAP 

tem acarretado complicações e incapacidades, impactando na qualidade 
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de vida desses pacientes, inclusive, levando-os à morte. 

A suspeita e o diagnóstico da DAP podem ser realizados de forma 

simples atendendo às queixas do paciente e os achados durante o exame 

clínico. As diretrizes listam como métodos específicos para o diagnóstico 

o Índice Tornozelo-Braquial (ITB)1, exames de imagem como ecodoppler, 

angiotomografia, angioressonância e angiografia por subtração digital a 

qual é considerada padrão ouro para o diagnóstico de DAP (SBACB, 

2015).  

Os exames supracitados e os sintomas do paciente possibilitam a 

classificação da DAP em estágios ou categorias. As classificações mais 

utilizadas são de FONTAINE, separadas em quatro estágios, e de 

RUTHERFORD, que aloca os pacientes em sete categorias. Por meio da 

classificação do estágio em que a doença se encontra é possível determinar 

a abordagem que será realizada para tratar evitando, assim, a evolução e 

suas possíveis complicações (SBACV, 2015). 

Um fator agravante para o diagnóstico precoce da DAP é o paciente 

confundir os sintomas de doenças neurológicas e osteoarticulares, ou não 

valorizar os sinais, como dor, câimbra e cansaço nos membros inferiores 

durante a caminhada, ou de forma intermitente. Normalmente a busca por 

avaliação especializada se dá quando uma lesão aparece e não cicatriza ou 

apresenta dor intensa ao repouso, interferindo na sua vida diária e na 

capacidade funcional (DOHERTY, 2011). 

O tratamento pode ser clínico ou intervencionista dependendo da 

classificação do nível de acometimento da doença. Entretanto, é possível 

prevenir o seu avanço para estágios mais graves, de modo que a utilização 

da esfera terciária não seja necessária ou adiada. Além do diagnóstico 

precoce, é fundamental que o paciente acometido pela doença tenha uma 

boa adesão à terapêutica proposta, bem como estar consciente e disposto 

a um novo estilo de viver: o viver saudável (exercício físico e reeducação 

alimentar, perda de peso), controle adequado dos fatores de risco, por 

exemplo, Diabetes Mellitus (DM), hiperlipidemia, Hipertensão Arterial 

Severa (HAS), tabagismo e os cuidados com os membros de forma a 

prevenir lesões (SANTOS, 2013). 

Diante da experiência vivenciada em uma Unidade de Clínica 

Cirúrgica (UIC) localizada em um Hospital Universitário do Sul do Brasil, 

a pesquisadora, atuando como enfermeira há três anos e acompanhando a 

                                                 
1 O Índice Tornozelo-Braquial (ITB) é determinado dividindo-se a pressão 

sistólica obtida pelo Doppler no  tornozelo pela pressão arterial braquial. O valor 

de referência é 1,0 ou mais, valores abaixo indicam doença oclusiva (RAPP, 

MACTAGGART, 2011). 
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internação dos pacientes com diagnóstico de DAP, os quais comumente 

possuem obstruções crônicas ou agudas, lesões tróficas e amputações 

prévias em tratamento clínico e intervencionista, percebeu a necessidade 

de aprofundamento nessa temática.  

No dia a dia as inquietações foram surgindo devido às constantes 

reinternações desses pacientes por complicações pós-operatórias e 

progressão da doença em resposta ao abandono ou não adesão ao 

tratamento. Essas situações estão intimamente relacionadas à falta de 

follow up dos profissionais, ou seja, um acompanhamento, avaliação e 

orientação após a alta hospitalar nos aspectos relacionados à doença e à 

necessidade de autocuidado, por parte dos pacientes (CARVALHO et al., 

2008; KIM et al., 2013). Esse contexto fez crescer o desejo de estudar 

sobre o assunto e buscar estratégias para melhorar a oferta de informações 

a esses pacientes e familiares, oferecendo meio de acesso à informação 

segura, rápida e sem custo no controle da DAP promovendo uma melhor 

recuperação.   

Tanto a literatura como a experiência mostram o déficit na 

comunicação entre os níveis de atenção à saúde que, também, estão 

relacionados ao acompanhamento do paciente, fragilidades na educação 

em saúde e no estímulo ao autocuidado. Esses aspectos podem implicar 

diretamente na prevenção de complicações e na promoção da saúde a 

esses pacientes que convivem com uma doença crônica.  

Teixeira, Rodrigues e Machado (2012) apontam que o autocuidado 

e a educação em saúde junto ao paciente hospitalizado são indispensáveis 

e fundamentais para a recuperação da saúde, uma vez que a falta de 

conhecimento após a alta acerca da doença e seus cuidados, favorece a 

baixa adesão ao tratamento e pode ocasionar a reinternação hospitalar em 

piores condições de saúde. 

Corroborando com esses achados, Leite (2012) coloca como 

entrave para a promoção do cuidado integral à saúde, a falta de acesso a 

informações esclarecedoras a respeito de sua saúde, de forma clara e com 

melhor qualidade. Ressalta, ainda em seu estudo, que os pacientes relatam 

a falta de respeito e a empatia dos profissionais, dificultando a relação 

profissional de saúde-usuário.  

As dificuldades nas relações interpessoais são entraves na 

assistência em saúde e ocorrem especialmente em virtude da necessidade 

de rapidez nos atendimentos, já que o profissional, ao atender muitos 

pacientes em pouco tempo, promove o atendimento com a qualidade 

inferior ao esperado por aqueles que estão aguardando por uma solução 

para sua condição de saúde. Salienta, ainda, que há impessoalidade 

durante o atendimento, desconsiderando as queixas dos pacientes e suas 
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especificidades (LEITE, 2012).  

Essa realidade não é diferente da encontrada nos serviços 

hospitalares. Preconiza-se, atualmente, o menor tempo de internação 

devido especialmente ao elevado custo e risco de contaminação por 

micro-organismos multirresistentes, grandes demandas, longas filas de 

espera para atendimento especializado, entre outras, afetando diretamente 

o tempo disponível dos profissionais de saúde para o fornecimento de 

informações ao paciente (SEBASTIANI, MAIA, 2012).  

Deste modo, as orientações no período de internação até a alta 

hospitalar podem ser pouco compreendidas, já que a preocupação com o 

retorno para sua casa e o nível de estresse pela internação, mesmo em 

cirurgias de pequeno porte, podem comprometer o aprendizado, 

prejudicar a recuperação e aumentar o risco de complicações 

(SEBASTIANI, MAIA, 2012).  

No período de internação, as orientações pós-operatórias são 

tipicamente discutidas com o paciente pouco antes da alta hospitalar, 

realizadas de uma só vez, o que torna mais difícil a compreensão e a 

capacidade de reprodução pelo paciente ou pessoas que estarão envolvidas 

no cuidado domiciliar (SEBASTIANI, MAIA, 2012).  

Carvalho et al. (2012) descrevem dados preocupantes em relação 

às orientações que são oferecidas aos pacientes em pós-operatório de 

cirurgia cardíaca, mostrando que (74%) dos pacientes consideram 

importante as orientações e que gostariam de receber orientações 

esclarecedoras no momento da alta, porém apenas (57%) receberam. 

Enfatizam também que dentre esses pacientes, (52,2%) receberam 

orientações médicas, destes (43,5%) relataram não lembrar as orientações 

recebidas e (74%) sugeriram que as orientações por escrito facilitariam a 

sua lembrança no domicílio. 

Essa dificuldade de compreensão e absorção de tantas informações, 

frequentemente, faz com que o paciente procure obter mais conhecimento 

por meio de buscas na internet, em sites e redes sociais. Entretanto, essas 

informações se apresentam, muitas vezes, de formas inadequadas e 

incompletas cientificamente. 

A partir dessa problemática a tecnologia da comunicação e 

informação através da World Wide Web tem contribuído para a ampliação 

das possibilidades de comunicação e melhoria do fluxo de informações, 

no meio digital, gerando a necessidade de uma reformatação dos modelos 

e práticas para a educação em saúde. 

O estudo de Moretti (2012) ressalta que a Web 3.0 tem-se mostrado 

uma fonte de informação em saúde de grande relevância para a população 

e que a certificação de sites é uma estratégia a ser considerada, na 
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perspectiva de melhoria da qualidade das informações e promoção da 

saúde pública.  

A Web 3.0 vem organizar de forma mais coerente as informações 

que estão soltas no ciberespaço e possibilitar que buscadores, como o 

Google, ofereçam resultados mais precisos e inteligentes. Esta ferramenta 

tecnológica facilita a comunicação e o alcance de informações por meio 

da digitalização e da transmissão de dados em rede em forma de textos, 

imagens, vídeos ou sons (RAMOS, 2008). 

A conexão móvel ou internet móvel entrou no mercado no ano 2000 

e é definida como a tecnologia de comunicação sem fio (wireless) para 

acesso a informações e aplicações Web em qualquer lugar e momento, a 

partir de dispositivos móveis, como celulares, smartphones e tablets 

(NONNENMACHER, 2012). Tem conquistado um espaço de destaque na 

vida das pessoas e também auxiliado na área da saúde, com ganhos 

inquestionáveis, como melhoria da gestão da informação, o acesso aos 

serviços, a qualidade do cuidado prestado e a contenção de custos 

(BARTMANN, 2012). 

Corroborando com essa ideia, o Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br) coloca a 

expressiva proporção de pessoas com dispositivos móveis como um 

indício de acessibilidade. Trata-se de uma ferramenta bastante presente no 

cotidiano comunicacional da sociedade brasileira do início do século XXI, 

por se fazer presente 24 horas, onde ele estiver (CETIC.br, 2014a). Dentre 

essas tecnologias virtuais destacam-se os aplicativos móveis (App) pela 

possibilidade de promover a interatividade e a portabilidade dos acessos. 

Assim, as pessoas podem ter a comunicação literalmente em suas mãos, 

captando conteúdos e informações no ambiente onde se encontram 

(SQUIRRA; FEDOCE, 2011). 

Os Apps consistem em pequenos softwares instalados em sistemas 

operacionais de smartphones e tablets com a possibilidade de acessar 

conteúdos on-line e off-line de forma gratuita ou paga. Estes podem ser 

baixados direto das operadoras de telefonia via rede celular, de bases 

Bluetooth ou em lojas virtuais, como App Store (iPhone)®, Google Play 

(Android)®, Blackberry (Blackberry App World)®, Symbian (Ovi 

Store)®). Estes crescem a cada dia com o intuito de contribuir no 

desempenho de atividades práticas do usuário como acesso a 

entretenimento, música, automação, comercial, educação, interação 

social, dentre outros (PORTO, 2012). 

De acordo com Tibes, Dias e Zem-Mascarenhas (2014), que 

realizaram um estudo de revisão integrativa sobre os Apps móveis 

desenvolvidos para a área de saúde no Brasil, a computação móvel pode 
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ser utilizada em muitas vertentes, como apoio ao diagnóstico médico, 

acesso remoto a especialidades; avaliação da carga de trabalho em 

enfermagem e acompanhamento da evolução do tratamento do paciente, 

sendo de grande valia na adesão ao tratamento.  

A validação do ganho que a tecnologia e comunicação móvel 

podem trazer no acesso à informação segura e regulamentada está sendo 

visualizada nos países desenvolvidos por meio de aplicativos que 

estimulam o autocuidado, acompanhamento, comparação das abordagens 

técnicas, suporte, apoio às demandas geradas por cada paciente, 

acompanhamento na recuperação pós-operatória e na adesão ao 

tratamento terapêutico de doenças crônicas (STOMBERG; et al., 2012; 

ARMSTRONG; COYTE; SEMPLE, 2015; JAENSSON; et al., 2015; 

SEMPLE; et al., 2015; NILSSON; et al., 2016).  

Em suma, pode-se afirmar que o exercício do direito à informação 

em saúde é pré-condição para a diminuição da vulnerabilidade e para a 

promoção do empoderamento do paciente, permitindo que exerça as 

diferentes possibilidades de escolha relacionadas à sua própria saúde 

(LEITE, 2014). 

Acredita-se que a comunicação e informação via Web 3.0 podem 

ser facilitadores da dinâmica de funcionamento dos serviços de saúde, 

pois podem diminuir ou evitar deslocamentos, reduzir as demandas na 

rede de saúde, minimizar agravamentos devido à falta de suporte 

terapêutico e facilitar a referência e contrarreferência. Isso pode ser 

inferido porque, após a alta hospitalar, diversos pacientes fazem contato 

telefônico com a unidade de internação onde ficaram hospitalizados para 

sanar dúvidas, para confirmar se as orientações recebidas estão corretas 

ou vir até a unidade para buscar auxílio.  

Diante das dificuldades em realizar as orientações adequadas aos 

pacientes com DAP e seus familiares na alta hospitalar, especialmente 

relacionada à falta de tempo dos profissionais, ansiedade do paciente para 

o retorno ao domicílio e/ou dificuldade de entendimento das informações 

fornecidas e considerando os benefícios expostos inerentes à utilização da 

Web 3.0 e dos Apps na área da saúde, vislumbra-se a possibilidade de 

utilizar essas tecnologias como facilitadoras de acesso à informação 

confiável a esses pacientes e familiares, além de auxiliar na prática ao 

promover educação em saúde, diminuição das complicações, 

reinternações, custo para a rede de saúde e ao sistema social.   

Considerando o avanço tecnológico e suas facilidades, propõe-se 

criar um facilitador ao acesso à informação, servindo como apoio 

necessário às inúmeras dúvidas que surgem após o diagnóstico de DAP, 

estabilização dos sintomas e retorno para o domicílio com necessidade de 
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continuidade do tratamento, e acompanhamento do controle dos fatores 

de risco para diminuir suas complicações e a interrupção no tratamento 

por falta de conhecimento da doença e seus agravantes. Observa-se que 

os pacientes desconhecem os fatores de risco; logo, esta é uma das razões 

do aumento das complicações ou não adesão do tratamento. 

Desta maneira, percebe-se a necessidade de acompanhamento de 

enfermagem aos pacientes após a alta hospitalar. Este tipo de estratégia 

ainda não é adotado no contexto do cuidado aqui retratado. Assim, a 

aplicação de educação em saúde e follow up de enfermagem por aplicativo 

móvel pode contribuir para qualificação do cuidado de saúde ao paciente 

submetido à tratamento cirúrgico de DAP. Acredita-se que a educação em 

saúde objetiva pode ampliar a autonomia e a capacidade de intervenção 

das pessoas sobre suas próprias vidas. 

Sendo assim, este estudo tem como questão norteadora: Quais os 

conteúdos devem compor um aplicativo móvel educativo e para follow 

up a pacientes com DAP? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver um protótipo de aplicativo móvel educativo e para 

follow up de enfermagem para pacientes com diagnóstico de doença 

arterial periférica. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar as necessidades de orientações que os pacientes 

com DAP enfrentam após a intervenção cirúrgica e alta 

hospitalar. 

2. Buscar evidências científicas sobre a terapêutica e o 

tratamento preconizado aos pacientes com diagnóstico de 

DAP. 

3. Elaborar o conteúdo das telas e seu fluxo de navegação do 

aplicativo educativo e de follow up por meio do design 

instrucional. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura em que a busca foi 

realizada nas bases de dados, Scielo, BedenF, Lilacs, Pub Med e em 

revistas não indexadas disponíveis eletronicamente, de forma aleatória, 

utilizando palavras-chave da temática e com delimitação dos últimos dez 

anos.  

Este capítulo apresenta uma compilação de dados da literatura 

acerca de três temáticas essenciais ao estudo: Fisiopatologia e diretrizes 

no manejo da DAP; Educação em saúde para o autocuidado dos pacientes 

com DAP; e Tecnologia de informação e comunicação: ferramenta para a 

educação em saúde, visando maior compreensão e fundamentação teórica 

para subsidiar o desenvolvimento da pesquisa proposta.   

3.1 DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA 

A DAP é uma doença considerada crônica, de evolução lenta, e que 

ocorre predominantemente a partir dos fenômenos ateroscleróticos 

sistêmicos nas artérias de grande e médio porte, ocasionado pelo 

estreitamento luminal (focal ou difusa). Esse acúmulo de lipídios e 

material fibroso entre as camadas íntima e média do vaso acarreta a 

redução/interrupção do aporte sanguíneo para a musculatura (BRITO, 

MURILO, 2014).  

Contudo essa perda do fluxo de sangue diminui o transporte de 

nutrientes e oxigênio aos tecidos celulares com consequente eliminação 

ineficaz dos produtos tóxicos do metabolismo. Em detrimento da 

diminuição da perfusão, vários mecanismos compensatórios podem 

surgir, tais como a vasodilatação, o desenvolvimento de circulação 

colateral e o metabolismo anaeróbio. Mas, se estes mecanismos não 

suprem as necessidades em oxigênio, pode ocorrer isquemia e, em último 

caso, morte celular (PIRES, 2014). 

O risco de desenvolver a DAP aumenta após os 40 anos de idade e 

multiplica a cada 10 anos duas a três vezes sua incidência. Estima-se que 

a prevalência da DAP esteja em torno de 15 a 20% em pacientes acima de 

65 anos (SANTOS, 2013). 

A prevalência mundial de doença arterial periférica dos membros 

inferiores está entre 3 a 12% (HIRSCH et al., 2005). Na Europa e na 

América do Norte, cerca de 27 milhões de pessoas recebem o diagnóstico 

de DAP e destas aproximadamente 413.000 apresentam alguma 

internação durante o ano devido à doença (NONGREN, 2007). Fonkes 

(2010) destaca que 69,7% dos indivíduos com DAP vivem em regiões de 
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baixa e média renda. 

No Brasil, dados de 2011 apontam que mais de 70% das mortes 

ocorreram por doenças crônicas não transmissíveis, estando entre estas as 

doenças cardiovasculares (DCV) e diabetes mellitus (DM) (BRASIL, 

2012). Pesquisa brasileira mostra um aumento nos índices de sobrepeso e 

obesidade nas mulheres os quais têm influenciado diretamente as taxas de 

DM, síndrome metabólica e DCV (SCHMIT, 2011).  

A DAP ocorre predominante em indivíduos mais velhos, 

populações étnicas susceptíveis a influências ambientais e genéticas, 

indivíduos com fatores de risco para doença cardiovascular e famílias com 

história de aterosclerose. Os fatores causais de maior evidência, hoje, para 

o desenvolvimento da DAP são a hipertensão, DM, tabagismo, síndrome 

metabólica, hiperlipidemia e homocisteinemia (HARRIS et al, 2016). 

O estudo da American College of Cardiology/American Heart 

Association (ACC/ AHA, 2005), identifica os grupos mais susceptíveis a 

desenvolver a DAP: idade ≥70 anos, faixa etária dos 50 aos 69 anos 

associado à história de tabagismo ou DM; 40 a 49 anos, com DM e pelo 

menos outro fator de risco para aterosclerose; sintomas sugestivos de 

claudicação em membros inferiores durante o esforço e em repouso, 

exame físico anormal e aterosclerose. 

As Health Professionals Follow up Study identificaram em uma 

população de 44.985 homens, nos Estados Unidos, 537 casos de DAP 

associados ao tabagismo, hipertensão, hipercolesterolemia, DM tipo 2. Os 

índices de incidência (casos por 100.000 pessoas-anos) foram nove para 

nenhum fator de risco, 23 para um fator de risco, 47 para dois fatores de 

risco, 92 por três fatores de risco e 186 (75%) para quatro fatores de risco 

(JOOSTEN, et al., 2012). 

Santos (2013) corrobora afirmando que fatores de risco associados 

à DAP, no Brasil, não diferem do restante do mundo, destacando o 

tabagismo, DM, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e dislipidemia 

como os principais vilões para o desenvolvimento da doença. Salienta um 

achado que nos casos de isquemia crítica por DAP, as mulheres destacam-

se pelo maior número de fatores de risco em relação aos homens.  

No que se refere ao tratamento, as diretrizes de conduta terapêutica 

classificam os portadores de DAP por meio dos sinais e sintomas. Por 

meio das evidências clínicas destaca-se a classificação de FONTAINE e 

RUTHERFORD apresentada no quadro 1: 
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Quadro 1 - Classificação de Fontaine e Rutherford. 

Classificação de Fontaine Classificação Rutherford 

Estágio I – Assintomático Categoria 0 - Assintomático 

Estágio II - a) Claudicação 

intermitente limitante 

Categoria 1 - Claudicação leve 

Categoria 2 - Claudicação moderada 

Estágio II - b) Claudicação 

intermitente incapacitante 

Categoria 3 - Claudicação severa 

Estágio III - Dor isquêmica em 

repouso 

Categoria 4 - Dor em repouso 

Estagio IV - Lesões tróficas Categoria 5 - Lesão trófica pequena 

Categoria 6 - Necrose extensa 

Fonte: Fontaine (1954); Rutherford (1997) apud SBACV (2015). 

A identificação e o tratamento dos fatores de risco associados à 

DAP têm como objetivo o alívio dos sintomas, a preservação dos 

membros e manutenção de um andar bipedal (RAPP; MACTAGGART, 

2011). O tratamento pode ser clínico ou intervencionista dependendo da 

classificação do nível de acometimento da doença. O sucesso do 

tratamento depende muito da adesão do paciente, por meio da mudança 

de hábito (sedentarismo, tabagismo, alimentar), controle adequado dos 

fatores de risco, como DM e hiperlipidemia, HAS e os cuidados com 

membros prevenindo lesões (SANTOS, 2013). 

Neste sentido, a participação da equipe de saúde frente à educação 

em saúde é fundamental para a conscientização e compreensão sobre o 

processo doença, seus fatores de risco associados, a importância na 

mudança de estilo de vida, o apoio à tomada de decisão, psicológico e 

social e o compromisso para o autocuidado. 

3.2 EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA O AUTOCUIDADO  

A educação em saúde é considerada: 

Um conjunto de práticas pedagógicas de caráter 

participativo e emancipatório, que perpassa vários 

campos de atuação e tem como objetivo 

sensibilizar, conscientizar e mobilizar para o 

enfrentamento de situações individuais e coletivas 

que interferem na qualidade de vida. (BRASIL, 

2009 p. 17).  
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Todas essas medidas podem ser utilizadas para melhorar a 

informação, estimular o autocuidado, autogestão com intuito na promoção 

de saúde e a prevenção de doenças.   

O autocuidado é repensar sobre seu estilo de vida atual e assumir 

hábitos saudáveis de forma a cuidar da sua saúde como alimentação, 

atividade física, lazer ou a outras mudanças que promovam o bem estar e 

evitem o aparecimento ou complicações de algumas doenças (BRASIL, 

2017). 

Atualmente, a crise financeira global e a restrição subsequente nas 

despesas com os sistemas de saúde impulsionaram as mudanças de foco 

para modelos de cuidados mais eficientes, principalmente, para 

desenvolver as habilidades dos pacientes na administração das condições 

de saúde por meio da educação, treinamento e suporte com o propósito de 

diminuir o uso de serviços de alto custo, como admissões hospitalares e 

emergências (PANAGIOTI, et al., 2014). As autoras sugerem como 

intervenções necessárias para o desenvolvimento da autogestão a 

capacitação dos profissionais da saúde, educação para pacientes e 

cuidadores, apoio à decisão, monitoramento e feedback, adaptações 

ambientais, cuidados e planos individualizados, programa de exercícios, 

apoio psicológico e suporte financeiro. Ainda mencionam possíveis 

resultados negativos com os pacientes que se sentem mais ansiosos, com 

menor capacidade de lidar com o processo saúde-doença e não recebem 

bons cuidados de saúde por parte dos serviços de saúde. 

Diante disto, entende-se que a educação e a promoção da saúde 

caminham juntas, gerando possibilidades de conscientização e 

empoderamento, principalmente ao idoso, com vista à promoção da 

melhoraria da qualidade de vida e desenvolvimento da autonomia 

(JANINI, BESSLER, VARGAS, 2015).  

O fortalecimento ou ampliação dos graus de autonomia para as 

escolhas e práticas para a vida saudável implica, por um lado, aumento da 

capacidade de interpretação e análise do sujeito sobre si e sobre o mundo 

e, por outro lado, a capacidade de fazer escolhas, governar e produzir a 

própria vida (BRASIL, 2014). Neste sentido, busca-se não apenas tentar 

imposição de mudanças de hábitos pensando na doença, mas sim na 

pessoa, no seu modo de vida, respeitando sua cultura e seu ambiente. 

A educação em saúde pode ser compreendida também como meio 

de transmissão de conhecimento, por meio do uso de tecnologias ou por 

formas tradicionais, como o diálogo entre o profissional e o paciente 

(JUNQUEIRA; SANTOS, 2013).  

Autores como Janini, Bessler, Vargas (2015), Girão et al. (2015), 

Menezes (2016), estudam as melhores formas de atingir o objetivo na 
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educação em saúde, ou seja, fazê-la ser efetiva de forma a impactar na 

vida das pessoas, por meio da troca de experiência e vivência entre 

pessoas com a mesma problemática, encontros, palestras e durante as 

consultas esclarecendo dúvidas, trazendo informações sobre o processo 

saúde-doença, estimulando o pensamento crítico-reflexivo dos hábitos de 

vida e as necessidades de mudança.  

No seu estudo Girão et al. (2015) constataram que após 

intervenções terapêuticas intervencionistas os pacientes demonstraram 

maior conhecimento no processo saúde-doença, de forma a mostrar 

interesse em realizar mudanças no estilo de vida e de comportamento 

como coadjuvante para bons resultados no tratamento. Os autores 

colocam que o desenvolvimento de ensino clínico coparticipativo, torna 

os pacientes mais dispostos a utilizar as informações aprendidas em seu 

dia a dia e promove o empoderamento e autonomia em relação ao 

tratamento. 

No Reino Unido, os serviços de saúde contam com o auxílio de 

várias plataformas de acesso à informação de saúde, implantação de 

tecnologias de assistência como a telefonia e telecare, formação com 

habilidades voltadas à base comunitária e redes de apoio e intervenções 

lideradas pelos profissionais de saúde (PANAGIOTI et al., 2014).  

Diante da importância e o impacto que a educação em saúde gera 

na qualidade de vida das pessoas, tanto no enfrentamento no processo 

saúde-doença, como o impacto na resposta ao tratamento e na qualidade 

de vida das pessoas, pode-se destacar a posição do enfermeiro neste 

processo. 

O enfermeiro atua prioritariamente na construção de saberes e 

práticas, na prestação de um cuidado voltado ao ser biopsicosociocultural 

e na valorização do sujeito como ser integral (GIRÃO et al., 2015). 

Enfatizam os autores que estimular a mudança no estilo de vida, uso diário 

de medicamentos em pacientes, muitas vezes, assintomáticos, é uma 

missão nada fácil. Nesse sentido, visam à necessidade de buscar ações que 

estimulem a mudança de comportamento dos pacientes na busca de uma 

melhor qualidade de vida e consciência do impacto que a não adesão ao 

tratamento pode gerar. 

Neste contexto, destaca-se a necessidade da combinação de 

diferentes intervenções educativas fornecidas individualmente ou em 

grupo envolvendo a equipe multidisciplinar e o auxílio das tecnologias 

como meio facilitadores do processo.  

Estudos como os de Menezes, Lopes, Nogueira (2016), Oliveira 

(2016) comprovam quando apontam que a educação em saúde realizada 

por meio de consultas multidisciplinares rotineiras com orientação sobre 
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DM, cuidados com os pés, dieta, exercício físico e terapia medicamentosa, 

concomitante com o provimento de folhetos informativos e reforço do 

vínculo à unidade de saúde por meio do telemonitoramento, obteve como 

impacto a redução da neuropatia periférica, no acometimento da função 

renal e prevenção das lesões nos pés dos pacientes com diagnóstico de 

Diabetes Mellitus. 

Também Panagioti et al. (2014) apresentaram evidências de 

redução na utilização dos serviços hospitalares e de saúde associada ao 

suporte de autogestão com relevância para as doenças respiratórias e 

cardiovasculares. 

Deste modo, a revisão sistemática realizada por Coulter et al. 

(2015) buscou avaliar os efeitos do planejamento de cuidados 

personalizados para adultos em tratamento de doenças crônicas em 

comparação aos cuidados habituais. Os profissionais definem metas e 

planos sem levar em consideração as necessidades individuais dos 

pacientes, evidenciando, assim, estudos com eficácia na ativação do 

paciente para a sequência do tratamento, o efeito no empoderamento sobre 

a doença e melhorias no suporte interpessoal para as comorbidades como 

DM, saúde mental (depressão), insuficiência cardíaca, insuficiência renal 

e asma. Destacam que as intervenções do cuidado personalizado de forma 

intensiva e integrada tanto com encontros presenciais quanto via telefone, 

levam melhorias nos indicadores de saúde física e psicológica e na 

capacidade das pessoas de autocuidar-se quando comparadas aos cuidados 

habituais. 

Pensando na prática dos cuidados individualizados Morgan; Yoder 

(2012, p. 8) salientam que: 

A prestação do cuidado deve abranger de forma 

holística bio-psico-social-espiritual, permitindo 

negociação no cuidado e oferecendo escolhas 

através de uma relação terapêutica onde as pessoas 

são emponderadas para estarem envolvidas nas 

decisões de saúde em qualquer nível que desejar 

aquele indivíduo que está recebendo os cuidados. 

O enfermeiro como membro da equipe multidisciplinar com 

representação de destaque no processo educativo necessita utilizar de 

estratégias eficazes na promoção de saúde. Estas estratégias devem estar 

voltadas tanto para pacientes com doenças crônicas como indivíduos que 

estão no processo de envelhecimento, de modo a assegurar a autonomia, 

independência, estilo de vida saudável e prática regular de atividade física; 
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enfim, torná-lo agente do autocuidado e multiplicador das suas ações junto 

à família e comunidade (SANTOS, 2014; GIRÃO et al., 2015). 

O enfermeiro necessita aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem, buscando não apenas passar o conhecimento para o 

paciente, mas levar em consideração aspectos como valores, crenças, 

cultura, capacidade de entendimento e necessidades por ele apresentadas 

(SILVA et al., 2013). 

Em seu estudo, Cabral et al. (2015) citam que foi reconhecida a 

importância do enfermeiro no processo de planejamento e construção das 

ações que proporcionam uma melhoria na qualidade de vida dos idosos, 

por meio do diálogo e com uma educação problematizadora rompendo um 

paradigma do modelo impositivo, verticalizado, contribuindo para a 

autonomia do indivíduo. 

Entretanto, quando se busca definir como recomendação a 

educação em saúde como intervenção para a melhoria da atividade física 

em pacientes com DAP e CI, Abaraogu, Dall, Seenan (2017) enfatizam a 

necessidade de ensaios clínicos mais rigorosos com critérios bem 

delimitados na definição da estrutura do programa de educação, pois 

quando se avaliam os estudos clínicos, as evidências não são conclusivas 

em relação ao efeito desta educação frente às atividades físicas diárias e 

qualidade de caminhada dos pacientes com CI. Colocam que todos os 

estudos forneceram e obtiveram reconhecimento por parte dos pacientes 

no que se refere a informações sobre a doença DAP e a associação na 

importância da caminhada diária e os benefícios para a CI. 

As práticas de educação em saúde são inerentes ao trabalho em 

saúde, mas, muitas vezes, estão relegadas a um segundo plano no 

planejamento e organização dos serviços, na execução das ações de 

cuidado e na própria gestão. 

3.3 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: 

FERRAMENTA PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

O termo Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é o 

resultado do conceito de Ciência da Informação, disciplina que estuda a 

informação registrada e sua transferência, com auxílio do progresso 

tecnológico e da Web. (CAMARGO; ITO, 2012). Entende-se que as TICs 

são os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar na 

comunicação, o que inclui o hardware de computadores, rede (seja por 

fios, cabos, ou móvel), telemóveis, bem como todo software de jogos 

eletrônicos, páginas world wide web (www),e-mails, salas de bate papo e 

comunicadores instantâneos, calculadoras gráficas e sensores que podem 
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ser neles acoplados e outras possibilidades associadas à informática. 

(WEERT, 1992; BARBOSA, MALHEIROS, 2008). Em outras palavras, 

é a maneira de transmitir informação em uniformidade com as tecnologias 

que interferem e medeiam os processos informacionais e comunicativos 

dos indivíduos.  

Ainda, podem ser entendidas como um conjunto de recursos 

tecnológicos integrados entre si que são proporcionados por meio das 

funções de hardware, software e telecomunicações, gestão de dados e 

informações, comunicação dos processos de negócios, da pesquisa 

científica, de ensino e aprendizagem entre outras (REZENDE, 2005). 

O sistema de informação coleta, processa e armazena, analisa e 

dissemina informações para fins ou objetivos específicos (TURBAN; 

VOLONINO, 2015). Pode-se citar como exemplos de tecnologias de 

informação usadas atualmente: computadores pessoais, Compact Disc 

(CD), Digital Versatile Disc (DVD), telefonia móvel, tablets, televisão a 

cabo, fotografia digital, correios eletrônicos, tecnologias de acesso remoto 

(Wi-fi, Bluethooth) entre outras utilizadas diariamente na era 

informacional (VELOSO, 2014). O autor coloca sobre a discussão de 

considerar novas tecnologias de informação aquelas que oferecem 

infraestrutura comunicacional, permitindo a interação entre os integrantes 

da rede. As TICs foram responsáveis por alterações de conduta, de 

costumes, de consumo, no lazer, nas relações entre indivíduos e nas 

formas como eles se comunicam (PEREIRA, SILVA, 2010). 

Como explica Morimotto (2009):  

O grande trunfo, entretanto, está na possibilidade de 

instalar aplicativos adicionais, o que permite que 

eles executem inúmeras outras funções. Usando um 

smartphone, você pode concentrar um volume 

surpreendente de funções em um aparelho de cento 

e poucas gramas, que pode carregar no bolso, com 

acesso contínuo à web. Essa combinação de fatores 

tem feito com que eles se tornem cada vez mais 

indispensáveis. 

A comunicação é um dos pilares fundamentais para o 

desenvolvimento organizacional, em se tratando de alinhamento 

estratégico entre as áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação e 

as áreas de negócios, quanto ao entendimento das necessidades e 

expectativas e para apoiar os processos de tomada de decisão (MOREIRA, 

2013). 
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No que se refere aos dados do mercado móvel, em agosto de 2015, 

havia 7,1 bilhões de linhas móveis em todo o mundo (GROSSMAN, 

2015). O Brasil registrou 257,79 milhões de linhas ativas na telefonia 

móvel e teledensidade de 125,66 acessos por 100 habitantes. E o acesso 

ao WI-FI e ou rede fixa, no ano de 2015, esteve disponível para 58% dos 

brasileiros. Sendo 97% classe A, 82% classe B, 49% classe C e 16% classe 

D/E. Apresenta uma diferença de utilização entre a área rural e urbana de 

22% para 53% respectivamente (MMA MOBILE REPORT, 2015). 

Em dezembro de 2015, os acessos pré-pagos totalizaram 184,54 

milhões e pós-pagos 73,25 milhões (ANATEL, 2016). O Brasil foi o maior 

mercado de Internet móvel da América Latina neste período. De acordo 

com os indicadores, os mais usados foram: dispositivo Smartphone 

(90%), o sistema operacional Android (78%) e o fabricante mais popular 

a Samsung (34%). Em média os usuários possuem 20 aplicativos móveis 

instalados, sendo em torno de sete (7) voltados para as redes sociais 

(MMA MOBILE REPORT, 2015). 

Em pesquisa realizada no Reino Unido, França e na Alemanha, 

apontou que 30% dos entrevistados já baixaram pelo menos um aplicativo, 

8% mais de 10 e 19% deles acessam esses recursos diariamente, e os tipos 

mais utilizados são de entretenimento e utilidade diária (MMA MOBILE 

REPORT, 2015). 

No estudo realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br) (2016) confirma que somente 25% dos estabelecimentos que 

utilizaram a Web possuíam uma área ou setor responsável pela gestão de 

Tecnologia da Informação (TI) e apenas (6%) possuem um profissional de 

saúde em sua equipe de TI. A despeito da importância do desenvolvimento 

de conhecimentos específicos em TIC na área da saúde, os dados 

apontaram que 85% dos médicos e 75% dos enfermeiros não se 

envolveram em nenhum curso, treinamento ou capacitação na área de TIC 

em saúde no último ano (CGI.br, 2016). O que representa um desafio 

importante para as políticas de formação e capacitação de profissionais de 

saúde.  

Os dados apresentados mostram a adesão social ao mundo digital e 

o crescimento vertiginoso de redes sociais, demandando das instituições 

de saúde a aceitação e implementação das TIC nas práticas educacionais 

em saúde, como medida facilitadora para obter a efetividade. 

As tecnologias móveis têm potencial para integrar as práticas de 

aprendizagem, em convergência com diversos métodos e meio de 

transmissão, permitindo a ampliação do espaço educacional para a 

sociedade como um todo (SQUIRRA; FEDOCE, 2011).  

Além dos meios tradicionais de acesso à informação por meio dos 
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profissionais de saúde, as pessoas contam com a possibilidade de acesso 

a diversas fontes de conteúdos e a diversos dispositivos que a permitem 

interagir socialmente, possibilitando a construção de conhecimento de 

diferentes formas, cada vez mais dinâmicas e multimídias (GALVÃO; 

PUSCHEL, 2012). Percebe-se, então, várias possibilidades como jogos 

educativos, aplicativos de realidade aumentada, questionários eletrônicos, 

registro audiovisual de fenômenos, produção colaborativa de conteúdos, 

follow up, troca de Short Message Service (SMS), entre outros que podem 

ser utilizados pelos consumidores, profissionais ou pacientes, como parte 

de seu bem-estar, além de facilitadores na prevenção ou tratamento de 

doenças (DANTAS, 2009). 

Assim, a Tecnologia da Informação e Comunicação tem propiciado 

um processo de mudança no âmbito da saúde e da enfermagem, pois com 

os avanços e as transformações sociais, culturais e econômicas resultantes 

das TICs, vêm promovendo a busca e a interação ao novo processo 

tecnológico (BAGGIO; ERDMAN; SASSO, 2010). Entretanto, o CGI.br, 

(2016) discorre que os seguimentos da TIC em saúde mais desenvolvidos 

no Brasil são o receituário eletrônico, as Intranets hospitalares e o 

incipiente prontuário eletrônico do paciente, compartilhado, mas ainda 

longe da interoperabilidade que seria desejável e que se visualiza outros 

âmbitos da indústria ou do setor de serviços. 

Dentro desta perspectiva, o Ministério da Saúde, desde 2007, busca 

fortalecer e ampliar as ofertas de Educação Permanente em Saúde para os 

profissionais em atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) através 

de núcleos de Telessaúde (BRASIL, 2012). Esta se trata de uma rede 

organizada para desenvolver atividades técnicas, científicas e 

administrativas para atendimento, principalmente, à Estratégia da Saúde 

da Família. São constituídas de plataformas on-line para: Teleconsultoria 

- serviço estruturado de perguntas e respostas para esclarecer dúvidas 

sobre o manejo, condutas, procedimentos clínicos e gestão em saúde, 

podendo ser síncrona - realizada em tempo real, geralmente por chat, web, 

telefonia (call center) e videoconferência, ou assíncrona, por meio de 

mensagens off-line; Tele-educação - oferta de conferências, aulas e 

cursos, ministrados por meio da utilização das tecnologias de informação 

e comunicação de acordo com as necessidades previamente 

diagnosticadas; Telediagnóstico -  serviços de apoio ao diagnóstico 

limitando a distância temporal e geográfica para elaboração de laudos 

(BRASIL, 2012). Dispõe ainda da biblioteca pública virtual formada por 

questões formuladas pelos profissionais e trabalhadores do SUS e 

respostas baseadas em evidência científica e nas diretrizes do SUS 

(BRASIL, 2012). 
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No Rio de Janeiro, a enfermagem vem utilizando as TICs para 

realizar a educação permanente, superar barreiras geográficas e temporais, 

facilitando, assim, que o profissional consiga buscar conhecimento em 

qualquer lugar e horário de modo a aprimorar a autogestão da 

aprendizagem (DAVID et al., 2012). Estes autores destacam o serviço de 

Tele-enfermagem, o qual iniciou com o propósito de desenvolver a 

inclusão digital das equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) dos 

municípios, e abrangeu a educação permanente para os profissionais da 

Rede Primária, disponibilizando cursos de HAS, DM, Doenças Renal 

Crônica, Doença de Veiculação Hídrica, Estomaterapia, Animais 

Peçonhentos e Zoonoses através de videoconferência on-line e aulas 

assíncronas. Com isso, houve o reconhecimento por parte dos 

profissionais na importância da educação permanente como estratégia no 

controle da hipertensão arterial e o cuidado integral ao paciente com 

diabetes mellitus, de modo a preparar melhor o profissional para orientar 

e estimular o paciente a seguir o tratamento e obter novos hábitos de vida. 

O uso de aplicativos móveis para o ensino-aprendizagem sobre a 

temática dor aguda, sepse, pressão venosa central foi analisada pelos 

estudantes como efetiva e com destaque para algumas especificidades 

como o desenvolvimento do interesse ao aprendizado motivacional pela 

facilidade de interação, incentivador do pensamento crítico, na simulação 

de situações reais, liberdade de acesso em qualquer horário e lugar além 

de permitir uma aprendizagem dinâmica (GALVÃO, PUSCHEL, 2012; 

VALVAREZ, 2014; MELO, 2017). 

Nos países desenvolvidos, as tecnologias de informação e 

comunicação móveis também estão sendo muito utilizadas para o período 

pós-operatório no intuito de melhorar o acesso dos pacientes à rede de 

saúde, diminuir o custo dos serviços de saúde e inclusive do transporte de 

pacientes, evitar complicações por falta de acompanhamento e propiciar 

segurança ao paciente. Neste campo, observaram-se algumas plataformas 

destinadas para aplicativos e mensagens de texto em telefonia móvel para 

acompanhamento ambulatorial incluindo orientações importantes para a 

educação em saúde e recuperação pós-operatória e também para 

substituição de retorno ambulatorial pós-operatório (STOMBERG et al., 

2012; COOK, et al., 2013; ARMSTRONG, SEMPLE, COYTE, 2014; 

ODENY, 2014; JAENSSON et al., 2015; SEMPLE et al., 2015; 

ARMSTRONG, COYTE, SEMPLE, 2015; NILSSON, et al., 2016). Os 

estudos destacam que os aplicativos para acompanhamento da 

recuperação pós-operatória dos pacientes, demonstram facilidades e 

benefícios, como verificação de potenciais, complicações cirúrgicas por 

meio de fotografias (SEMPLE et al., 2015; ARMSTRONG, COYTE, 
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SEMPLE, 2015); orientações e solução de dúvidas quanto ao uso de 

medicamentos (NILSSON, JAENSSON, et al., 2016); monitoramento de 

eventos adversos potenciais, como a dor (STOMBERG et al., 2012; 

ARMSTRONG, COYTE, SEMPLE, 2015; JAENSSON et al., 2015; 

NILSSON et al., 2016).  

Os principais sistemas de saúde, nos EUA, estão buscando o 

serviço de telemedicina, para follow up virtuais e gestão de doenças 

crônicas, bem como visitas de cuidados urgentes para pacientes novos e 

já pertencentes à rede (LIMA, 2017). 

A avaliação da dor no acompanhento dos pacientes através dos 

aplicativos móveis é visto como um fator-chave para reduzir o risco da 

evolução para dor crônica e evitar o uso excessivo de medicamentos 

analgésicos, permitindo, assim, que os profissionais de saúde possam 

ajustar o tratamento da dor imediatamente após o recebimento de dados 

do paciente, de forma individualizada e de acordo como a dor se 

desenvolve ao longo do dia. Isso proporciona maior satisfação ao 

paciente, que está intimamente relacionada ao gerenciamento dos eventos 

adversos durante o processo de recuperação (STOMBERG et al., 2012; 

JAENSSON et al., 2015).  

Encontrar soluções para limitar os gastos associados a 

deslocamentos é uma meta válida em qualquer população de pacientes. 

Desta forma, acompanhar e detectar possíveis complicações cirúrgicas, 

por meio de avaliações fotográficas, é uma solução para superar a 

distância e reduzir os gastos com visitas pós-operatórias de 

acompanhamento (ARMSTRONG, COYTE, SEMPLE, 2015; SEMPLE 

et al., 2015). 

De acordo com estudo prospectivo de Engel et al. (2011), 

compararam a taxa de precisão na detecção de complicações usando 

avaliações fotográficas por meio de telefone móvel com avaliação 

presencial, relatando que a avaliação fotográfica remota teve uma taxa de 

precisão semelhante e com tempo de resposta mais curto em comparação 

com a avaliação física durante a visita pós-operatória.  

Os resultados de custo-eficácia demonstram que os gastos com a 

formulação e formatação dos aplicativos de acompanhamento são 

rentáveis quando comparados com os gastos relacionados às consultas 

presenciais pós-operatórias (ARMSTRONG, COYTE, SEMPLE, 2015).  

Outro estudo buscou comparar a efetividade do uso da web como 

ferramenta de comunicação entre a equipe de saúde e o paciente. Os 

achados mostram como resultado positivo, pois o grupo que utilizou a web 

se mostrou 1,42 vezes mais propenso a atingir alvos em comparação com 

os cuidados habituais, sem utilização da web (GLASER, RICHARD, 
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LUSSIER, 2017). 

Em um estudo randomizado controlado, que utilizou a mensagem 

de texto por SMS, com o objetivo de facilitar a orientação dos cuidados 

após circuncisão, como lembrete da importância da abstinência na 

atividade sexual por um período de 42 dias para a completa cicatrização e 

a adesão ao uso de retrovirais como mecanismo para diminuir a 

transmissão do HIV na África, não apresentou a eficácia esperada quanto 

à abstinência da atividade sexual, mas obteve mudança na realização da 

proteção e comportamento dos participantes no que tange os cuidados 

com a higiene, o número de parceiras e a adesão ao uso dos retrovirais 

(ASHENGO, TIGISTU, ADAMU et al., 2014; ODENY, et al., 2014). Os 

autores colocam como fragilidades do estudo a mudança nos números de 

telefone celular pelos pacientes e a não informação à equipe, e também o 

software SMS utilizado não foi programado para solicitar notificações de 

entrega; sendo assim, não foram capazes de verificar o recebimento das 

mensagens (ODENY et al., 2012). 

Estudos recentes de aplicativos móveis voltados para o paciente 

com doenças crônicas forneceram evidências de suporte para a 

representação dos aplicativos para diversas especialidades. Em um estudo 

controlado randomizado com um aplicativo móvel focado no uso de 

medicamentos e no registro dos valores da pressão arterial, os 

pesquisadores descobriram que os pacientes que usaram o aplicativo 

móvel, apresentaram maior aderência tanto a medicação quanto a medição 

da pressão arterial do que um grupo de controle com registro em papel 

(MERTENS et al., 2016). Outro estudo feito e controlado aleatorizado 

com adultos em sobrepeso e obesidade usava um aplicativo de suporte 

social, automonitoramento de dieta, atividade física e peso. Os adultos 

perderam em média 3 kg mais do que os pacientes que usavam um 

aplicativo de controle de autocontrole tradicional web site (HALES et al., 

2016). Há evidências ainda sobre a eficácia dos Apps para feedback 

dietético personalizado e mensagens de texto semanais para melhorar a 

ingestão dietética de frutas, vegetais e junk food, aumentar o nível de 

atividade e reduzir a fadiga dos pacientes pós AVC, melhorar os 

parâmetros respiratórios e reduzir o uso de corticosteroides para pacientes 

asmáticos (KERR et al., 2016; COOK et al., 2016, PAUL et al., 2016). 

Neste contexto, Singh et al. (2016) identificaram que as populações 

mais visadas para o desenvolvimento de aplicativos são os indivíduos com 

obesidade, deficiências físicas, DM, idade avançada e demência ou 

comprometimento cognitivo leve.  

Nos Estados Unidos, já existem vários serviços que utilizam as 

TICs como a telemedicina, programas de saúde dos idosos, saúde móvel 
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e em grupos de prática assistencial. A Administração de Saúde dos 

Veteranos apresentou um programa nacional de telessaúde no domicílio, 

o Care Coordination / Home Telehealth (CCHT) com a finalidade de 

sistematizar o atendimento a pacientes com doenças crônicas. E este 

mostrou benefícios com a redução de 25% no número de dias de cuidado 

no leito, redução de 19% no número de hospitalizações, 86% no índice de 

satisfação e uma economia de US$ 1.600 por paciente em comparação a 

outros programas de cuidado não institucionais e de atendimento em casas 

de repouso (DARKIN, 2008; QUINTANA, SAFRAN, 2014). Desta 

forma, um programa de follow up, para o paciente que possui um 

dispositivo móvel possibilita o recebimento de perguntas diárias 

formuladas de acordo com o diagnóstico de cada um, abordando sinais 

vitais, sintomas e hábitos. Este programa objetiva identificar a 

necessidade de intervenções de gestão de cuidados e identificar lacunas 

nos comportamentos e conhecimentos de saúde dos pacientes e, após 

revisar as informações dos pacientes, os gestores entram em contato com 

os pacientes que parecem correr risco de piora no estado de saúde ou que 

precisam de intervenção para garantir que recebam os serviços 

apropriados (BAKER, 2011). 

Esta análise da produção do conhecimento acerca da tecnologia 

móvel para o pós-operatório e paciente com doenças crônicas mostram a 

importância do uso da tecnologia para o atendimento em saúde. As 

tecnologias móveis vêm ao encontro do processo de informatização e 

comunicação que ocorre mundialmente com o uso da Web 3.0, facilitando 

ainda mais o acesso a informações de saúde tanto para profissionais como 

para os pacientes, buscando a manutenção da dor, autonomia e educação 

em saúde, assim como o acompanhamento ambulatorial e qualidade de 

excelência no atendimento. 

Tibes, Dias, Mascarenhas (2014) confirmam em sua revisão a 

lacuna existente entre a tecnologia móvel e a prática de enfermagem. As 

autoras encontraram apenas três estudos que contemplavam a utilização 

de dispositivos móveis voltados para a prática de enfermagem, sendo um 

voltado para vacinação no Brasil, o segundo é um aplicativo móvel para 

classificação de pacientes e avaliação da carga de trabalho da enfermagem 

na terapia intensiva e o terceiro um aplicativo para consulta de 

medicamentos quimioterápicos para auxiliar na auditoria de enfermagem 

nas contas hospitalares, e avaliar a satisfação do usuário e sua usabilidade, 

estes ainda em fase de avaliação. As autoras colocam que há deficiência 

em estudos de enfermagem voltados a desenvolver inovações 

tecnológicas para auxiliar e instrumentalizar o profissional para realizar a 

educação em saúde e facilitar o acesso à informação ao paciente.  
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Entende-se que a tecnologia móvel facilita a comunicação entre a 

equipe de saúde e os pacientes, possibilita a comunicação rápida e 

eficiente e diminui os custos com transporte dos municípios para os 

grandes centros. Entretanto, ainda apresenta fragilidades como o baixo 

nível de alfabetização, dificuldade de acesso à internet e o custo dos 

aparelhos tecnológicos que possam ser configurados com os aplicativos 

desenvolvidos. Reitera-se a importância da enfermagem realizar estudos 

que envolvam a tecnologia móvel no período pós-operatório 

acompanhando, assim, a tendência mundial de comunicação.  

Embora a utilização de tecnologias de informação e comunicação 

por meio de aplicativos móveis seja significativa nos estudos encontrados, 

pode-se dizer que existam fragilidades em seu uso. Uma barreira inclui a 

conexão de Internet lenta tornando difícil o carregamento de aplicativos, 

que pode ser um problema para os utilizadores em casa. Outra barreira é 

o não acesso às tecnologias de informação e comunicação móvel por parte 

dos pacientes. Vale lembrar que o desenvolvimento de iniciativas de 

educação móvel demanda tempo e empenho dos profissionais, pois a 

longevidade e a progressão das doenças crônicas podem ocasionar 

limitações cognitivas e físicas dificultando a compreensão e manipulação 

das tecnologias móveis (JANINI, 2015). 

Corroborando Singh et al. (2016) apontam como fragilidade a 

indisponibilidade dos aplicativos para os consumidores, pois muitos 

estudos que analisaram o impacto dos Apps tinham um tempo muito curto, 

o tamanho de amostra pequeno e a falta de clareza sobre as fontes de 

financiamento.  

Os achados Hidalgo et al. (2016) sustentam que a saúde digital 

poderá proporcionar maior empoderamento dos cidadãos; formação e 

informação dos pacientes; comunicação entre os pacientes e os 

profissionais da saúde; segurança e confiança quanto aos diagnósticos; 

aderência aos tratamentos; follow up com comunicação em tempo 

reduzido (imediato a solicitação), maior conhecimento global em saúde, 

eficiência, da qualidade/diminuição dos custos e alcance da 

sustentabilidade do sistema de saúde. 
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4 MÉTODO 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de uma produção tecnológica do tipo prototipagem, pois 

visa à construção de uma ferramenta tecnológica, um aplicativo móvel 

para pessoas com DAP e seus familiares, mediante rigor científico.  

O estudo tecnológico pode ser visto como o campo do 

conhecimento relativo ao projeto de artefatos e ao planejamento de sua 

realização, operação, ajuste, manutenção e monitoramento, à luz do 

conhecimento científico (BUNGE, 1985).  

Esta modalidade de pesquisa é pautada pela tarefa que se propõe 

solucionar, sendo considerada por alguns autores, portanto, mais precisa 

do que a pesquisa científica. A pesquisa tecnológica tem como produto, 

invariavelmente, o desenvolvimento de uma nova tecnologia. 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

Por se tratar de uma produção tecnológica que visa à criação de 

uma ferramenta inovadora, o App, não possui um local de estudo 

específico. Assim, o estudo será realizado inspirado no ambiente e 

dinâmica de funcionamento da Unidade de Internação da Clínica 

Cirúrgica II (UIC II) do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani 

de São Thiago (HU), vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC).  

O HU contempla grandes áreas como: Clínica Médica; Clínica 

Cirúrgica, Internação Pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva Adulto e 

Neonatologia; Serviço de Emergência Adulto Pediátrico e 

tocoginecologia.  

A UIC II foi escolhida por ser a unidade referenciada na Instituição 

para o cuidado de pacientes com doença vascular que necessitam de 

atendimento da especialidade, e ter sido palco de estudo realizado por 

Martins (2017) em pacientes com DAP. Está localizada no 4º andar do 

HU-UFSC e dispõe de 12 quartos de internação hospitalar, com 30 leitos, 

distribuídos entre algumas especialidades médicas como coloproctologia, 

urologia, cirurgia vascular, cirurgia plástica, gastroenterologia, 

pneumologia, dentre outras de clínica médica.  

A especialidade vascular interna pacientes masculinos e femininos 

tanto para tratamento cirúrgico de varizes, endopróteses, trombolectomia 

e bypass quanto para reinternação por complicações no pós-operatório ou 

progressão da doença.  



50 

Observa-se que estes pacientes reinternam com frequência na 

CCR-II, conforme apontam os dados estatísticos da Instituição que, em 

2015, mostrou um índice de 11,20% de reinternações com DAP 

(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, 2016). 

A unidade dispõe de uma equipe de enfermagem composta de 27 

profissionais, distribuídos em três auxiliares de saúde, quatro auxiliares 

de enfermagem, 13 técnicos de enfermagem, sete enfermeiras, sendo uma 

enfermeira coordenadora de serviço. Também compõe a equipe 

multidisciplinar o assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

nutricionista, médicos e residentes de diversas especialidades 

(coloproctologia; urologia; cirurgia geral, vascular e plástica; 

gastroenterologia, pneumologia e clínica médica) e residentes de 

enfermagem em alta complexidade (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, 

2016). 

4.3 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO PARA CONSTRUÇÃO 

DO APLICATIVO MÓVEL  

O desenvolvimento da pesquisa metodológica foi organizado e 

guiado conforme o modelo de Design Instrucional Contextualizado 

(DIC). Este método consiste em prover ferramentas e recursos para atingir 

as necessidades de aprendizagem (GALVÃO; PUSCHEL, 2012).  

Conforme Filatro, Piconez (2004) utiliza-se o termo: 

Design instrucional contextualizado para descrever 

a ação intencional de planejar, desenvolver e aplicar 

situações didáticas específicas que, valendo-se das 

potencialidades da Internet, incorporem, tanto na 

fase de concepção como durante a implementação, 

mecanismos que favoreçam a contextualização e a 

flexibilização. 

Este método do DIC é organizado em quatro etapas: a) análise: 

envolve o levantamento das necessidades de aprendizagem, a definição 

dos objetivos instrucionais que se pretendem alcançar e a pesquisa das 

limitações envolvidas; b) design e desenvolvimento: quando ocorre o 

planejamento da instrução e a elaboração dos instrumentos e ferramentas 

utilizadas; c) implementação: compreende a capacitação sobre o uso das 

ferramentas e recursos tecnológicos educacionais a e realização do evento 

ou situação de ensino-aprendizagem propriamente ditos; e, por fim, d) 

avaliação: compreende a avaliação de especialistas em relação aos 

conteúdos, recursos didáticos e interface do ambiente, manutenção 
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(FILATRO, PICONEZ, 2004).  

Entretanto, o App aqui desenvolvido constitui-se de apenas duas 

etapas: análise e design e desenvolvimento, as quais têm o intuito de 

elucidar os procedimentos realizados e atingir os objetivos. Essas etapas 

serão discorridas a seguir: 

Etapa I: denominada análise - corresponde a primeira etapa do 

desenvolvimento da pesquisa metodológica, caracterizada pelo 

levantamento das necessidades dos pacientes com diagnóstico de DAP em 

relação às dificuldades e dúvidas encontradas após a alta hospitalar. É a 

identificação das evidências dos tratamentos necessários para evitar a 

progressão da doença e proporcionar melhor qualidade de vida e o 

reconhecimento da prospecção tecnológica através da análise de Apps 

similares já existentes nas lojas virtuais (Play Store e Apple) e no Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).  

A prospecção tecnológica é conhecida como um segmento dos 

estudos que envolve um processo de investigação direcionado à evolução 

da ciência, tecnologia e inovação com propósito de aprimorar a tomada de 

decisão através da compreensão do passado e a eleição no presente dos 

futuros desejáveis dentre os possíveis e prováveis capazes de influenciar 

políticas públicas (ABREU, 2017). 

Esta análise busca descrever a situação atual da produção 

intelectual voltada a pacientes com o intuito de acompanhar a evolução 

após alta hospitalar e da educação em saúde para evitar possíveis 

complicações. 

Etapa II: denominada design e desenvolvimento - é representada 

pela elaboração do conteúdo instrucional e pela metodologia de 

desenvolvimento do App educativo e de follow up para os pacientes com 

diagnóstico de DAP. 

Com o intuito de organização das etapas, foi elaborado um 

fluxograma para melhor entendimento de todo o processo da pesquisa 

metodológica. Essas etapas serão descritas no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Fluxograma das etapas de desenvolvimento. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

4.3.1 Etapa I: Análise: Esta primeira etapa foi realizada em três 

momentos: 

a) O primeiro momento consistiu na identificação das principais 

dúvidas e necessidades dos pacientes com DAP. Essa etapa foi baseada 

em dados secundários da pesquisa realizada por Martins (2017) intitulada: 

Cartilha para a alta hospitalar de pacientes com Doença Arterial 

Obstrutiva Periférica: uma tecnologia educativa. A pesquisa teve como 

objetivo construir uma tecnologia educativa para a alta hospitalar de 

pacientes com doença arterial obstrutiva periférica. Para tanto, através de 
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entrevistas realizadas com pacientes portadores de doença arterial 

obstrutiva periférica, internados na Unidade de Clínica Cirúrgica II, foram 

identificadas as necessidades de orientações por eles referidas, as quais 

sustentaram a elaboração da cartilha de orientações.  

A opção pelo estudo de Martins (2017) deu-se em razão de sua 

realização ocorrer na Clínica Internação Cirúrgica II/HU, entre 2016 e 

2017, não só por ser uma unidade de referência no tratamento de pacientes 

com doença vascular periférica na Grande Florianópolis, mas também é a 

unidade onde a pesquisadora atua como enfermeira e os participantes 

apresentarem as características objetivadas nesta pesquisa. Martins (2017) 

organizou os dados em categorias temáticas, as quais identificaram as 

principais dúvidas e dificuldades mencionadas pelos pacientes com 

diagnóstico de DAP.  

A autora supracitada elencou cinco categorias para representar as 

dificuldades referidas pelos pacientes. São elas: “Hábitos de vida do ser 

com doença arterial obstrutiva periférica; Viver com doença arterial 

obstrutiva periférica; O conhecimento acerca da doença arterial obstrutiva 

periférica; As dificuldades enfrentadas no domicílio; A rede de apoio” 

(MARTINS, 2017). 

No seu estudo, Martins (2017) adota a nomenclatura DAOP para 

definir doença arterial obstrutiva periférica, mas nesse estudo foi adotada 

a nomenclatura DAP para definir doença arterial periférica. A 

nomenclatura DAOP é utilizada no Brasil pela especialidade de cirurgia 

vascular, mas sem nenhuma justificativa científica. Após conversas com 

vários profissionais, todos relataram que não há nenhuma diferenciação 

da doença entre DAOP e DAP. 

A análise das categorias elencadas deu-se a partir das categorias 

enumeradas por Martins (2017), realizada durante o mês de agosto 2017, 

pela pesquisadora principal. Nesse primeiro momento, fez-se uma leitura 

completa da dissertação e, em seguida, organizou-se os dados em um 

quadro relacionando as categorias temáticas de Martins (2017) com as 

dificuldades enfrentadas pelos pacientes no tratamento e os seus hábitos 

de vida após a alta hospitalar. Esses dados foram utilizados para auxiliar 

na construção do conteúdo educacional do App. 

b) No segundo momento, ocorreu a realização da revisão 

integrativa da literatura, buscando as evidências científicas a respeito do 

tratamento e complicações dos pacientes com diagnóstico de DAP. A 

revisão integrativa seguiu seis passos: a elaboração da pergunta 

norteadora, a busca ou amostragem na literatura, a coleta de dados, a 

análise crítica dos estudos incluídos, a discussão dos resultados e a 

apresentação da revisão integrativa (SOUSA; SILVA; CARVALHO, 
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2012). 

Para a realização desse estudo, optou-se pela busca na base de 

dados PUBMED, Serviço da U.S. National Library of Medicine (NLM) 

que indexa a literatura especializada nas áreas de ciências biológicas, 

enfermagem, odontologia, medicina, medicina veterinária e saúde 

pública, tendo a base de dados MEDLINE, Cumulative Index to Nursing 

& Allied Health Literature (CINAHL). Essa base de dados pertence e é 

operada pela EBSCO Publishing. Oferece quatro bases de dados incluindo 

duas versões de texto completo, indexa periódicos científicos sobre 

enfermagem e áreas correlatas de saúde. A base de dados está disponível 

no EBSCOhost ®, uma das plataformas de pesquisa disponíveis mais 

utilizadas, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). Essa base de dados relativa às ciências da saúde publica 

artigos nos países da América Latina e Caribe, datados a partir de 1982. É 

um produto cooperativo da Rede BVS, coordenado pela BIREME (Centro 

Especializado da Organização Pan-Americana da Saúde). Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) é uma empresa brasileira que propõe 

artigos acadêmicos em formato PDF. Trabalha com normalização de 

textos científicos, no Brasil, oferecendo serviços de assessoria editorial, 

marcação XML, conforme DTDScielo/PMC e produção de PDF via 

XML-Publishing. 

As estratégias de busca foram realizadas com base nos Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS): doença arterial periférica, terapêutica, 

complicação e cuidados de enfermagem, complementados por palavras-

chave relacionados com cada descritor; doença arterial obstrutiva 

periférica, doença arterial, arteriopatias periféricas; doença arterial 

oclusiva periférica, terapêutica, tratamento, complicações e aderência ao 

tratamento, além das variações de gênero e número das palavras para que 

a busca ficasse completa nos campos de título e resumo. Para favorecer a 

busca também foram utilizadas as combinações dos descritores com os 

operadores booleanos and e or.  

Os critérios de inclusão adotados foram os artigos, diretrizes 

nacionais e internacionais que discorrem sobre o tratamento para os 

pacientes com diagnóstico de DAP, publicados entre os anos de 2014 a 

2017, com nível de evidência, conforme classificação doThe Joanna 

Briggs Institute (2011) apresentados no quadro 3. A delimitação de três 

anos deu-se devido ao grande número de publicações disponíveis nas 

bases de dados supracitadas. 
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Quadro 3 - Níveis de Evidência. 

NÍVEL DESCRIÇÃO 

Nível I Evidências obtidas a partir de uma revisão sistemática de todos 

os ensaios clínicos randomizados relevantes. 

Nível II Evidência obtida de pelo menos um ensaio clínico randomizado 

desenhado corretamente. 

Nível III.1 Evidências obtidas a partir de bem concebido ensaios clínicos 

controlados, não randomizados. 

Nível III.2 Evidências obtidas a partir de estudos comparativos, tais como 

estudos de coorte, caso-controle de estudos, preferência de mais 

de um centro ou grupo de pesquisa. 

Nível III.3 Evidências obtidas a partir de séries temporais múltiplas, com ou 

sem a intervenção dramática, resultados em experimentos não 

controlados. 

Nível IV Evidências da opinião de autoridades respeitadas, baseadas na 

experiência clínica, descritivo, estudos ou relatórios de comitês 

de especialistas. 

Fonte: THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE (2011). 

A análise de dados seguiu a modalidade proposta por Bardin 

(2011), ou seja, uma análise de conteúdo que consiste em três fases 

fundamentais: pré-análise, que compõe a organização e leitura flutuante 

do material; exploração do material, na qual é realizada a codificação, 

classificação e categorização dos estudos; e tratamento dos resultados 

através da inferência e interpretação. 

As unidades de registros do material deram origem a quatro 

categorias: tratamento farmacológico, tratamento cirúrgico e 

endovascular, prática de exercício físico, e mudança nos hábitos, 

conforme exemplificado no Apêndice 1. 

c) No terceiro momento aconteceu a prospecção tecnológica que 

consistiu na busca de similares disponíveis nas lojas virtuais. Por se tratar 

de um método pouco utilizado no meio acadêmico, não existe ainda uma 

definição dos passos para guiar a prospecção tecnológica, mas, sem 

dúvida, é uma forma de complementação de pesquisa na área de inovação 

tecnológica (PROCACI et al., 2016).  

Nesse estudo para a realização da busca de Apps disponíveis nas 

lojas virtuais e no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 

foram utilizadas palavras-chave, por exemplo, acompanhamento, follow 

up, doenças crônicas, paciente, doença arterial periférica, educativa e 

saúde. O período de busca ocorreu no mês de julho de 2017.  

O registro de programa de computador é realizado de maneira 
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separada do registro de patente, por isso, não foi possível localizar 

aplicados direcionados aos pacientes na base de dados do INPI. 

Os documentos encontrados nas lojas virtuais foram computados 

em um quadro (Apêndice 2) contendo nome do aplicativo, objetivo, 

pontos fortes e pontos fracos. 

A análise deu-se através da avaliação dos Apps buscando conhecer 

o propósito de cada um, suas funcionalidades e os comentários dos 

usuários e dos sites especializados.  

4.3.2 Etapa II: Design e Desenvolvimento. 

O aplicativo móvel foi organizado segundo a metodologia Design 

Instrucional Contextualizado (DIC), que se caracteriza pela capacidade de 

adequar o conteúdo de um processo educativo tradicional para um meio 

digital, mais especificamente à produção de materiais analógicos 

(FILATRO, PICONEZ, 2004). A interação entre todas as fases são 

fundamentais para o processo de construção dessa ferramenta (GALVÃO; 

PUSCHEL, 2012). Esta etapa foi organizada em dois momentos, descritos 

a seguir: 

a) O primeiro momento - Design é o período de definição do 

conteúdo de aprendizado, da estrutura de navegação de telas, assim como 

a organização visual e funcional, mantendo a preocupação com questões 

de percepção, tal como tipo de letra, tamanho de fonte, espaçamento, cores 

e posicionamento das imagens, figuras e animações. Salienta-se que 

houve um profissional da área de tecnologia da informação voluntário que 

prestou consultoria/apoio neste momento. 

Esta fase foi desenvolvida a partir dos dados obtidos na etapa I 

(identificação das dificuldades e dúvidas encontradas pelos pacientes com 

diagnóstico de DAP, após a alta hospitalar e evidências científicas sobre o 

tratamento necessário para evitar ou diminuir a progressão da doença e 

busca dos similares). Assim, os dados encontrados por Martins (2017) 

com os pacientes serviu para elencar as principais dúvidas por eles 

existentes. A revisão da literatura apontou as evidências dos cuidados, 

dúvidas e tratamentos que sustentam o aplicativo.  

Com base nessas perspectivas, foi elaborado o conteúdo 

pedagógico de orientações necessárias para a continuidade do tratamento 

e prevenção de complicações da DAP no domicílio onde fizeram parte do 

App. O conteúdo pedagógico foi composto por conceitos, tratamento, 

complicações e cuidados para a educação em saúde.  

Também fez parte do App o follow up dos pacientes através da 

monitorização da evolução do processo cicatricial das lesões com 
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encaminhamento de fotos da lesão, por meio de mensagens enviadas 

diretamente paciente/profissional. Nesse processo, o profissional pôde 

acompanhar a evolução do paciente e realizar a educação em saúde 

enviando orientações às suas dúvidas que não foram sanadas com o 

conteúdo apresentado no aplicativo. 

Com base na caracterização dos pacientes, definiu-se uma 

linguagem para a efetiva compreensão das informações oferecidas no 

App. As informações, embora sejam respostas às dúvidas dos pacientes, 

estão baseadas nas evidências de tratamento e prevenção preconizadas 

pelas organizações competentes. Optou-se pela utilização de imagens 

associadas a textos, estruturadas em tópicos e conectadas por hipertextos 

(links) de forma a favorecer o entendimento do contexto proposto. 

A criação do mockups2 e do fluxo de navegação possibilitou a 

representação estrutural da informação elaborada, visualizando o 

conteúdo e demonstrando as principais funcionalidades de uma forma 

estática. Para a construção dos mockups foi utilizado o software Sketch, 

que permitiu a diagramação das telas e seu fluxo de navegação para as 

plataformas Android e iOS. Estes foram desenvolvidos no início do 

processo de construção, permitindo, assim, a visualização do fluxo e a 

identificação de possíveis problemas de usabilidade antes da escrita do 

código-fonte da aplicação, de forma a diminuir tempo e custo de correção 

após programação. 

b) O segundo momento - Desenvolvimento fundamenta-se na 

produção do objeto de aprendizagem propriamente dito, ou seja, a 

codificação do aplicativo em linguagem computacional e armazenamento 

na plataforma escolhida. Foi executado por um programador sênior 

voluntário, o qual utilizou a tecnologia híbrida que atende a múltiplas 

plataformas. A interface do aplicativo foi desenvolvida utilizando a 

linguagem de programação JavaScript e Hypertext Markup Language, 

versão 5 (HTML 5), frameworks IONIC e angularjs e para 

armazenamento das informações foi usado o banco de dados Firebase 

local e Nuvem, tornando o desenvolvimento mais dinâmico e mais 

compatível com as plataformas Android e iOS. 

O framework IONIC-V2 foi escolhido como plataforma pela 

possibilidade do desenvolvimento de uma aplicação híbrida 

(ESCHWEILER, 2016). Contudo, este desenvolvimento híbrido utilizou 

a linguagem HTML 5, CSS (Cascading Style Sheets) e JavaScript para a 

                                                 
2São basicamente desenhos de telas (esboços) que servem para mostrar de 

maneira direta a arquitetura e o fluxo de navegação de como o aplicativo final 

ficará, conforme o que foi especificado. 
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construção do aplicativo. A instalação e execução do mesmo aconteceram 

em modo de App em programação nativa. Isso se faz necessário para 

quando o usuário abrir o aplicativo, esse código processe na webview 

(ESCHWEILER, 2016).  

Neste contexto, Ferreira (2013) descreve o HTML 5 como sendo 

uma linguagem de marcação para criar páginas na Web. Uma página 

possuiu parágrafos, listas, imagens, vídeos, tabelas, entre outros 

componentes, que são representados por meio de tags, interpretados pelo 

navegador para gerar na tela o conteúdo desejado. O HTML 5 é uma 

linguagem de marcação que define a estrutura de uma página web, ou seja, 

não define a aparência  visual do aplicativo. Ferreira (2013) destaca que a 

aparência visual é responsabilidade da linguagem CSS, que define o 

layout, cores de fundo e do texto (fonte), posicionamento dos elementos 

na página, animações, botões, entre outras informações, por meio de 

seletores, classes, propriedades e valores. 

Webview é o nome dado a um tipo especial de browser que começa 

a executar assim que a App híbrida é aberta pelo usuário. É dentro desse 

browser que a App é executada. Todo esse procedimento é transparente 

para o usuário, pois a webview não contém componentes característicos 

de um browser, como a barra de endereço e a barra de favoritos, por 

exemplo. A webview contém apenas o necessário para que o HTML 5, 

CSS e JavaScript funcionem. Ela se comporta como a engine de 

renderização da App. 

O framework IONIC-V2 permitiu uma interação com os 

dispositivos móveis através do Application Programming Interface 

Cordova (API Cordova), sendo capaz de acessar componentes nativos do 

celular, por exemplo, Global Positioning System (GPS), câmera, vídeos e 

contatos (LOPES, 2016). Foi utilizado também o framework Angularjs, 

considerado uma das ferramentas de trabalho mais poderosas para o 

desenvolvimento web (SCHMITZ, 2014). Esta funciona como uma 

extensão do HTML 5, que permite adicionar novos atributos e 

funcionalidades extras.  

4.4 PERSPECTIVAS FUTURAS 

As etapas III e IV serão realizadas posteriormente, pois o tempo 

disponível não permitiu concluir esta fase ainda durante o curso do 

mestrado.  

A continuidade da pesquisa pretende realizar a avaliação e 

validação do aplicativo em plataforma móvel por experts das áreas 

assistencial, educacional, tecnológica e design. 
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Para avaliação de qualidade técnica do aplicativo serão 

instrumentos baseados no estudo de Sperandio (2008), que avalia as 

características de funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, 

manutencibilidade e portabilidade do sistema. 

Validar conteúdo refere-se à análise minuciosa do conteúdo de um 

instrumento, com objetivo de verificar se os itens propostos constituem 

uma amostra representativa do assunto que se tenciona medir. Os 

instrumentos são submetidos à apreciação de peritos no assunto, os quais 

podem sugerir, corrigir, acrescentar ou modificar os itens (PERROCA; 

GAIDZINSKI, 2003; POLIT, HUNGLER, 2011). 

A validação deste protótipo será através da validação de conteúdo 

por experts e usuários do aplicativo em serviços diferenciados para medir 

o impacto da informação em saúde através da utilização do App.  

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Por se tratar de uma pesquisa de produção tecnológica em que 

foram utilizados dados publicizados por Martins (2017), foi liberado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal 

de Santa Catarina (CEPUFSC), CAAE 76825717.8.0000.0121, conforme 

Anexo 1. Entretanto, foram respeitados os princípios éticos contidos na 

Resolução 466/2012. Esta Resolução congrega, no indivíduo e nas 

coletividades, os quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça, entre outros, e objetiva garantir os 

direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos 

da pesquisa e ao Estado (BRASIL, 2012). 

A autonomia inclui o respeito pela pessoa, à sua vontade, aos seus 

valores morais e crenças ou, ainda, a de seu representante legal. Significa 

que a pessoa deve ser considerada como um ser capaz de deliberar e tomar 

as próprias decisões no que se refere aos cuidados de saúde (BRASIL, 

2012). A autora Martins (2017) foi informada da pesquisa em andamento 

e do meu interesse em utilizar os dados por ela pesquisados sobre as 

necessidades encontradas pelos pacientes com diagnóstico de DAP após a 

alta hospitalar. E a mesma teve a autonomia de aceitar ou não de acordo 

com sua vontade própria, livremente, sem se submeter a imposições 

alheias, conforme mostra o (Apêndice 3). Atendendo a estes princípios foi 

solicitada a doação dos dados da autora Martins (2017) para a utilização 

dos dados publicizados em sua dissertação. A participação da autora, na 

pesquisa, não implica em nenhuma sanção, prejuízo, dano ou desconforto 

físico e psicológico. 

A beneficência diz respeito à obrigação ética de maximizar os 
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benefícios e minimizar os prejuízos ao indivíduo (BRASIL, 2012). Nesse 

sentido, o App procura atender às necessidades educativas e de follow up 

dos pacientes atendidos no HU-UFSC. Pretende-se, após sua avaliação e 

validação, disponibilizar o aplicativo ao HU com anuência da Direção 

Geral.  

O princípio da não maleficência implica no dever moral de não 

ocasionar danos ou malefícios às pessoas e impedir que elas sejam 

colocadas sob riscos adicionais, seja no cuidado em saúde, seja na 

pesquisa biomédica e comportamental (BRASIL, 2012). Assim, o App 

procura respeitar a linguagem e condição do paciente sem impor condutas 

a serem seguidas, apenas fornecendo informações que lhes podem ser 

úteis. 

O quarto princípio, a justiça, se refere à obrigação ética de tratar 

cada pessoa de acordo com o que se considera moralmente correto e 

apropriado (BRASIL, 2012).  

O estudo foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina 

(CEPUFSC) e aprovação da Direção da Instituição de Saúde (ANEXO 2). 
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5 RESULTADOS  

A Instrução Normativa 01/MPENF/2014 de 03 de dezembro de 

2014 (Anexo 3) define os critérios para elaboração e o formato de 

apresentação dos trabalhos de conclusão do Programa de Pós-graduação 

em Gestão do Cuidado em Enfermagem (Mestrado Profissional) da 

UFSC. Foram desenvolvidos um manuscrito e um produto: 

MANUSCRITO: Aplicativo móvel educativo de follow up de 

enfermagem para pacientes com diagnóstico de doença arterial 

periférica. 

PRODUTO: Aplicativo DAP 

5.1 MANUSCRITO: APLICATIVO MÓVEL DE FOLLOW UP PARA 

PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA 

Cristiane Baldessar Mendez  

Nádia Chiodelli Salum 

Resumo: Trata-se de uma produção tecnológica do tipo prototipagem, 

com o objetivo de descrever o desenvolvimento de um protótipo de 

aplicativo móvel educativo e de follow up de enfermagem para pacientes 

com diagnóstico de doença arterial periférica. A construção seguiu o 

modelo do design instrucional contextualizado, constituído de duas 

etapas: análise e design e desenvolvimento. Foi desenvolvido de maio a 

novembro de 2017. Na etapa de análise foi realizada a identificação das 

necessidades de orientações dos pacientes com doença arterial periférica, 

as evidências recomendadas para o tratamento e a prospecção tecnológica 

dos aplicativos móveis voltados para pacientes. Na etapa de design e 

desenvolvimento consta o conteúdo instrucional contextualizado e a 

linguagem de programação computacional. O uso do aplicativo tem 

potencial para melhorar o acompanhamento dos fatores de risco, estimular 

o autocuidado, a coparticipação no seu tratamento, a participação familiar, 

bem como trazer um estímulo à vida saudável, redução de custos para o 

sistema de saúde e planejar um cuidado individualizado.  

Descritores: Doença Arterial Periférica, Aplicativos Móveis, 

Enfermagem, Tecnologia Educacional, Tecnologia da Informação, 

Acompanhamento dos Cuidados de Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

A conexão móvel ou web móvel entrou no mercado no ano 2000 e 

é definida como a tecnologia de comunicação sem fio (wireless) para 

acesso às informações e aplicações em qualquer lugar e momento, a partir 

de dispositivos móveis, como celulares, smartphones e tablets 

(NONNENMACHER, 2012). Esta tecnologia tem conquistado um espaço 

de destaque na vida das pessoas e também auxiliando na área da saúde, 

com ganhos inquestionáveis no sentido de mais agilidade no atendimento, 

de maior confiabilidade nas informações e redução de custos 

(BARTMANN, 2012). 

A computação móvel pode ser utilizada em muitas vertentes na área 

da saúde, como apoio diagnóstico médico e de enfermagem, tomada de 

decisão, prontuário eletrônico mantendo o histórico de exames, 

diagnósticos e consultas, avaliação da carga de trabalho em enfermagem, 

controle dos estoques de medicamentos, gerenciamento de leitos, além do 

foco no apoio ao paciente com lembretes de consultas/retornos via Short 

Message Service (SMS), monitoramento remoto, manejo da dor, 

acompanhamento após a alta (follow up), redução das consultas 

ambulatoriais em tratamentos de longa duração, e estimular a adesão aos 

tratamentos e a vida saudável (TIBES; DIAS; ZEM-MASCARENHAS, 

2014, ODENY, 2014; ARMSTRONG, 2015). 

Neste contexto, há estudos que destacam a utilização de aplicativos 

móveis via smartphones para acompanhamento pós-operatório no intuito 

de identificar possíveis complicações cirúrgicas. Esses acompanhamentos 

estão acontecendo por meio de fotos, orientações e esclarecimento de 

dúvidas quanto ao uso de medicamentos, monitoramento de potenciais 

eventos adversos, como a dor e complicações pós-operatórias 

(STOMBERG et al., 2012; COYTE, SEMPLE, 2014; SEMPLE et al., 

2015; ARMSTRONG, COYTE, SEMPLE, 2015; JAENSSON et al., 

2015; ARMSTRONG; et al., 2016; NILSSON et al., 2016).  

O acesso a informações por meio do uso de mídias sociais e 

dispositivos móveis nos países desenvolvidos configuram os pacientes um 

papel mais ativo na tomada de decisão médica, além de favorecer o 

estreitamento de vínculo entre o paciente/familiares e sistema de saúde, 

com melhor engajamento no tratamento das doenças crônicas 

(WIJERATNE, 2017). 

A Doença Arterial Periférica (DAP) é um processo obstrutivo 

crônico, ocasionado principalmente pela aterosclerose. O acúmulo de 

lipídios e material fibroso entre a camada íntima e média das artérias 

acarreta a redução/interrupção do aporte sanguíneo para a musculatura. 
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As regiões do corpo mais afetadas são os membros inferiores, contudo a 

doença vascular é responsável por complicações cardiovasculares e 

cerebrovasculares. Estas reduções do aporte sanguíneo nas artérias 

periféricas apresentam-se com sintomas à claudicação intermitente (CI) e 

à dor isquêmica em repouso. As consequências desta isquemia são necrose 

e, potencialmente, perda do membro afetado (RAPP, MACTAGGART, 

2011; BRITO, MURILO, 2014; SBACV, 2015). 

A incidência anual da CI foi estimada em 220 a 3500 por 1.000.000 

pessoas, mantendo sua prevalência de aproximadamente 1% da população 

adulta e cerca de 10% dos pacientes com DAP apresentam CI (SANNA, 

2011; DAVIES, 2012; NEHLER et al, 2014). A prevalência mundial de 

doença arterial periférica dos membros inferiores está entre 3 a 12% 

(HIRSCH et al., 2005). Na Europa e na América do Norte, o diagnóstico 

de DAP atinge cerca de 27 milhões de pessoas sendo que 

aproximadamente 500.000 precisam de internamento pelo menos uma vez 

no ano para tratamento das complicações e 100 mil necessitam do 

acompanhamento através de angiogramas anuais (NONGREN, 2007; 

DAVIES, 2012).  

No Brasil, a incidência não difere de outros países. A estimativa 

anual é de 0,053% da população de homens de 55 a 74 e mulheres de 65 

a 74 anos com o diagnóstico de DAP.  A SBACV-SP, (2016) enfatiza o 

crescente problema com o envelhecimento da população ocidental. 

Contudo, Stijn L. et al. (2016) salientam a preocupação desse evento com 

a população mais jovem,  que mostra uma expectativa de vida de 1,23 a 

2,7 anos após diagnosticado. 

A evolução assintomática da DAP pode atingir até 70 a 80% dos 

pacientes; com isso, retarda e dificulta o diagnóstico precoce, sendo um 

ponto fundamental para o controle dos fatores de risco a mudança do estilo 

de vida, a fim de melhorar a eficácia do tratamento, diminuir o risco de 

complicações, como úlceras e amputações precoces, além de garantir a 

qualidade de vida dos pacientes (FOWKES et al., 2013). 

Ao longo das últimas décadas, embora haja um crescente avanço 

nas técnicas e possíveis tratamentos para a DAP (triagem para prevenção 

primária da doença arterial coronária e uso de estatinas, ACE e inibidores 

plaquetários, β-bloqueadores, procedimentos cirúrgicos, endovasculares e 

exercícios supervisionados), os pacientes mostram baixa adesão e 

dificuldades em dar sequência ao tratamento proposto por falta de 

conhecimento da doença e seus agravantes (BECKERA, 2011; FREITAS 

et al., 2015).  

A dificuldade de compreensão e absorção sobre a doença e seus 

fatores causais durante as consultas ambulatoriais ou mesmo nas 
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internações hospitalares podem ser inferidos pelo número de atendimento 

de emergências por gangrena/lesões infectadas, obstrução aguda e 

reinternações. A não adesão ao tratamento atingiu 11,20%, em 2015 

(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, 2016). 

Observa-se que diversos pacientes com DAP realizam contato 

telefônico com a unidade de internação para sanar dúvidas, para confirmar 

se as orientações recebidas estão corretas ou vão até a unidade de 

internação para buscar auxílio.  

Com o intuito de reduzir os obstáculos encontrados pelos pacientes 

com DAP e seus familiares no contexto de cuidados, orientação e 

acompanhamento após a alta hospitalar e valendo-se da evolução 

tecnológica da Web e dos Apps na área da saúde, foi criada uma 

ferramenta que proporciona acesso à informação especializada, 

aperfeiçoando o vínculo com o Sistema de Saúde e com um planejamento 

assistencial voltado à necessidade do paciente.  

Acredita-se que a comunicação e a informação via Web 3.0 podem 

ser facilitadores da dinâmica de funcionamento dos serviços de saúde, 

pois podem diminuir ou evitar deslocamentos, reduzir as demandas na 

rede de saúde, minimizar agravamentos devido à falta de suporte 

terapêutico e facilitar a referência e contrarreferência.  

A educação em saúde objetiva ampliar a autonomia e a capacidade 

de intervenção das pessoas sobre suas próprias vidas e as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) têm o potencial de contribuir de forma 

importante para melhorar o acesso a serviços de qualidade, ao mesmo 

tempo, reduzir custos. Assim, a utilização de acompanhamento/follow up 

por aplicativo móvel pode contribuir para qualificação do cuidado de 

saúde ao paciente submetido ao tratamento de DAP.  

Nesta perspectiva, o estudo tem como objetivo descrever o 

desenvolvimento do aplicativo móvel educativo de follow up de 

enfermagem para pessoas com diagnóstico de doença arterial periférica, 

no propósito de modificar fatores de risco comportamentais como a 

alimentação inadequada, o sedentarismo, o tabagismo, o excesso de peso, 

não cumprimento da prescrição medicamentosa. O follow 

up/acompanhamento pode ocorrer por meio de troca de mensagens, 

esclarecendo as dúvidas que podem interferir no controle da doença. 

MÉTODO 

Trata-se de uma produção tecnológica do tipo prototipagem que 

visa à construção de um instrumento tecnológico, o aplicativo móvel 

educativo e de follow up de enfermagem para pessoas com DAP mediante 
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rigor científico. O desenvolvimento do estudo foi organizado e guiado 

conforme o modelo de Design Instrucional Contextualizado (DIC), que 

consiste em prover ferramentas e recursos para atingir as necessidades de 

aprendizagem (GALVÃO; PUSCHEL, 2012). 

Teve como referência o tratamento de enfermagem aplicado em um 

hospital-escola do sul do Brasil, em uma unidade de clínica cirúrgica que 

atende pacientes com doença arterial periférica, no período de maio a 

novembro de 2017. 

O aplicativo foi desenvolvido em duas etapas: análise, design e 

desenvolvimento, as quais são descritas a seguir:  

Etapa I - análise: Nesta etapa foi realizada a identificação das 

necessidades de orientações dos pacientes com DAP, obtidas por meio do 

estudo de Martins (2017), no qual foi possível identificar as necessidades 

dos pacientes com diagnóstico de DAP em relação às dificuldades e 

dúvidas encontradas após a alta hospitalar. Realizou-se a revisão 

integrativa que identificou as evidências dos tratamentos propostos 

atualmente para evitar a progressão da doença e proporcionar melhor 

qualidade de vida. E, por fim, a prospecção tecnológica de similares que 

foi realizada através da análise de Apps similares já existentes nas lojas 

virtuais. Na análise buscou-se descrever a situação atual na produção 

intelectual voltada à educação em saúde e o acompanhamento à domicílio.  

A revisão integrativa seguiu os passos: elaboração da pergunta 

norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise 

crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da 

revisão integrativa (SOUSA; SILVA; CARVALHO, 2010). Foi feita a 

busca nas bases de dados PUBMED, MEDLINE, CINAHL, LILACS e 

SCIELO. 

As estratégias de busca foram executadas com base nos Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS). São eles: doença arterial periférica, 

terapêutica, complicação e cuidados de enfermagem, complementadas por 

palavras-chave relacionadas com cada descritor; doença arterial 

obstrutiva periférica, doença arterial, arteriopatias periféricas; doença 

arterial oclusiva periférica, terapêutica, tratamento, complicações e 

aderência ao tratamento, além das variações de gênero e número das 

palavras para que a busca fique completa nos campos de título e resumo. 

Para favorecer a busca foi utilizado combinações dos descritores com os 

operadores booleanos (and, or). Os critérios de inclusão foram artigos, 

diretrizes nacionais e internacionais que discorrem sobre o tratamento 

para os pacientes com diagnóstico de DAP, publicados entre os anos 2014 

a 2017, com nível de evidência, conforme classificação de The Joanna 

Briggs Institute (2011). Como critérios de exclusão elegeram-se os artigos 
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que discutiam sobre técnicas médicas, estudos de caso, relato de 

experiência, revisão integrativa. 

Etapa II - denominada design e desenvolvimento: representada 

pela elaboração do conteúdo instrucional contextualizado e pela 

metodologia de desenvolvimento do App educativo para follow up aos 

pacientes com diagnóstico de DAP. Esta etapa foi organizada em dois 

momentos, descritos a seguir:  

1º Momento - Design: período de definição do conteúdo de 

aprendizado, da estrutura de navegação de telas, assim como a 

organização visual, funcional e sua tipografia, ou seja, a composição do 

layout juntamente com questões de percepção, tal como tipo de letra, 

tamanho de fonte, espaçamento, cores e posicionamento das imagens, 

figuras e animações. Para tal atividade houve um profissional da área de 

tecnologia da informação voluntário que prestou consultoria/apoio neste 

momento. 

Esta fase foi desenvolvida a partir dos dados obtidos na etapa I. O 

conteúdo pedagógico foi composto por conceitos da doença, informações 

sobre fatores de risco, diagnóstico, tratamento e orientação para a 

prevenção de complicações. 

Foi definida a linguagem necessária para a efetiva compreensão das 

informações oferecidas no App. Para a construção dos mockups foi 

utilizada a ferramenta Sketch, a qual permite a diagramação das telas e seu 

fluxo de navegação para as plataformas Android e iOS. 

2º Momento - Desenvolvimento: constitui a produção do objeto de 

aprendizagem propriamente dito, ou seja, a codificação do aplicativo em 

linguagem computacional e armazenamento na plataforma escolhida. Foi 

realizado por um programador sênior voluntário, o qual utilizou a 

tecnologia híbrida que atende a múltiplas plataformas. A interface do 

aplicativo foi desenvolvida utilizando a linguagem de programação 

JavaScript e HTML5, frameworks IONIC e angularjs e para 

armazenamento das informações foi usado o banco de dados SQLite e 

Firebase, tornando o desenvolvimento mais dinâmico e mais compatível 

às plataformas Android e iOS. A ferramenta CSS também foi utilizada 

para configuração e diagramação das telas, imagens, botões, fontes e 

cores. 

O estudo foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina 

(CEPUFSC), após aprovação da Direção da Instituição de Saúde. 

Também foi solicitado autorização da pesquisadora Martins (2017) para a 

utilização dos dados obtidos junto aos pacientes. 
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RESULTADOS  

Os resultados serão apresentados segundo as etapas de construção: 

Etapa I: A identificação das dúvidas dos pacientes com DAP, no que se 

referem ao conhecimento acerca da doença, os seus hábitos de vida, as 

dificuldades encontradas no domicílio após a alta hospitalar e as 

orientações necessárias para a continuidade do tratamento proposto ao 

retorno à comunidade, ocorreu a partir do trabalho desenvolvido por 

Martins (2017), conforme mostra o quadro1: 

Quadro 1 - Demonstrativo das dificuldades enfrentadas pelos pacientes com 

Doença Arterial Periférica. 

CATEGORIAS TEMÁTICAS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

Hábitos de vida do ser com doença 

arterial obstrutiva periférica. 

Tabagismo, atividade física reduzida 

(sedentarismo) e hábitos alimentares 

inadequados. 

Viver com doença arterial obstrutiva 

periférica. 

Associação de comorbidades como 

hipertensão arterial e Diabetes Mellitus. 

O conhecimento acerca da doença 

arterial obstrutiva periférica. 

Desconhecimento do diagnóstico 

médico, causas do adoecimento, 

informações pouco esclarecedoras e 

utilização de termos técnicos que 

dificultam o entendimento, falta de 

entendimento sobre a evolução da 

doença. 

As dificuldades enfrentadas no 

domicílio. 

A troca de curativo, avaliação diária dos 

pés, acesso aos medicamentos 

prescritos, limitação financeira para 

aquisição dos alimentos recomendados, 

além do preparo dos alimentos. 

A rede de apoio. Dificuldade de acompanhamento com a 

Unidade Básica quanto à avaliação dos 

curativos, fornecimento de 

medicamentos e materiais para os 

curativos. 

Dificuldades de apoio da rede familiar 

no que se refere ao auxílio com os 

cuidados de higiene, realização de 

curativos, atividades domésticas como 

alimentação e limpeza do domicílio até 

o acompanhamento aos serviços de 

saúde. 

Fonte: Martins (2017). 



68 

A revisão integrativa buscou elencar os estudos desenvolvidos 

sobre a boa prática no tratamento de DAP. Foram capturados 79 artigos 

que atenderam ao escopo da revisão. Quanto ao local de publicação, 40% 

na Europa, 42,5 % na América do Norte, 12,6% na Ásia, 2,5 na Oceania 

e 3,7 % na América do Sul. Em relação aos anos de publicação vinte e três 

(23) em 2014, vinte e cinco (25) em 2015, vinte e um (21) em 2016 e dez 

(10) em 2017. Quanto à categoria profissional, publicou 88,6% da 

medicina (70), 3,7% enfermagem (3), 3,7% fisioterapia (3) e 2,5% 

psicologia (2). Em relação ao tema abordado, 37,9 % (30) abordaram o 

tratamento endovascular, 8,8% (7) cirurgia vascular aberta, 21,5% (21) 

tratamento farmacológico, 8,8% (7) controle dos fatores de risco, 12,6% 

(10) exercício físico supervisionado e 1,2% (1) tratamento da lesão de 

membros inferiores.  

Os estudos que discorrem sobre a avaliação das cirurgias 

vasculares de MMII e as endopróteses abordam o impacto dos 

procedimentos na claudicação intermitente, a redução das complicações 

da DAP como amputações, a durabilidade e a eficácia, a diminuição no 

índice de Ruthenfort, taxa de cicatrização de feridas, qualidade de vida/ 

morbimortalidade e impacto financeiro entre os procedimentos (MIURA 

et al, 2014;KRANKENBERG, et al., 2014; FRANZ, et al.,2015; ARORA, 

et al., 2015; ASSI, et al. 2015; PANAICH, et al., 2015; INOUE, et al, 

2016; BODEWES, et al., 2017; CHEN  et al., 2017).  

Os estudos que abordam os fármacos avaliam o uso de estaminas, 

inibidores da ECA, antiplaquetário, enzima de conversão da angiotensina 

(ACEI) ou bloqueadores dos receptores da angiotensina (ARB) no 

tratamento de DAP, na prevenção dos eventos adversos cardiovasculares 

e complicações com os MMII (KUMBHANI, et al., 2014; 

ARMSTRONG, et al.,2014; ARMSTRONG, et al., 2015; CHEN, et al., 

2015; CIMMINIELLO et al., 2015; HARRIS, ROOS, LANDRY, 2016; 

HUSSAIN, et al., 2016; ISHII, et al., 2016; LUK. et al., 2017). 

Outros estudos apresentam a contribuição do exercício físico como 

terapia para a melhora da distância percorrida pelo paciente sem 

apresentar a CI e o aumento do ITB em um período de curto e médio prazo 

associado ao tratamento farmacológico e/ou intervencionista (MURPHY 

et al., 2015; MALGOR et al., 2015; LINDO, 2015; MAZARI et al., 2017; 

GARDNER et al., 2017). Contudo, outro estudo salienta que as pacientes 

do sexo feminino, em idade avançada, pacientes com um elevado índice 

de massa corporal e comorbidades cardíacas apresentam menor resposta 

ao exercício supervisionado, tanto com a claudicação quanto a distância 

percorrida (DORENKAMP et al., 2016). 
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Em relação às terapias recomendadas para o tratamento de DAP, o 

estudo de Hussain et al. (2016) avaliou a associação de oito terapias, sendo 

elas: agentes antiplaquetários, estatinas, inibidores da enzima de 

conversão da angiotensina, controle da pressão arterial, controle de 

lipídios, controle de glicemia diabética, cessação do tabagismo e índice de 

massa corporal com o envolvimento dos cirurgiões vasculares, médicos 

de família e pacientes com PAD. Essa associação favoreceu um resultado 

positivo para a redução de risco cardiovascular e de complicações dos 

membros inferiores.  

Ainda, nesta etapa, buscou-se realizar a prospecção tecnológica 

analisando os Apps similares voltados à saúde do paciente e/ou indivíduo 

em busca de vida saudável. Foram avaliados 30 Apps, voltados para 

diversos segmentos, tais como:  

 Prática do exercício físico: com dicas diárias, treinos 

organizados por intensidade, medidor de calorias e avaliação 

de peso, rotas para pedalar, personal trainer online;  

 Nutricional: com disponibilidade de receitas, orientação na 

substituição dos alimentos, controle de calorias, estímulo à 

ingestão hídrica; 

 Bem-estar: melhorar a qualidade do sono (quantidade de 

horas, uso de alarmes para sinalizar momento de adormecer e 

despertar e música), relaxamento (movimentos, respiração); 

 Medicamentos: sinalizadores de horários para tomar 

medicamentos, dose, orientação sobre efeitos colaterais, 

interação medicamentosa, histórico, mapas indicando a 

farmácia privada e/ou popular mais próxima; 

 Doenças: prevenção do câncer de pele com possibilidade de 

registro dos locais que apresentam manchas e possibilita o 

registro em fotos, informações médicas sobre doenças 

dermatológicas, suporte a mulheres com câncer de mama, 

acompanhamento para pacientes com doenças reumatoides 

com medidor para o humor, dor, rigidez matinal, 

funcionalidade diária e fadiga e possibilita a interação com o 

profissional da saúde, motivação, controle glicêmico e 

acompanhamento da pressão arterial;  

 Área da saúde da mulher com acompanhamento gestacional, 

com dicas, descrições da evolução do bebê, calendário 
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menstrual, agendas para organização dos cuidados com os 

bebês/crianças como imunização e o controle do crescimento 

através do registro das medidas, aleitamento materno; 

 Apps que objetivam manter um cadastro com suas 

informações de saúde como doenças crônicas e alergias que 

podem ser úteis em casos de emergências e estímulo para 

cessação do tabagismo, informando quantos dias está sem o 

vício, quantos cigarros deixou de fumar e quanto já 

economizou.  

Não se constatou nenhum App direcionado aos pacientes com DAP 

ou doenças arteriais. Ressalta-se que a maioria dos Apps está disponível 

em inglês, sem versão traduzida para o português. 

Etapa II: design e desenvolvimento - foi elaborado o conteúdo 

instrucional do aplicativo para follow up com base no levantamento das 

necessidades dos pacientes com DAP e os tratamentos recomendados pela 

literatura identificada. Advindo dessa análise definiu-se o conteúdo a ser 

disponibilizado no aplicativo. O conteúdo pedagógico foi composto por 

conceitos, fatores de risco, sinais e sintomas, tratamento, importância dos 

medicamentos e seus efeitos colaterais, dúvidas frequentes, cuidados 

necessários com a saúde. Também fez parte do App o follow up dos 

pacientes e monitorização da evolução do processo cicatricial das lesões 

com encaminhamento de fotos da lesão, através de mensagens enviadas 

diretamente paciente/profissional, com possibilidade de preenchimento de 

um formulário que direciona as características da lesão (cheiro, tecido, 

exsudação) no propósito de identificar possíveis complicações, esclarecer 

dúvidas, estimular a continuidade do tratamento. 

Nesse processo, o profissional pode acompanhar a evolução do 

paciente e realizar a educação em saúde enviando orientações às suas 

dúvidas que não foram sanadas com o conteúdo apresentado no aplicativo. 

Além do enfoque da doença, houve a preocupação para aspectos 

quanto à modificação do estilo de vida com link para monitorização do 

exercício físico, através da contagem dos passos (pedômetro) de modo a 

sinalizar diariamente o percurso percorrido e o status de atividade. Há, 

também, um guia para cadastro de medicamentos, o qual possibilita inserir 

os medicamentos de uso diário, dose, sinalizador do horário para tomar e 

um relatório mensal de como foi o uso dos medicamentos indicando 

possível esquecimento.  
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O design do aplicativo foi elaborado em uma linguagem 

compreensível para o paciente, com figuras ilustrativas criadas por 

Design, especificamente para garantir um conteúdo lúdico de fácil 

entendimento como forma de despertar maior interesse pela temática.  

A elaboração dos mockups foi realizada com o desenvolvedor, após 

a composição do conteúdo elaborado. Primeiramente, foi feito um 

rascunho em papel para visualizar as possíveis telas e fluxos de 

navegação. Em seguida, iniciou-se o desenvolvimento dos mockups na 

ferramenta Sketch, a qual possui uma biblioteca abrangente e integrada 

para Wireframe, Material Design, iOS e Web e possibilitou o upload do 

projeto, ou seja, trouxe uma ideia detalhada do aplicativo antes de 

começar a codificação atual conforme mostra a Figura 1.  

Figura 1 - Modelos de mockup. 

 
Fonte: Elaboração da própria autora, 2017. 

Esta ferramenta fornece diversas funcionalidades de diagramação 

e navegação, possibilitando, inclusive, a visualização em smartphones 

reais. Essa possibilidade facilita o design como um todo e facilita a real 

visão de como será a experiência de uso para o usuário final. Durante a 

construção dos mockups, identificou-se as ilustrações necessárias e 

algumas funcionalidades que ainda estavam faltando. Foram elaboradas 

pelo menos três versões de mockups com várias telas. A cada versão, 

novos refinamentos nos detalhes foram sendo apresentadas. Na versão 

final, já foi possível ter uma visão clara de como ficaria o aplicativo no 
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aspecto de apresentação, bem como em seu fluxo de navegação. Durante 

a elaboração dos mockups, também se pôde definir a palheta de cores a 

ser utilizada e a diagramação dos textos. 

O aplicativo utilizou um framework para desenvolvimento, que 

permite a construção de aplicativos móveis utilizando as linguagens de 

programação HTML 5 (HyperText Markup Language), CSS (Cascading 

Style Sheets) e JavaScript e Typescript. Com base em um 

desenvolvimento híbrido, o IONIC proporcionou a codificação de um 

único aplicativo, capaz de ser distribuído para as plataformas ANDROID 

e iOS. As funcionalidades de interação com o dispositivo móvel podem 

ser verificadas na implementação do lembrete para o paciente do horário 

e a dose do medicamento, como a utilização da máquina fotográfica para 

envio de imagens à enfermeira digital. Os plugins simplificam e executam 

funções específicas do aplicativo com mais facilidade, praticidade e são 

capazes de informar dados sobre o seu usuário como as informações do 

pedômetro. 

Embora o desenvolvimento híbrido seja baseado em webviews, o 

IONIC utiliza-se de mecanismos para adaptar o layout ao dispositivo 

móvel utilizado.  

Abaixo, o exemplo de uma mesma tela na plataforma ANDROID 

(Figura 2) e iOS (Figura 3). 

  



73 

Figura 2 - Tela Android. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017 

Figura 3 - Tela iOS. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

O aplicativo de doença arterial periférica foi desenvolvido para a 

plataforma Android e IOS por serem considerados os mais utilizados no 

mundo (REBOUAS et al., 2016). Para sua instalação, é necessário 

habilitar a instalação de aplicativos nas lojas (Play Store e Apple Store) 

ou disponibilizado pelo serviço de saúde. 

A Figura 1ilustra a tela inicial do aplicativo com o menu superior 

direito ativo. Este menu possui oito ícones que discorrem sobre a doença, 

tratamento, perguntas frequentes e a função do aplicativo.  
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Figura 4 - Tela do menu. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017 

Durante a leitura textual, o paciente pode visualizar links com 

ilustrações representativas do assunto proposto, com avaliação diária dos 

pés (Figura 2) e dicas de como realizar o curativo (Figura 3) de forma 

correta, prevenido complicações e contaminação da ferida operatória. 
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Figura 5 - Tela cuide de seus pés.. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017 

Figura 6 - Dicas de curativo. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

O ícone para troca de mensagens possibilita que o paciente 

encaminhe suas dúvidas e solicite uma avaliação da evolução da lesão 

com a foto encaminhada para o profissional especializado que está 

vinculado ao aplicativo/instituição.  

Na página inicial, ainda, há três gerenciadores: o de atividade física 

(pedômetro com classificação do nível de atividade), que lembra o seu 

nível de atividade diária; o controle de medicamento vinculado ao 

cadastramento dos medicamentos, o qual permite incluir a foto, 

facilitando, assim, a identificação de cada medicamento e sua posologia. 

O paciente recebe notificação local do dispositivo dos horários 

cadastrados e terá a opção de registrar se tomou ou não, gerando um escore 

mensal da sua adesão ao tratamento; e a dieta saudável cujo objetivo é 

vincular links de pesquisa de receitas fáceis de baixo custo para uma 

alimentação balanceada.  
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DISCUSSÃO 

Para a construção do APP foram elencados três pontos 

fundamentais para assegurar uma ferramenta de educação em saúde e 

follow up/acompanhamento efetivo e seguro para os pacientes com doença 

vascular periférica. O conteúdo instrucional foi embasado na identificação 

das necessidades/dificuldades enfrentadas no domicílio de acordo com as 

terapêuticas recomendadas e a plataforma coerente com o projeto a ser 

executado com recursos abrangentes de testes, codificação amigável 

móvel, protocolos de transferência de dados, armazenamento seguro on 

device e capacidades de identificação de rede. Sendo assim, esse 

aplicativo atende a demanda dos pacientes, uma vez que parte das suas 

necessidades.  

Estudos apontam que o planejamento individual de cuidados e a 

educação em saúde realizada pelos profissionais levam a melhorias nos 

indicadores de saúde física e psicológica e o aumento da capacidade das 

pessoas de autogerenciar suas condições de saúde (COULTER et al., 

2015). Desta forma, os acompanhamentos e a ideia de conhecer mais o 

paciente, estar mais perto dele, visa atender a efetivação das práticas de 

autocuidado e gerar a prescrição do tratamento personalizado (PEREIRA, 

2016). 

No levantamento das necessidades foi possível identificar como 

dificultadores para a continuidade no tratamento os cuidados com as 

feridas, principalmente a realização do curativo, o controle dos fatores de 

risco como DM, HAS, dislipidemias, controle de peso, a avaliação diária 

dos pés para observar qualquer alteração da pele, calosidades ou sinais de 

infecção, realização de exercícios físicos, cessação do tabagismo e a falta 

de medicamentos, materiais para curativos na Unidade Básica.  

O entendimento acerca da doença, os fatores de risco e os principais 

complicadores estão diretamente relacionados à postura de controle para 

uma mudança de vida (alimentação saudável, exercício físico e 

manutenção do estado clínico, cessação do tabagismo). 

A abstinência do tabagismo é visto como um pilar fundamental no 

tratamento da DAP, uma vez que o hábito de fumar influencia o 

desenvolvimento de complicações cardiovasculares em três níveis 

diferenciados: progressão da placa de gordura, inibição de processos de 

reparo endotelial e inibição dos processos de angiogênese (FALUDI et al., 

2017). 

O baixo poder aquisitivo foi elencado como uma justificativa para 

não manter uma dieta saudável, interrupção do uso de medicamentos e 

dificuldades de contratar um cuidador (MARTINS, 2017). Os achados de 
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Tavares et al. (2013), Mansur (2016) colocam em seus estudos que as 

características socioeconômicas e o nível educacional não estão 

diretamente associados à adesão ao tratamento e destacam a atuação da 

equipe profissional como diferenciador do entendimento sobre a doença e 

da aproximação do paciente à unidade de saúde. Destacam os programas 

que utilizam os encontros educacionais nos dias de entrega dos 

medicamentos nas unidades de saúde como forma de buscar, de agregar o 

paciente ao sistema de saúde.  

No Brasil, mais de 94% dos brasileiros pegam seus medicamentos 

para o tratamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no 

SUS e, muitas vezes, não encontram o que dificulta o seu uso (OLIVEIRA 

et al., 2016). O estudo de Melo et al. (2016) reafirma as dificuldades 

encontradas em manter uma dieta saudável pela preferência pelos 

carboidratos e açúcares versus frutas e legumes, pela facilidade de 

aquisição dos alimentos industrializados, baixo custo, falta de tempo para 

preparo, além do tabu de saudável não é saboroso e a dieta é um sacrifício. 

Outra dificuldade enfrentada diz respeito ao próprio 

envelhecimento, visto que os idosos necessitam de cuidados de saúde. 

Muitas vezes, apresentam falta de estrutura familiar, pessoas sozinhas e 

déficit de prestadores de serviços domiciliares para auxiliar esses 

pacientes tanto no autocuidado quanto na possibilidade de atender as 

recomendações de tratamento (SILVA et al., 2013; SILVA et al., 2015).  

O estudo mostra que novas tecnologias vêm surgindo nos últimos 

anos para os tratamentos da DAP como a expansão de novos fármacos, 

procedimentos intervencionistas com o intuito de melhorar a qualidade de 

vida dos pacientes, entre outros. Entretanto, ainda há uma lacuna 

relacionada à educação em saúde para a prevenção e o controle dos fatores 

de risco. Apenas três artigos foram desenvolvidos pela enfermagem 

avaliando o programa de exercícios domiciliar com destaque ao aumento 

no tempo de início da claudicação intermitente, resultando em maior 

mobilidade e melhora na qualidade de vida do paciente, o impacto do 

conhecimento sobre sua doença e os tratamentos necessários para o 

controle da doença (LINDO, 2015; BURLAND, 2016; HANSSON, 

WENNICK, A, 2016). 

Não foi possível evidenciar estudos brasileiros que avaliaram o 

follow up dos pacientes com diagnóstico de DAP e o impacto do controle 

desses fatores de risco na morbimortalidade e na qualidade de vida destes 

pacientes. Entretanto, Cruz et al., (2014) obtiveram um índice de 100% de 

aprovação em seu estudo de follow up de enfermagem a pacientes 

submetidos a quimioterapia antineoplásica. O acompanhamento foi 

realizado via telefone durante 28 dias e proporcionou o esclarecimento de 
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dúvidas, beneficiando a recuperação do paciente em domicílio, além de 

aumentar a segurança para familiares e cuidadores. Em outro estudo com 

136 pacientes com diagnóstico de asma e rinite alérgica que utilizaram 

uma plataforma móvel como ferramenta de interação rápida entre paciente 

e profissional através de troca de mensagens, registro do estado de saúde, 

acompanhamento do uso de medicamentos, demonstrou impacto 

considerável nos resultados de saúde e qualidade de vida diminuindo o 

número de internações hospitalares, a frequência de visitas médicas e a 

perda de produtividade (CINGI et al., 2015). 

Nesse sentido, vislumbra-se a importância do enfermeiro na 

educação em saúde deste paciente, com o objetivo de melhorar a adesão 

ao tratamento. Desta forma, as tecnologias móveis para a realização do 

follow up, atualmente, são ferramentas úteis, de fácil acesso, de grande 

abrangência, em tempo real e baixo custo. 

A comunicação móvel pode conectar as pessoas a qualquer hora e 

em qualquer lugar, consegue transmitir mensagens de texto (serviço de 

mensagens curtas, SMS), fotografias e dados com o toque de um botão, 

além da expressiva sensação de se estar sempre conectado a um grande 

número de pessoas e a todas as informações. Especialistas da área de 

tecnologias da informação apontam uma expectativa que até o fim de 

2017, três bilhões de pessoas estejam conectadas à web e, entre 2022 e 

2025 a conexão deverá abarcar toda a população mundial, cerca de 8,2 

bilhões (MMA MOBILE REPORT, 2016).  

Nessa perspectiva de expansão, alcance e avanço no 

desenvolvimento do uso de tecnologias móveis e comunicação em saúde, 

a mesma pode ser usada para incentivar os pacientes a respeito dos 

cuidados de saúde, a adotar estilos saudáveis de vida, realizar a orientação 

sobre a doença, estimular o autocuidado, reforçar as condições de doenças 

crônicas e diminuir o tempo e o custo para o paciente e o sistema de saúde 

(ARMSTRONG et al., 2017). 

O estudo de Carroll et al. (2017) sobre o uso de aplicativos móveis 

para estimular a mudança de comportamento em saúde como alimentação 

saudável com aumento no consumo de frutas e legumes e exercício físico, 

mostrou associação positiva no hábito de vida. Contudo, salientam que os 

principais usuários dos aplicativos são jovens de poder socioeconômico e 

educacional elevado. Corroborando com estes achados, Cai, et al. (2017) 

verificaram que o APP para jovens com artrite juvenil idiopática 

incentivou a autogestão e aumentou o envolvimento com os cuidados de 

saúde, além de elevados níveis de aceitabilidade e usabilidade. 

Na literatura, pode-se identificar benefícios na relação custo-

eficácia das diferentes abordagens técnicas utilizando os aplicativos e as 
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TICs no follow-up/acompanhamento pós-operatório em relação à 

frequência presencial em consultas de controle. Favorece a redução no 

tempo para acesso à informação, identificação precoce de possíveis 

complicações pós-cirúrgicas, mudança no estilo de vida e a adesão de 

pacientes no tratamento de doenças crônicas. Entretanto, a utilização 

destas tecnologias não substitui a importância do trabalho profissional 

face a face, mas, ao mesmo tempo, torna menos oneroso aos cofres 

públicos e também aos pacientes que podem reduzir o número de vezes o 

comparecimento aos estabelecimentos de saúde (ARMSTRONG, 

SEMPLE, COYTE, 2014; COOK, 2014). 

O auxílio da tecnologia móvel pode ser visto, em estudo realizado 

na África, com a utilização do SMS para orientar os cuidados após 

circuncisão e a importância da abstinência na atividade sexual durante 42 

dias e o uso de retrovirais como mecanismo de atingir um maior número 

de pacientes e com menor custo para prevenir complicações. No entanto, 

não identificou diretamente a abstinência da atividade sexual, mas obteve 

mudança na realização da proteção e no comportamento dos participantes 

no que tange os cuidados com higiene, número de parceiras e adesão ao 

uso dos retrovirais (ASHENGO, TIGISTU ADAMU ET al., 2014; 

ODENY, et al., 2014). 

Estudo desenvolvido por Whitehead (2016) sobre a eficácia das 

aplicações de celulares e tablets na autogestão de sintomas das doenças 

crônicas, foi possível evidenciar melhora na condição de saúde dos 

pacientes que convivem com os sintomas do diabetes mellitus, doenças 

cardiovasculares e doenças pulmonares. 

Contudo, Free (2016) coloca que há uma prevalência entre os 

serviços móveis em saúde, por serem direcionados para facilitar o 

atendimento para os profissionais, sendo que uma minoria está voltada 

para a educação em saúde e follow up. Salienta ainda a necessidade de 

estudos sobre os efeitos e a relação custo-eficácia das tecnologias móveis 

para aumentar a velocidade de comunicação entre os profissionais dos 

serviços de saúde e pacientes combinados com mensagens de texto e 

fotografias como ferramentas para aperfeiçoar o diagnóstico clínico. 

Free (2016); Armstrong (2017) elencam algumas das 

características que embasam e justificam o uso de aplicações móveis no 

contexto de saúde, com destaque para a acessibilidade, mobilidade, baixo-

custo, capacidade contínua de transmissão de dados, geolocalização e 

capacidade multimídia. 

Neste contexto, Cook, et al. (2014), em seu estudo com idosos em 

pós-operatório de cirurgia cardíaca, observaram rapidez na aprendizagem 

e manuseio das tecnologias móveis e o aproveitamento da educação em 
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saúde oferecida. Estas orientações iniciaram ainda durante a internação, o 

que favoreceu a compreensão dos mesmos.   

A interface do aplicativo para follow up de pacientes com DAP foi 

projetada para ser simples, de fácil compreensão e sem muitos elementos, 

com vistas a ser visivelmente agradável e de fácil manuseio para os idosos, 

grupo com maior prevalência da doença. O App foi construído para as 

plataformas iOS e Android, para maior acesso aos pacientes com o 

objetivo de orientar e direcionar os pacientes na condução de seu 

autocuidado, bem como fornecer informações assíncronas sobre feridas e 

condutas a serem tomadas, diminuindo os custos com deslocamento e 

hospitalização.  

Os principais determinantes do controle das doenças crônicas ou 

mesmo a qualidade de vida do paciente está ligado ao controle dos fatores 

de risco; então, busca-se enfatizar o conhecimento sobre a doença, mas, 

com destaque, para o conteúdo educacional, motivacional e de maior 

conscientização através de imagens, lembretes dos medicamentos, 

exercício físico, alimentação saudável e mensagens de texto para garantir 

o acompanhamento e proporcionar tranquilidade pelo monitoramento 

regular. Esta primeira versão do APP divide-se em três propósitos 

basicamente: educação em saúde, motivação/e conscientização e follow 

up/acompanhamento.  

O App será disponibilizado nas lojas virtuais (Play Store, e Apple) 

como conteúdo educativo para pessoas interessadas em compreender 

melhor a DAP e buscar mudanças no estilo de vida. Neste caso não terá 

funcionalidade de follow up, e sim de educação. A ferramenta só poderá 

ser utilizada como follow up para as instituições credenciadas que 

disponibilizarão profissional qualificado para o acompanhamento dos 

pacientes vinculados ao serviço de saúde. Os pacientes deverão ser 

orientados sobre o APP, o cadastro para usabilidade e sua funcionalidade 

ainda quando de sua internação. Esta proximidade de orientação favorece 

o vínculo do profissional com o paciente e sua família. Chirinos, 

Meirelles, Bousfield (2017) salientam a necessidade do vínculo entre o 

profissional de saúde e o paciente durante os momentos de orientação 

sobre a doença, a terapêutica e sua eficácia, de forma individualizada 

como fundamental para a adesão ao tratamento. 

CONCLUSÃO 

 

O uso de aplicativos móveis na área da saúde tem potencial para 

melhorar os resultados entre aqueles que vivem com doenças crônicas 
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através do controle aprimorado dos fatores de risco, estimular a 

coparticipação do paciente no seu tratamento, incentivar a participação 

familiar e trazer um estímulo ao cuidado com a saúde. Encontra-se como 

uma possibilidade a utilização de aplicativos por linha de cuidado como 

preconiza o sistema de saúde - SUS.   

Muitas das dificuldades encontradas pelos pacientes circundam o 

poder socioeconômico, o que coloca a importância da prevenção como 

forma de reduzir o custo com medicamentos, hospitalização e 

deslocamentos. Mostra-se como uma estratégia eficaz para investir na 

qualidade de vida de pacientes crônicos pelo acompanhamento 

sistemático e rápido. 

Aparece como limitador do estudo a falta de validação e avaliação 

do aplicativo quanto à apresentação do conteúdo, funcionalidade e 

usabilidade junto aos experts e usuário. Destaca-se, ainda, a necessidade 

de mensuração do impacto do aplicativo de follow up para doença arterial 

periférica na saúde dos brasileiros, bem como a comparação dos custos na 

utilização da tecnologia móvel no acompanhamento/e forma tradicional 

de consultas. Também é relevante, a mensuração do impacto desta 

tecnologia na vida destes pacientes e na sustentabilidade dos serviços de 

saúde. 
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5.2 PRODUTO - APLICATIVO DAP  

O aplicativo móvel DAP é um aplicativo de acompanhamento e 

de educação em saúde. A seguir, observa-se no mapa conceitual as 

principais demandas para controle da doença e prevenção das 

complicações.  
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Quadro 1 - Mapa conceitual do App.  

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017.
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A realização desse estudo possibilitou a construção da primeira 

versão de um aplicativo móvel educativo e de follow up como foco 

principal no empoderamento do paciente com DAP frente a sua condição 

saúde-doença e a necessidade de mudança nos hábitos diários como 

propulsor para a sua qualidade de vida. 

Diante desta perspectiva, a utilização de um aplicativo móvel é 

vista como diferenciador para uma melhor compreensão do diagnóstico, 

dos fatores de risco para o adoecimento, bem como das práticas que 

contribuem para o processo de recuperação e manutenção do bem-estar 

do paciente e um meio de aproximar o serviço de saúde e o paciente. 

O aplicativo foi construído com base no modelo do Design 

Instrucional Contextualizado que consta de análise, design e 

desenvolvimento e avaliação (FILATRO, PICONEZ, 2004). Assim, na 

análise foram identificadas as necessidades inferidas pelos pacientes sobre 

a falta de conhecimento acerca de seu diagnóstico, as dificuldades na 

mudança dos hábitos de vida e os principais obstáculos encontrados no 

domicílio frente ao acesso aos serviços de saúde. Na fase de design e 

desenvolvimento foram elaborados os conteúdos teóricos com imagens e 

ilustrações com uma abordagem acessível e com sistema operacional para 

iOS e Android.  

Desta forma, o aplicativo foi construído com links educativos de 

acordo com a definição de DAP, os seus sinais e sintomas, os fatores de 

risco para o seu desenvolvimento e evolução, principais tratamentos da 

doença, cuidados diários com os pés e com os curativos como prevenção. 

Na tela inicial, aparecem três itens de destaque para o manejo da DAP que 

são alimentação saudável, exercício físico e o controle do uso dos 

medicamentos. Ainda, desenvolveu-se um sistema para troca de 

mensagens entre o serviço de saúde e o paciente, que possibilita através 

desse acesso remoto a troca de informações relevantes e fotos diminuindo 

o deslocamento e custos desnecessários. Durante o acesso, o paciente tem 

a possibilidade de preencher um formulário que direciona os sinais e 

sintomas da evolução clínica. A foto vai exibir as descrições realizadas na 

mensagem ou no preenchimento do formulário opcional.  

Assim, apresenta-se, a seguir, como ficaram construídas as telas do 

aplicativo móvel denominado DAP:  
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Figura 1 - Imagem do Ícone. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

Figura 2 - Tela splash screen. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 
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Figura 3 - Tela Inicial. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

Figura 4 - Tela do Menu. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 
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Figura 5 - Tela sobre a doença. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017.  

Figura 6 - Tela de tratamento. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 
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Figura 7 - Tela das perguntas 

frequentes. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

Figura 8 - Tela da pergunta com 

resposta. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 
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Figura 9 - Tela 2 da pergunta com 

resposta. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

Figura 10 - Tela dicas de cuidado. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 
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Figura 11 - Tela cuidar dos pés. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

Figura 12 - Tela dicas de curativo. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 
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Figura 13 - Tela follow up: enfermeira 

digital. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

 

Figura 14 - Tela do direcionador de 

ideias. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 
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Figura 15 - Tela de acesso follow up. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

Figura 16 - Tela sobre o aplicativo. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 
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Figura 17 - Tela da alimentação 

saudável. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

Figura 18 - Tela exercício fisico; 

pedomêtro. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 
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Figura 19 - Tela da lista de 

medicamentos. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

Figura 20 - Tela do cadastro de 

medicamentos. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 
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Figura 21 - Tela com registro do alarme. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

 

CONCLUSÃO 

O resultado apresentado atendeu o objetivo do estudo além de 

trazer novas ideias para o aprimoramento no tratamento de doenças, 

acompanhamento e educação em saúde. Diante dos dados analisados, foi 

possível a construção do App norteada conforme necessidades dos 

pacientes e evolução tecnológica. 

Assim sendo, o App DAP é uma ferramenta que a enfermagem 

pode utilizar na sua práxis diária para favorecer a educação em saúde e o 

follow up de pacientes com DAP. Será necessária a negociação com 

gestores para a disponibilização e implantação aos pacientes vinculados à 

instituição e ao engajamento dos profissionais na manutenção e 

acompanhamento dos dados para o cumprimento do objetivo do aplicativo 

e maior satisfação do paciente ao atendimento oferecido 
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A validação futura pela pesquisadora do conteúdo de forma 

minuciosa possibilitará apresentar ao mercado uma ferramenta inovadora 

às pessoas com DAP, destacando que a mesma necessita estar sendo 

atualizada em curto período de tempo, pois os produtos de cunho 

tecnológico modificam rapidamente.  

 

  



107 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo mostrou a DAP como uma doença aterosclerótica, 

silenciosa e progressiva que pode levar a uma má qualidade de vida, 

aumento do risco de hospitalização, amputação dos membros, alta 

mortalidade e altos custos de cuidados. Neste sentido, destacou-se o papel 

da educação em saúde como um caminho para ampliar a autonomia e a 

capacidade de intervenção das pessoas sobre suas próprias vidas, bem 

como identificar o papel das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) como potencial de contribuir para melhorar o acesso a serviços de 

qualidade e, ao mesmo tempo, reduzir custos. 

Em consonância com o SUS, tem como propósito obter uma 

melhoria da qualidade no atendimento da saúde, aumento da eficiência do 

sistema, redução dos custos administrativos, de operação e dos serviços 

clínicos. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) vêm 

corroborando como um fator importante para o aprimoramento dessas 

políticas, possibilitando o desenvolvimento de novas formas de 

tratamento que podem auxiliar a superar deficiências localizadas dos 

modelos e sistemas de saúde existentes. 

O uso de TIC vem contribuindo através da utilização de aplicativos 

móveis para os profissionais com apoio ao diagnóstico médico, 

acompanhamento e controle de exames, suporte a profissionais em locais 

de difícil acesso e através do prontuário eletrônico mantém o registro 

único de todas as informações relacionadas ao paciente, Em relação aos 

pacientes, serve como estímulo ao autocuidado, educação em saúde, apoio 

individualizado, acompanhamento na recuperação pós-operatória e na 

adesão ao tratamento de doenças crônicas, além de favorecer a eficiência 

na gestão dos estabelecimentos com impactos na melhora do atendimento 

e do acesso e na redução dos custos. 

Nesta perspectiva, a construção de um aplicativo móvel para a 

utilização de acompanhamento/follow up é visto como coadjuvante na 

qualificação do cuidado de saúde ao paciente submetido ao tratamento de 

DAP. 

Durante a identificação das dúvidas e necessidades que os 

pacientes com DAP enfrentam e com a análise das terapêuticas 

recomendadas para a DAP, foi possível validar a real necessidade e 

importância do fornecimento de informações precisas e constantes sobre 

a doença, estímulo para a mudança nos hábitos de vida e o estreitamento 

da relação entre os serviços de saúde e seu paciente, além do impacto da 

educação em saúde na compreensão, no estímulo a coparticipação do 

paciente. 



108 

A partir da revisão das principais terapêuticas foi possível 

identificar uma lacuna entre as publicações e a qualidade de avaliação do 

impacto das tecnologias na vida dos pacientes e uma redução no número 

de estudos clínicos sobre a DAP envolvendo os enfermeiros. 

Identificou-se o uso do aplicativo móvel como possível 

engajamento do paciente com doença arterial ao seu tratamento e como 

prevenção de complicações graves como IAM e AVC, o qual poderá 

mensurar um impacto significativo nos resultados de saúde e na qualidade 

de vida destes pacientes, diminuindo potencialmente o número de 

internações hospitalares, frequência de visitas médicas e perdas de 

produtividade. Como já mencionado, a troca de mensagens eletrônicas, ou 

seja, follow up dos profissionais de saúde com os pacientes, mesmo que 

de forma assincrônica, transmite segurança e estímulo para o 

cumprimento dos objetivos. Embora estudos tenham demonstrado 

fragilidades quanto às questões de segurança e desafios para a integração 

aos dados registrados em prontuário, é visível a cada estudo a efetividade 

no manejo das doenças crônicas e no acompanhamento pós-operatório. 

Por meio da prospecção tecnológica dos similares, foi possível 

conhecer produtos disponíveis nas lojas virtuais, direcionados a estimular 

os hábitos saudáveis e vinculados a corporações de tecnologia móvel. 

Uma das limitações encontradas das iniciativas de criação de aplicativos 

móveis para a saúde no país se deve à falta de colaboração entre 

provedores de soluções e à pequena participação da indústria nessa área. 

Consequentemente, as pesquisas são conduzidas, principalmente, por 

universidades, em geral, com financiamento do governo. Esse cenário 

acaba levando a problemas de interoperabilidade e que após conclusão 

não pode dar continuidade devido à necessidade de aporte financeiro e 

pouco interesse por parte das instituições de saúde. 

Quanto ao design e desenvolvimento do protótipo do aplicativo de 

follow up para pacientes com DAP, destaca-se a importância de desenhar 

a ideia, o fluxo de como o utilizador vai navegar no aplicativo, que menu 

irá possuir, bem como todas as características que o aplicativo pretende 

ter (mesmo que elas não sejam todas implementadas de imediato na 

primeira versão). Isso ajudou durante o desenvolvimento da ferramenta e 

a comunicação entre os profissionais para entender claramente as 

expectativas do aplicativo. 

Apresenta, como importância, o caráter inovador pela possibilidade 

de informação segura e orientação sobre dúvidas que possam implicar na 

sua recuperação a qualquer tempo e lugar e de apresentação híbrida para 

as principais plataformas iOS e Android. Os entraves da desigualdade 

digital, como a idade, nível sociocultural e socioeconômico, apresentam 
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uma perspectiva de evolução pelo avanço do consumo da tecnologia 

móvel no Brasil, por ser um dos maiores países consumidores de 

tecnologia móvel. Assim, a socialização precoce das gerações mais jovens 

no uso da TIC, com certeza, auxiliará na ampliação do conhecimento 

digital. E, nesse contexto futuro, os pacientes terão muito mais poder e 

influência sobre seu próprio cuidado. 

O aplicativo traz links educativos sobre o que é DAP, os seus sinais 

e sintomas, os fatores de risco para o seu desenvolvimento e evolução, 

principais tratamentos da doença, passos para o cuidado diário dos pés e 

a realização dos curativos. Outra ferramenta ofertada foi o follow up dos 

pacientes através da troca de mensagem e fotos que as instituições de 

saúde poderão oferecer para seus pacientes. 

Alguns aspectos essenciais para incentivar o desenvolvimento e a 

evolução da tecnologia móvel na área da saúde é aumentar o envolvimento 

de gestores como usuários de soluções de saúde móvel e estimular a 

capacitação dos profissionais na área de TIC, além do desenvolvimento 

de parcerias entre as instituições envolvidas e um investimento 

coordenado dos setores público e privado em áreas consideradas 

estratégicas, segundo a Agência Nacional de Prioridades de Pesquisa em 

Saúde. 

Ao findar este estudo, conclui-se que o objetivo de construção do 

protótipo baseado nas necessidades dos pacientes e conhecimento 

científico foi concluído, porém como limitação está a não implementação, 

validação e avaliação da qualidade técnica do aplicativo, que será 

realizada posteriormente por experts, buscando avaliar as características 

de funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, 

manutensibilidade e portabilidade do aplicativo. E, para garantir um 

produto que responda ao seu objetivo, precisa-se de aceitabilidade e 

avaliação do aplicativo para um grande número de pacientes. 

Neste sentido, o App DAP é uma ferramenta que a enfermagem 

pode utilizar na sua práxis diária para favorecer a educação em saúde e o 

follow up de pacientes com DAP, sendo necessária a negociação com 

gestores para a disponibilização e implantação aos pacientes vinculados à 

instituição e ao engajamento dos profissionais na manutenção e 

acompanhamento dos dados para o cumprimento do objetivo do aplicativo 

e maior satisfação do paciente ao atendimento oferecido. 
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BURLAND, P. Vascular disease and foot 

assessment in diabetes. Practice Nursing, v. 

27, n. 4, p. 185-191, 2016 

Vascular disease and 

foot assessment in 

diabetes 

ENFERMAGEM 

 

USA 

 

2016 

 

Practice 

Nursing 

 

 

NA 

 

  As complicações da doença arterial 

periférica podem ocorrer em estágios iniciais 

em pessoas com diabetes. Paul Burland 

discute a importância das avaliações do pé 

em pacientes com diabetes e as opções de 

tratamento disponíveis para a doença arterial 

periférica 

DAOP E DM 

 

As feridas requerem um suprimento de sangue adequado para curar 

adequadamente. Em pessoas com diabetes, o suprimento de sangue 

pode ser comprometido por doença arterial periférica (PAD) e 

doença microvascular. O PAD é uma das principais causas de 

ulceração do pé em pessoas com diabetes. As diretrizes do Instituto 

Nacional de Saúde e Excelência do Cuidado (NICE, 2015a) indicam 

que os adultos com diabetes devem ser avaliados por evidência de 

isquemia de membros anualmente e sempre que surjam novos 

problemas nos pés. Fumar é um fator de risco importante no PAD, e 

praticar enfermeiros podem desempenhar um papel para ajudar seus 

pacientes com diabetes a entender o risco e oferecer suporte para 

que eles parem de fumar. 

WANN-HANSSON, C.; WENNICK, A. 

How do patients with peripheral arterial 

disease communicate their knowledge 

about their illness and treatments? A 

qualitative descriptive study. BMC Nursing, 

v. 15, p. 1-9, 2016. ISSN 1472-6955. 

Disponível em: < http://search.ebscoh 

direct=true&db=c8h&AN=115385824 pt-

br&site=ehost- live&authtype=ip,co 

okie,uid >. 

 

 

How do patients 

with peripheral 

arterial disease 

communicate their 

knowledge about 

their illness and 

treatments? A 

descriptive 

 

 

ENFERMAGEM 

 

SUÉCIA 

 

2016 

 

BMC Nursing 

 

 

Peripheral arterial 

disease, Information, 

Focus group interviews, 

Nursing, Content 

analysis, Risk factor, 

Qualitative descriptions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 2009, foram 

realizadas sete 

entrevistas em grupos 

focais com vinte e um 

pacientes (50-81 anos) 

com doença arterial 

periférica e foram 

analisados utilizando 

análise de conteúdo 

 

 

 

 

 

QUALI 

 

conselhos sobre mudanças A doença arterial 

periférica é uma doença crônica, e os 

pacientes com doença arterial periférica 

devem receber de estilo de vida e terapias 

médicas para reduzirr complicações 

ateroscleróticas adicionais. Pesquisas 

anteriores indicaram que os pacientes com 

doença arterial periférica faltam informações 

sobre sua doença e medidas de prevenção 

secundária. O objetivo era elucidar como 

pacientes com doença arterial periférica 

comunicam seus conhecimentos sobre sua 

doença e tratamentos. 

 

EDUCAÇÃO 

EM SAÚDE 

 

 

Quando os entrevistados com PAD comunicam seus conhecimentos 

sobre a doença e seus tratamentos, eles Navegam pela incerteza, 

crenças e fatos sobre o PAD, exibindo uma busca de informação 

ativa ou passiva comportamento". Após a alta, eles sentiram um 

sentimento de alívio no início, que depois foi trocado em  incerteza 

de seu conhecimento restrito sobre a doença e como se comportar 

após a revascularização. Por exemplo, durante às discussões sobre 

fatores de risco, fumar foi notado como um importante fator de 

risco, que desencadeou sentimentos de culpa. Assim, os 

entrevistados precisavam consultar outras fontes de informação para 

gerenciar suas vidas diárias. Conclusões 

Após o tratamento endovascular, a pequena quantidade de tempo 

gasto com pacientes com doença arterial  

periférica requer orientações inovadoras na prática clínica para 

atender às necessidades dos indivíduos,  

independentemente de o paciente entender ou gerenciar sua doença 

arterial periférica de forma activa ou passiva. 

As bases PUBMED, SCOPUS, SCIELO não foram inclusas devido ao tamanho do arquivo, mas seguem o mesmo modelo de planilha. 
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APÊNDICE 2 – PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

Aplicativo Objetivo Pontos fortes Pontos fracos 

 BlueStar 

Diabetes 

Educacional para 

diabetes, com 

explicações claras e 

ilustradas sobre o 

tema. Também 

fornece dicas de 

alimentos e remédios 

que devem ser 

consumidos em 

momentos de 

descontrole glicêmico. 

Indicações e dicas 

confiáveis e corretas 

conforme literatura. 

Permite a 

exportação dos 

dados para seu 

médico. 

 

 As medidas do 

nível glicêmico 

devem ser 

adicionadas 

manualmente. 

 

Pill 

Reminder 

Lembrete para tomar 

remédio, histórico 

pessoal de 

medicamentos;  

Fotos de seus 

remédios para ter 

uma referência 

visual;  

Efeitos colaterais, 

dose, interações, 

modo de segurança 

para gravidez; 

Histórico das vezes 

em que você tomou 

ou deixou de tomar 

seus medicamentos; 

Fácil de usar; 

Incluir 

manualmente 

FotoSkin Promover a prevenção 

e detecção precoce do 

câncer de pele, através 

da câmera do próprio 

celular, monitorando 

as pintas e manchas 

presentes na pele. 

Um guia sobre todas 

as doenças de pele; 

Índice de 

temperatura e 

radiação UV; 

Recomendações 

para proteger a pele 

dos danos do sol. 

Disponível em 

espanhol; 

Modelo de três apps e sua análise. 
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ANEXO 1 – DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PARA PESQUISA APLICATIVO 

MÓVEL DE FOLLOW UP PARA PACIENTES COM DIAGNÓSTICO 

DE DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA 

 



135 

ANEXO 2 – PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 3 – INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/MPENF/2014. 
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