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RESUMO 

 

O mercado de aplicativos móveis na área da saúde vem crescendo drasticamente ao longo dos 

últimos anos e o fato dos smartphones terem penetrado nas diversas camadas da população 

independentemente de classe social ou grupo demográfico, faz dos aplicativos móveis uma 

ferramenta extremamente promissora para engajar pacientes nos seus tratamentos, melhorando à 

adesão ao tratamento, qualidade de vida, indicadores de atividade de doenças e a comunicação com 

os cuidadores, com evidente economia em termos de custos relacionados ao tratamento.  

Tantos governos, quanto pagadores, tendem a encorajar hospitais e outras entidades 

mantenedoras de saúde a usarem sistemas eletrônicos para o registro de dados, bem como o uso de 

aplicativos para auxiliar o tratamento dos pacientes. 

Apesar de promissores, aplicativos hoje disponíveis ainda são pouco utilizados por pacientes 

e suas avaliações apresentam falhas importantes. 

Com objetivo de determinar os fatores de sucesso para que o uso de aplicativos em 

smartphones possam auxiliar pacientes com espondiloartrites no Brasil, foi realizada extensa revisão 

da literatura, avaliação dos aplicativos atualmente disponíveis, além de entrevistas com médicos, 

pacientes e desenvolvedores de aplicativos de saúde, as quais demostraram que os aplicativos são 

uma ferramenta estratégica para auxiliar tais pacientes. 

Entretanto existem pontos de críticos de melhoria em relação qualidade dos aplicativos, 

conhecimento dos médicos e pacientes sobre soluções disponíveis, além da necessidade de 

adequação em relação a legislação vigente e clareza sobre seus responsáveis técnicos, visando 

aumentar a utilização dos mesmos como apoio ao tratamento. 

 

Palavras-chave: aplicativos móveis, doenças crônicas, serviços de saúde, cuidados 

farmacêuticos e espondiloartrites. 
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ABSTRACT 

 

 

The market for mobile healthcare Apps has been growing dramatically over the past few years, 

and smartphones have penetrated the various layers of the population regardless of social class or 

demographic group, making mobile Apps an extremely promising tool for engaging patients in their 

treatments, improving adherence, quality of life, disease activity metrics and communication with 

caregivers, with evident cost-related treatment savings. 

Governments and payers, tend to encourage hospitals and other health-care providers to 

increase the usage of electronic data records in combination with mobile healthcare Apps to support 

patient's treatment. 

Although promising, the Apps available today have low usage by patients and their ratings 

shows significant room for improvements. 

In order to determine the success factors for the use of smartphone Apps to assist patients with 

spondyloarthritis in Brazil, an extensive review of the literature, evaluation of the currently available 

Apps, and interviews with physicians, patients and health Apps developers was performed. 

Demonstrating that mobile healthcare Apps are a strategic tool to assist patients in treatment with 

spondyloarthritis. 

However, there are critical issues, regarding the quality of the Apps, the knowledge of 

physicians and patients about available solutions, and the need to adapt them to the current legislation 

and give visibility to the users who is the physician responsible for the information available, in order 

to increase their usage as treatment support tool. 

 

 

 

Keywords: mobile healthcare Apps, chronic diseases, healthcare services, pharmaceutical care 

and spondyloarthritis. 
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1 INTRODUÇÃO 

Celulares inteligentes (smartphones) se tornaram atualmente o “computador pessoal” mais 

presente em nossas vidas. Por serem portáteis e promoverem em tempo real a capacidade de 

comunicação com o mundo todo ao simples toque de uma tela, acabaram revolucionando a forma 

com que as pessoas se comunicam e consomem conteúdos digitais (Boulos et al., 2011). Uma das 

formas de potencializar a capacidade de comunicação e consumo de conteúdo é através do uso de 

aplicativos, que são programas computadorizados (softwares) utilizados em telefones celulares e 

outros dispositivos móveis para executarem tarefas específicas, como mapear conteúdo ou agregar 

dados. Podem ser facilmente integrados aos seus provedores, disponibilizando informação quando e 

onde elas são necessárias. Os aplicativos para gerenciamento da saúde, em particular, podem 

melhorar a comunicação entre pacientes e cuidadores, além de promover aderência ao tratamento 

proposto (Hostetter, 2011). 

Em 2014 já existiam mais de quarenta mil aplicativos de saúde nas lojas das principais marcas 

de telefones celulares inteligentes (Boulos et al., 2014). O mercado de aplicativos móveis na área da 

saúde vem crescendo drasticamente ao longo dos últimos anos e o fato dos smartphones terem 

penetrado nas diversas camadas da população independentemente de classe social ou grupo 

demográfico fez dos aplicativos móveis uma ferramenta extremamente promissora para engajar 

pacientes nos seus tratamentos, especialmente aqueles que demandam cuidados especiais. 

Com base na publicação do Mooney (2015), dados americanos preveem que até 2023 haverá 

um aumento de 40% na incidência de doenças cardíacas e de 50% no diabetes. A população com mais 

de 65 anos representará 20% dos habitantes daquele país e o consumo com saúde e bem-estar 

aumentará consideravelmente, movimentando US$ 6,5 bilhões em 2018. O número de usuários de 

serviços de Home Care será de 1,3 milhões de pessoas até 2020.  

Com o fim do bônus demográfico no Brasil e suas duas mais evidentes consequências, seja o 

número cada vez maior de idosos e um insuficiente grupo de jovens para manter sistemas como o de 

saúde e previdência, é de se imaginar um crescimento vertiginoso da demanda por serviços e cuidados 

para a população idosa e uma incapacidade das famílias em prover cuidado adequado.  

Nesse cenário, os aplicativos móveis para saúde, surgem como um aliado do paciente e seus 

cuidadores a partir do momento em que apenas com um smartphone ou tablet nas mãos já e possível 

fazer diagnósticos, registrar evolução de escalas de dor, qualidade de vida, atividades de doença, além 

de personalizar uma agenda de atividades físicas, entre centenas de outras utilidades como por 

exemplo o compartilhamento destes dados. 

Entretanto, não se pode dizer que todos os aplicativos são confiáveis, um exemplo disso é o 

estudo publicado por Sucala et al (2017), no qual, dos 52 aplicativos disponíveis para auxiliar 
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pacientes com ansiedade, mais de 67,3% não informavam os profissionais credenciados responsáveis 

pelos aplicativos desenvolvidos. Isso pode ocasionar a publicação de informações de baixa qualidade 

ou até equivocadas. Outro caso de baixa qualidade ou mal-uso dos aplicativos está relacionado a falta 

de conhecimento dos pacientes (usuários) sobre seu correto manuseio. 

Se bem utilizados, os aplicativos de saúde representam ferramentas didáticas que podem 

auxiliar tanto pacientes como médicos. Em função de sua evidente economia em termos de custos, os 

governos tendem a encorajar hospitais e outras entidades mantenedoras de saúde a usarem sistemas 

eletrônicos para o registro de dados.  

Aplicativos para gerenciamento da saúde são aqueles com o maior potencial de melhorar os 

resultados dos tratamentos, ajudando os pacientes e seus cuidadores a gerenciar condições crônicas 

como asma e diabetes. Muitos desses aplicativos usam ferramentas interativas para engajar pacientes 

e encorajá-los a monitorar seus sintomas, seguir o tratamento recomendado e compartilhar suas 

experiências com outros pacientes e seus respectivos cuidadores.   Tornando-se assim de grande valia 

para pacientes que sofrem com doenças crônicas.  

Um ponto crítico que resulta na baixa adesão dos usuários, segundo Huckman e Stern (2018) 

é a falta de foco dos desenvolvedores, que precisam primeiro escolher um público alvo e depois 

desenvolver a tecnologia para suprir suas necessidades em especifico. Além do problema do foco, 

outros dois problemas a serem resolvidos são: a fonte de pagamento para estes aplicativos (uma vez 

que os usuários usualmente não estão dispostos a pagar por este tipo de serviço) e a adoção não só 

pelos pacientes, mas também por seus médicos e cuidadores. Ao resolver estes dois pontos, estes 

aplicativos podem extrair o máximo das soluções de cuidado que estes pacientes requerem. 

De acordo com um estudo realizado por Robbis et al (2017), nos Estados Unidos, apenas um 

terço da população acometida por doenças crônicas estavam disposta a utilizar aplicativos para 

melhorar sua condição e dentre aqueles pacientes mais graves pouquíssimos teriam a mesma 

disposição ou nem sabiam da existência de aplicativos que poderiam ajudar sua condição de saúde.  

Dentro do grupo de doenças crônicas, vamos considerar como objeto deste trabalho as 

espondiloartrites, que compreendem um grupo de doenças reumatológicas inflamatórias com variada 

apresentação clínica (Dougados; Baeten, 2011). 

As espondiloartrites são um grupo de doenças comum, mas com grande variação nas 

estimativas de prevalência relatadas, o que pode ser parcialmente explicado por diferenças nas 

características demográficas e metodológicas. Na revisão sistemática realizada por Stolwijk et al 

(2016), a prevalência das espondiloartrites variou de 0,20% no Sudeste Asiático a 1,61% nas 

comunidades do Norte do Ártico. Na América do Sul o estudo apontou 0,52% de prevalência. 
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A fase inicial de desenvolvimento da doença se dá entre a adolescência e as primeiras décadas 

da fase adulta, impactando drasticamente a capacidade de os pacientes estudarem, trabalharem e 

desenvolverem um convívio social em geral.  

Uma revisão integrativa da literatura, feita por Tibes et al (2014), sobre os aplicativos móveis 

desenvolvidos para a área da saúde no Brasil e os estudos feitos até o momento sobre este tema, 

reforça o crescimento acelerado de aplicativos para saúde, com intuito de melhorar a precisão e 

agilidade no tratamento de doenças. Menciona também que foram encontrados apenas três aplicativos 

com o foco no apoio ao paciente. Com isso assumimos que o desenvolvimento de aplicativos de 

suporte aos pacientes é uma lacuna a ser explorada. 

O objetivo deste trabalho é determinar os fatores de sucesso para adesão de aplicativos no 

apoio a pacientes com espondiloartrites no Brasil, passando pelas as condições importantes para sua 

adoção, funcionalidades esperadas por seus usuários e influenciadores, bem como entender como são 

desenvolvidas as soluções atualmente.  

Os seguintes objetivos secundários também foram explorados: 

- Avaliar a penetração de celulares na população alvo deste trabalho, pacientes 

espondiloartrites no mercado brasileiro. 

- Avaliar a propensão destes pacientes a adotar aplicativos para o acompanhamento da sua 

condição. 

- Avaliar a propensão dos médicos em recomendar os aplicativos para os seus pacientes. 

- Entender as barreiras que dificultam a adoção deste tipo de tecnologia. 

- Avaliar os conteúdos e funcionalidades mais relevantes para estes pacientes. 

- Determinar os fatores de sucesso para um aplicativo auxiliar no tratamento de 

espondiloartrites.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com Silow-Carrol e Smith (2013), os aplicativos servem como catalizadores para 

estimular a transformação do cuidado com a saúde de forma generalizada e também focar nas 

populações de baixa renda, expandindo o acesso aos cuidados e ajudando a diminuir as disparidades 

em termos de saúde. Essa mesma fonte sugere que os aplicativos para gerenciamento da saúde podem 

ser especialmente benéficos para as minorias que são desproporcionalmente afetados por doenças 

crônicas e enfrentam barreiras para acessar e gerenciar sua saúde. 

Edwin et al (2014), buscaram a melhor estratégia para avaliar e selecionar os melhores 

aplicativos de saúde do ponto de vista dos órgãos pagadores ou membros do sistema de saúde. Apesar 
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de criarem uma ferramenta que ajuda as instituições a selecionarem os aplicativos disponíveis, 

salientam que devido à alta oferta e a baixa qualidade dos aplicativos, para cada caso é crucial que 

seja feita uma avaliação mais profunda, para que seja comprovado a real eficácia de cada solução 

antes de uma recomendação por um órgão de saúde. Eles ainda mencionam que para pacientes ou 

cuidadores com conhecimento mais profundo em saúde podem se beneficiar de tal ferramenta, apesar 

de com uma visão mais crítica, estarmos falando de uma pequena minoria, ao considerar a população 

brasileira. 

Existe atualmente uma variedade de aplicativos voltados para saúde, como já citado 

anteriormente, e uma das formas de categoriza-los é com base no público alvo e nas funcionalidades. 

As principais categorias são (Boulos et al., 2014): 

- Prestadores de serviços médicos: muitos aplicativos são desenvolvidos para profissionais 

como médicos, enfermeiras e seus assistentes. Estes aplicativos costumam ter funcionalidades 

mais elaboradas e terminologia técnica. Não são tão fáceis de utilizar por outros profissionais 

que não da saúde. 

- Focados em doenças específicas ou especialidades: apesar da maioria dos aplicativos 

cobrirem aspectos mais voltados para o cuidado primário, alguns aplicativos dão suporte 

altamente específico, como é o caso de testes oftalmológicos ou a divulgação de atualizações 

recorrentes sobre protocolos de doenças infecciosas. 

- Educação médica: as gerações mais novas tem se beneficiado das inovações trazidas pelos 

aplicativos voltados para o aprendizado de medicina. A flexibilidade das plataformas móveis 

promove interatividade diferenciada além de um processo educacional customizado. 

- Pacientes e públicos gerais: um outro foco são os aplicativos voltados para os pacientes e 

cuidadores, capazes de gerir uma variedade infinita de funcionalidades que passam por 

gerenciamento de doenças crônicas, do estilo de vida, suporte para parar de fumar e até 

mecanismos de autodiagnostico. 

- Mensagens de texto: funcionalidades simples como mensagem curta de texto (SMS – Short 

Message Services em inglês) 

- Registro eletrônico de pacientes: possibilitam acesso a registros de prontuário eletrônico dos 

pacientes, tanto pelos médicos, quanto pelos próprios pacientes. Facilitando a troca de 

informações entre profissionais quando necessário. 

- Dispositivos para smartphones: existe atualmente uma grande variedade de sensores capazes 

de captar informações e métricas sobre o estado atual de cada paciente e ao sincronizar com 
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um smartphone fazer o armazenamento e o envio destes dados para aonde o paciente (usuário) 

desejar. 

 

Com o olhar voltado para os pacientes e cuidadores, Tibes, Dias e Zem-Mascarenhas (2014) 

fizeram uma extensa pesquisa sobre os aplicativos para celulares inteligentes e conseguiram 

identificar que apenas três aplicativos que têm como usuário final o paciente. Citando ainda que há 

uma lacuna no desenvolvimento de aplicativos de suporte ao paciente, que deve ser explorada. 

Pensando na perspectiva de propensão de uso e preferências de uma população específica, 

Shannon-Missal (2014) descobriu através de uma pesquisa feita com 2.537 adultos americanos, que 

mais de um terço das pessoas que realizam atividades on-line estão muito interessadas em usar os 

dispositivos móveis para tirar dúvidas com os médicos, marcar consultas e receber resultados de 

exames. Porcentagens similares usariam aplicativos remotos para gerenciamento de saúde, como 

monitorar pressão arterial ou níveis de açúcar no sangue. Não surpreendente, o interesse em usar os 

aplicativos tem correlação com idade. Por exemplo, aproximadamente um quarto das pessoas com 65 

anos ou mais estão muito interessados em aplicativos para gerenciar sua hipertensão, 

comparativamente a 46% do grupo entre 25 a 29 anos. Apesar de trazer um grande impacto na 

melhora das condições de saúde dos pacientes com doenças crônicas, lembretes para se tomar a 

medicação ou para exercitar-se aparecem como os menos valorizados dentre todos os grupos de 

aplicativos entre todas as faixas etárias. Os pacientes também desejam que os aplicativos se integrem 

naturalmente nas suas vidas e rotinas. Adicionalmente, os aplicativos que proporcionam aos usuários 

retroalimentação sobre seus progressos e informações sobre os benefícios à saúde de determinada 

conduta parecem encorajar o uso sustentado. 

Singh et al (2016), concluem que a crescente penetração dos smartphones entre os diferentes 

grupos sociais e demográficos faz dos aplicativos móveis, ferramentas promissoras para engajar os 

pacientes no cuidado da sua própria saúde, particularmente entre aqueles com maior necessidade de 

cuidado. Eles ainda mencionam que a utilidade é determinada por critérios como: diversidade de 

formas de engajamento, relevância para a população-alvo, avaliações e revisões feitas por usuários e 

atualização do aplicativo. 

No Brasil a adoção de celulares tem crescido drasticamente ao longo dos últimos anos. De 

acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua (IBGE, 2017), quase 80% da 

população brasileira com mais de 10 anos tem acesso a um celular para o uso pessoal (Figura 1). 

Destes, aproximadamente 85% tem acesso à internet direto no celular sem depender de uma conexão 

sem fio residencial ou comercial. Importante mencionar que o acesso ao celular é menor nas regiões 
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Norte e Nordeste com 66,3% e 69,9% respectivamente. Ao estratificar a amostra por faixa etária, três 

faixas principais apresentam adoção ao celular significativamente menor que o restante das pessoas, 

são elas as faixas: 10 e 13 anos (41,8%), 14 a 17 anos (71,2%) e mais de 60 anos (63,5%). 

Figura 1 - Adoção de celulares no Brasil por região e faixa etária 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE (2017) - PNAD. 

  

A penetração de celulares é um dos fatores a ser considerado ao avaliarmos a adoção de 

aplicativos para auxiliar no tratamento dos pacientes, mas existem também outros pontos críticos 

como os levantados por Gruman (2013), ela afirma que os aplicativos de saúde têm um enorme 

potencial para diminuir as atuais demandas do autocuidado. Entretanto, os desenhistas dessas 

soluções têm ignorado as reais necessidades, desejos e requerimentos dos pacientes e oferecido 

aplicativos que atendem básica e unicamente as expectativas dos médicos em relação aos seus 

pacientes.  

Pensando em como atender os problemas elencados por Gruman (2013), encontramos o 

trabalho do grupo de pesquisadores americanos (Wilhide III; Peeples; Kouyate, 2016), que criou um 

framework1 que facilita o desenvolvimento e aprimoramento de aplicativos para pacientes em 

tratamento de doenças crônicas. Através de um processo colaborativo, eles identificaram sete 

domínios para guiar o desenvolvimento de aplicativos. Estes domínios seguem uma ordem específica, 

como demonstrado na Figura 2, e são definidos por: 

                                                 
1 Framework: é um conjunto particular de regras, ideias ou crenças que você usa para lidar com problemas ou decidir o 
que fazer. 
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- Criação de valor: são os fatores que criam ou aumentam o valor do produto ou serviço 

oferecido. Devem ser pensados sempre com olhar para melhorar a experiência do usuário. 

Exemplos no contexto de aplicativos de saúde são: melhorar a saúde de um indivíduo, 

aprimorar acesso ao cuidado da saúde ou reduzir custos do cuidado da saúde.  

- Resultados e métricas: são os resultados esperados do aplicativo. Através das métricas 

definidas podemos mensurar se os resultados obtidos estão de acordo com os esperados. Os 

resultados podem ser exemplificados como: aumento de conhecimento, melhora do 

comportamento, permitir autocuidado do paciente. 

- Objetivos por Stakeholders2: Os objetivos dos aplicativos devem ser definidos com base em 

seus principais Stakeholders. Eles devem representar o que cada usuário deve atingir ao 

utilizar a solução desenvolvida. 

- Comportamentos e ações de suporte: é o domínio que direciona os comportamentos 

esperados pelos usuários dentro das soluções e define quais ações de suporte os aplicativos 

devem oferecer baseado no comportamento do usuário. 

- Perfil multidimensional: é uma forma de segmentação. Ele direciona a individualização da 

experiência do usuário por meio de intervenções, mensagens e conteúdo personalizado para 

cada tipo de usuário. 

- Intervenções baseadas em evidências ou comportamentos: são aquelas identificadas por 

efetivamente entregar melhores resultados de tratamento, melhores práticas que foram 

revisadas por profissionais qualificados e avaliadas com intuito de melhorar os resultados 

obtidos pelos pacientes. 

- Funcionalidades e conteúdo: devem ser desenvolvidas para que o aplicativo possa oferecer 

interações da forma mais efetiva possível, utilizando das mais melhores tecnologias 

disponíveis no momento do desenvolvimento para que o usuário possa ter uma experiência 

diferenciada. 

                                                 
2 Stakeholders: parte envolvida ou interessada no suporte realizado pelos aplicativos. 
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Figura 2 - Framework: Processo de desenvolvimento em cascata 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no Waterfall framework (Wilhide III; Peeples; Kouyate, 2016). 

 

Durante o processo de desenvolvimento deste framework ele foi aplicado para o 

desenvolvimento de três aplicativos com intuito de suportar pacientes em tratamento com doenças 

crônicas com as seguintes funcionalidades: acompanhamento de métricas, alertas gerais, distribuição 

de conteúdo, tratamento da dor e conexão dos pacientes com equipe de cuidadores. Um ponto crucial 

citado pelo grupo, foi que ao aplicar e refinar o uso do framework eles buscaram desenvolver os 

domínios de cada aplicativo testado através de pesquisas de mercado envolvendo: provedores de 

cuidado da saúde, pacientes, cuidadores, especialistas na área e membros da indústria farmacêutica. 

Um exemplo do potencial dos aplicativos para auxiliar pacientes em tratamento de doenças 

crônicas foi demonstrado pela revisão sistemática conduzida por um grupo de pesquisadores coreanos 

(Yi et al., 2018). Através da consulta de cinco banco de dados, com publicações entre 2008 e 2018, 

dezesseis estudos passaram nos critérios de inclusão e foram avaliados. Apesar do número de estudos 

não ter sido extenso, onze destes demonstraram ser efetivos, melhorando a capacidade do paciente na 

autogestão dos tratamentos, melhora nos biomarcadores ou até mesmo relatos de melhora nas 

métricas de atividades de doença. Dentre os estudos avaliados nenhum demonstrou impacto negativo 

no tratamento dos pacientes. 

De qualquer forma, não podemos confiar em qualquer solução disponível no mercado. De 

acordo com Cortez, Cohen e Kesselheim (2014), em meio a proliferação desses aplicativos, sistemas 
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de saúde e agências reguladoras, como a americana Food And Drug Administration Agency (FDA) 

estão alertando para o fato de que aplicativos móveis que prometem diagnosticar ou até mesmo tratar 

sintomas podem ser duvidosos ou mesmo perigosos.  

Pacientes com menor familiaridade com as tecnologias presentes nesses aplicativos móveis e 

referente aos próprios aparelhos podem diminuir a efetividade dessas soluções, fazendo das mesmas 

meros acessórios digitais (Bittencourt, Oyadomari, Senne e Barbosa, 2015). Apesar dos brasileiros 

serem grandes usuários de celulares, a grande maioria não domina o idioma inglês que é o principal 

idioma utilizado no desenvolvimento desse tipo de solução mundialmente. 

Além do problema da qualidade dos dados e dos riscos da mudança do tratamento com base 

nas informações coletadas por estes aplicativos, temos também questões relacionadas ao sigilo das 

informações e suas respectivas regras de governança. Atualmente temos duas principais referências 

globais que estabelecem estas regras e determinam como cada empresa deve gerir e armazenar as 

informações coletadas através dos aplicativos. São elas: (1) Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados (GDPR, na sigla em inglês), estabelecido pela união europeia em maio de 2018. (2) Ato de 

Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde (HIPAA, na sigla em inglês), estabelecida em 

1996 pelos Estados Unidos. Tanto uma quanto a outra visa estabelecer regras para garantir a 

segurança dos usuários ao utilizar um serviço. A GDPR mais nova e muito mais restritiva, oferece 

mais segurança às pessoas que estiverem consumindo serviços sujeitos a esta regulamentação. Um 

resumo comparativo demonstra de forma simplificada as principais diferenças entre as duas 

regulamentações (Quadro 1). 

Quadro 1 - Comparativo simplificado entre HIPAA e GDPR 

HIPAA (EU) GDPR (UE) 

Não requer consentimento dos usuários. Requer consentimento formal dos usuários 
com opção automatizada para cancelá-lo. 

Garante segurança das informações médicas. Garante segurança de informações gerais dos 
usuários, incluindo as médicas. 

Não prevê limites para armazenamento das 
informações. 

Limita o tempo de retenção dos dados 
enquanto houver relação entre a empresa e o 
usuário. 

Em caso de vazamento de dados, as empresas 
tem de 60 a 364 dias para informar clientes e 
autoridades. 

Qualquer vazamento de dados deve ser 
reportado em até 72 horas para os usuários e 
autoridades. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em HHS (2019) e GDPR (2019). 
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No Brasil já foi aprovado a Lei Federal de nº 13.709/2018 que determina como as empresas 

devem se comportar em relação a proteção de dados dos usuários para produtos e serviços, esta lei 

também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que após oficialmente 

implementada, será um marco legal no Brasil. Essa lei estabelece regras que em países como a união 

europeia já se discute e regulamenta deste 1995. A previsão para esta Lei entrar em vigor ainda é 

incerta. Depois de ser postergada algumas vezes, a previsão atual aponta para o começo de 2020 

(Machado; Santos; Paranhos, 2018).  

Antes de aprofundarmos no uso de aplicativos no mercado brasileiro e também com foco no 

suporte aos pacientes em tratamento das espondiloartrites, é fundamental entender os principais 

sintomas e dinâmica deste grupo de doenças. Um dos principais sintomas deste grupo de doenças, é 

a dor lombar de caráter inflamatório que piora com repouso e melhora com atividade física. Outras 

manifestações musculoesqueléticas incluem artrite, entesite e dactilite. Manifestações extra 

articulares como uveíte anterior, psoríase e doença inflamatória intestinal também são características 

da doença (Stolwijk et al., 2015). 

Os sintomas das espondiloartrites comumente desenvolvem-se na adolescência e fase adulta 

(Sieper et al., 2006), período crítico em termos de educação, trabalho e convívio social. As 

espondiloartrites têm, portanto, importante impacto no desenvolvimento e realização pessoais 

(Haglund et al., 2013). 

Além das limitações físicas, as espondiloartrites também apresentam um importante impacto 

psicológico para os pacientes diagnosticados com a doença. Redeker (2018) realizou um estudo com 

mais de 1.736 pacientes com espondilite anquilosante, com uma incidência de transtornos depressivos 

em 59% destes. Enquanto que os demais sem transtornos depressivos apresentaram menor atividade 

de doença, maior capacidade funcional e menor incidência de psoríase e doença inflamatória 

intestinal associadas. Ainda foram estatisticamente significativas as diferenças nos quesitos renda 

familiar, trabalho em tempo integral, tabagismo e obesidade. Tais achados demonstram a importância 

de uma cuidadosa avaliação dos sintomas depressivos, bem como o controle emocional destes 

pacientes. 

Tipicamente a doença progride lentamente, levando a redução gradual das habilidades físicas 

e sociais, enquanto também podem desenvolver comorbidades. O resultado é imprevisível e o grau 

de incapacidade varia de mínimo à devastador (Doran et al., 2003). Isso pode ocasionar problemas 

em relação a carreira, família e vida social (Barlow et al., 2001). 

Estudos mostram que a produtividade laborativa bem como as atividades diárias são 

seriamente impactadas no primeiro ano do diagnóstico da doença, ao passo que o tratamento 
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adequado com redução da atividade de doença é associado a melhora significativa destes parâmetros 

(de Hair et al., 2017).  

Os principais médicos responsáveis pelo tratamento das espondiloartrites no Brasil são os 

reumatologistas e os dermatologistas. De acordo com a empresa FarmaCerto (2019), existem no 

Brasil 471.759 médicos únicos ativos no Conselho Federal de Medicina, sendo que destes 3.208 são 

reumatologistas e 12.382 são dermatologistas. De forma geral as duas especialidades estão 

distribuídas de forma similar entre os estados brasileiros como demonstrado nas Figura 3 e Figura 4. 

Figura 3 - Distribuição dos reumatologistas em atuação no Brasil 

 
Fonte: Mapa elaborado pelo autor com base nos dados da Farmacerto (2019). 
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Figura 4 - Distribuição dos dermatologistas em atuação no Brasil 

 
Fonte: Mapa elaborado pelo autor com base nos dados da Farmacerto (2019). 

 

Para entender melhor a dimensão de pacientes atualmente em tratamento, acessamos 

informações do Datasus (2019) em dezembro 2018, onde foram encontrados 47.485 pacientes em 

tratamento de espondiloartrites pelo sistema público de saúde. Os medicamentos utilizados por estes 

pacientes eram na sua totalidade agentes modificadores do curso da doença, tanto biológicos, como 

sintéticos. Foram considerados para esta busca os CIDs (Classificação Internacional de Doenças) de 

Espondilite Anquilosante, Artrite Psoriásica e Psoríase. Vale mencionar que existe uma quantidade 

significativa de pacientes com plano de saúde ou que pagam por consultas particulares e retiram os 

medicamentos pelo sistema público de saúde. A distribuição desses pacientes pelos estados 

brasileiros está representada na Figura 5. 
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Figura 5 - Distribuição no Brasil dos pacientes em tratamento com Espondiloartrites pelo SUS 

 
Fonte: Mapa elaborado pelo autor com base nos dados do Datasus (2018). 

 

Ao realizar uma busca não exaustiva sobre estudos realizados sobre aplicativos focados no 

suporte ao tratamento de pacientes com espondiloartrites, encontramos atualmente apenas três 

estudos de maior relevância. São eles: 

- Avaliação da atividade física usando aplicativos com pacientes em tratamento 

para espondiloartrites axial e artrite reumatoide: estudo observacional prospectivo, concluiu 

que apesar do baixo nível de atividade física realizada pelos pacientes do estudo, a boa 

aderência ao estudo e aceitação a utilização de dispositivos habilitados para medir atividade 

física confirmaram a viabilidade deste tipo de solução em pacientes com doenças reumáticas. 

(Jacquemin et al., 2018). 

- Aplicativos com funcionalidade de autogestão para pacientes com Artrite Crônica: 

abordagem de métodos mistos sobre as preferências do paciente. Esse estudo trouxe reflexões 

sobre como os pacientes belgas em tratamento de artrite crônica gostariam de ser suportados 

por aplicativos na jornada da sua doença. Construindo um guia de referência para próximos 

desenvolvedores de soluções para este perfil de pacientes (Geuens et al., 2019). 

- Melhora da autogestão e custo efetividade dos pacientes em tratamento de espondilite 

anquilosante utilizando aplicativo de celular: uma coorte prospectiva concluiu que esta 
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ferramenta reduziu de forma significativa o tempo e custo dos pacientes em tratamento por 

reduzir a necessidade de deslocamento até hospitais para realizar avaliações que eles mesmos 

poderiam fazer sem se locomover. Funcionando como uma plataforma online de cuidado 

especializado (Ji et al., 2018). 

 

3 METODOLOGIA  

O tema do trabalho e seus respectivos objetivos determinaram a busca de referencial teórico 

para definir os conceitos, estudos realizados e também o conhecimento atual sobre a experiência 

relatada pelos usuários com o uso de aplicativos para celulares no suporte ao tratamento de doenças 

crônicas ou especificamente espondiloartrites. 

A revisão bibliográfica foi restrita aos artigos, teses, dissertações e outros materiais 

acadêmicos produzidos preferencialmente a partir de 2009, analisados por pares e exclusivamente 

nos idiomas português ou inglês. Foram também considerados livros, jornais e revistas de 

circulação não científica que, embora não acadêmicos, tratassem do comportamento da sociedade 

em relação a experiência em utilização de aplicativos no ambiente da saúde. 

A literatura encontrada sobre aplicativos para saúde é extensa, entretanto quando focamos 

nos aplicativos com objetivo de apoiar pacientes no tratamento das espondiloartrites há uma certa 

limitação no campo de pesquisa.  

Foram consultados para este trabalho majoritariamente materiais publicados no Pubmed, 

JMIR mHealth e uHealth, New England Journal of Medicine, Scielo e os acervos Biblioteca FGV. 

Para complementar a revisão bibliográfica, foram adotados estudos descritivos para melhor 

compreensão do problema de pesquisa. Segundo Silva e Meneses (2000), estudos descritivos tem o 

intuito de descrever as características de uma determinada população ou acontecimento ou 

estabelecer a relação entre variáveis. O desenvolvimento deste estudo se dará por meio de dos 

seguintes tipos de pesquisa: (1) adaptação do método de cliente oculto; (2) entrevistas em 

profundidade; (3) questionário de pesquisa quantitativa. 

A metodologia de cliente oculto já é utilizada desde a década de 90 por diferentes tipos de 

organizações. Ela consiste em avaliar a experiência de compra de um produto ou serviço, segundo 

Wilson (1998) os principais objetivos para uso desta técnica são: identificar possíveis falhas e 

pontos fracos; encorajar, desenvolver e motivar organizações a melhorar seus produtos e serviços 

com base na avaliação, treinamento e mecanismos de reconhecimento das pessoas envolvidas; criar 

uma métrica que possibilite avaliar as vantagens competitivas entre soluções, serviços ou produtos 

oferecidos entre empresas diferentes. Neste trabalho, adaptaremos esta metodologia para uso no 
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ambiente digital, onde o autor irá simular a experiência completa do usuário, desde a busca por 

aplicativos que possam auxiliá-lo no tratamento das espondiloartrites, instalação, cadastro e 

utilização de todas as funcionalidades disponíveis com o intuito de relatar toda a jornada dos 

pacientes nos aplicativos atualmente disponíveis. 

Já as entrevistas em profundidade foram realizadas com responsáveis por aplicativos que 

tenham como foco o apoio aos pacientes em tratamento de espondiloartrites, buscando encontrar 

ângulos diferentes sobre o tema pesquisado, permitindo uma melhor compreensão e integração dos 

dados durante o processo de análise crítica (More, 2015). 

Os questionários de pesquisa quantitativos foram escolhidos, pois permitem entender o 

comportamento da população alvo pesquisada, recorrendo à representação matemática para 

descrever causas de um fenômeno, bem como as relações entre as variáveis (Fonseca, 2002). Desta 

forma eles foram aplicados para médicos e pacientes envolvidos no tratamento de espondiloartrites. 

Por fim foi realizada uma análise crítica dos referenciais teóricos e resultados coletados 

através da aplicação da metodologia de cliente oculto digital, pesquisas com desenvolvedores de 

aplicativos, médicos e pacientes para definir os fatores de sucesso para que o uso de aplicativos 

possam auxiliar pacientes em tratamento com espondiloartrites no mercado brasileiro. 

 

3.1 Cliente Oculto 

Para definir quais seriam os aplicativos a serem avaliados neste estudo, buscamos as 

soluções mais recomendadas pela loja virtual de aplicativos da Apple, chamada App Store. 

Definimos a App Store em detrimento de outras soluções como Play Store do Google ou qualquer 

outra, pois dentro dela os aplicativos antes de serem publicados são aprovados pela loja, garantindo 

uma validação adicional antes de chegar aos usuários. 

A App Store possui uma tecnologia própria que identifica potenciais aplicativos semelhantes 

ao conteúdo previamente buscado. Siga exemplo na Figura 6 para ilustrar esta tecnologia: 
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Figura 6 - Etapas para definição de aplicativos que seriam incluídos no estudo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações disponíveis na App Store (2019). 

 

Neste exemplo, quando o usuário busca por “Psoríase”, que faz é uma das diversas doenças 

que compõem o grupo das espondiloartrites, aparecem os aplicativos relacionados com a doença, ao 

clicar no aplicativo Pasi Line, ao final da tela são exibidos outros aplicativos semelhantes que podem 

interessar ao usuário. 

Para dar início a busca dos aplicativos que seriam selecionados para este trabalho, buscamos 

na plataforma os aplicativos com as seguintes palavras-chaves: Espondiloartrites, Artrite Psoriásica, 

Psoríase, Espondilite Anquilosante e Artrite Reumatoide. Para cada busca foram observados os 

principais aplicativos e também quais outros eram indicados pela loja como semelhantes. De forma 

continua, cada aplicativo semelhante foi visitado. Caso eles fossem relacionados com o tratamento 

das espondiloartrites e com foco no apoio aos pacientes eles eram selecionados para o estudo e a 

partir daí buscávamos outros aplicativos semelhantes. Importante mencionar que aplicativos pagos, 

de uso exclusivo de funcionários ou clientes de uma empresa específica foram automaticamente 

eliminados da seleção. 

Para os aplicativos selecionados, desenvolvemos dois tipos de abordagem:  

1 - Simulação da jornada do paciente desde a busca, instalação e jornada do paciente dentro 

do aplicativo, bem como o teste das suas principais funcionalidades (Figura 7 e Figura 8); 
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2 - Com base na avaliação da jornada do paciente e relevância das funcionalidades 

apresentadas por cada aplicativo, foram selecionados onze destes para próxima etapa deste 

estudo que consiste em entrevistas em profundidade com um representante da instituição ou 

empresa responsável pelo seu desenvolvimento. 

 

Figura 7 - Simulação de uso do aplicativo ADA: Avaliação de sintomas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na simulação de uso dos aplicativos. 

 

Figura 8 - Simulação de uso do aplicativo ADA: Causas possíveis 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na simulação de uso dos aplicativos. 
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A simulação de experiência do paciente com cada um dos aplicativos selecionados foi 

realizada entre os dias 28 de março e 12 de abril de 2019. O principal objetivo para aplicação desta 

técnica foi entender a experiência dos usuários dentro de cada aplicativo e avaliar as 

funcionalidades oferecidas.  

 

3.2 Entrevistas em profundidade com responsáveis por aplicativos 

Foram realizadas seis entrevistas em profundidade com responsáveis pelo desenvolvimento 

de aplicativos com foco no apoio aos pacientes em tratamento de espondiloartrites. A base para 

seleção destes aplicativos foi previamente descrita durante o método de seleção dos alvos para 

aplicação da técnica de cliente oculto. Apesar de termos selecionados 11 aplicativos, apenas 6 

aceitaram participar ou conseguimos contato entre 25 de março e 11 de abril de 2019. O objetivo 

das entrevistas em profundidade é entender quais foram as etapas seguidas para desenvolvimento 

dos aplicativos. Desde o momento da concepção da ideia até as formas de refinamento da solução, 

desenvolvimento, suporte financeiro, parcerias e formas de avaliação do sucesso de cada aplicativo, 

possíveis planos para expansão das soluções atuais e recomendações para empresas que queiram 

desenvolver aplicativos para auxiliar no tratamento das espondiloartrites. 

Para direcionar a realização destas entrevistas foi construído um roteiro com duração média 

estimada de quinze minutos (vide Anexo 1). Os seis aplicativos que participaram foram: Repare, 

Meu Reumato Favorito, TnS Lite, Bem-Estar, CREB e Cuco. 

Para entrar em contato com os responsáveis pelos aplicativos o autor buscou informações de 

contato dentro dos próprios aplicativos ou portal na internet das próprias empresas. 

Os aplicativos que não conseguimos contato ou não aceitaram participar da pesquisa foram: 

iDoc24, Grappa App, Alergia a Medicamentos, ADA e Cíngulo. Maiores detalhes sobre as 

características destes aplicativos estão descritos na sessão do Cliente Oculto. 

 

3.3 Pesquisa com médicos envolvidos no tratamento de espondiloartrites 

Utilizamos para esta etapa um questionário desenvolvido de forma estruturada com 

perguntas fechadas, com objetivo de facilitar a compilação dos dados e obter maior precisão nas 

respostas. Optamos pela inclusão de um campo aberto com descrição de “Outros” em algumas 

questões chaves, para que aspectos não contemplados no questionário pudessem ser considerados 

nos resultados e análise. Eles foram desenvolvidos em uma plataforma online chamada Survey 

Monkey. 
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Ele foi criado e divulgado apenas para médicos envolvidos no tratamento de pacientes com 

espondiloartrites. As duas principais especialidades envolvidas no atendimento destes pacientes são 

a reumatologia e a dermatologia. A pesquisa foi respondida por 259 médicos entre 31 de março e 11 

de abril de 2019. Como o universo da amostra não foi pré-definido o erro amostral foi calculado 

com universo infinito, apresentando erro de 6,1% para um grau de confiança de 95%.  

Ela foi divulgada pelas redes sociais: Facebook, Twitter, Linkedin, Whatsapp e E-mail para 

toda rede de relacionamentos do autor deste estudo. Contendo 14 questões, divididas pelas 

seguintes categorias: dados demográficos, fonte renda (pública ou privada), indicação de 

aplicativos, importância dos aplicativos, nível de engajamento dos pacientes, principais benefícios 

dos aplicativos, mensuração de uso, impacto no tratamento, barreiras para adoção, tendência de uso 

e aplicativos recomendados.  

 

3.4 Pesquisa com pacientes em tratamento de espondiloartrites 

Utilizamos para esta etapa um questionário desenvolvido de forma estruturada com 

perguntas fechadas, com o objetivo de facilitar a compilação dos dados e obter maior precisão nas 

respostas. Optamos pela inclusão de um campo aberto com descrição de “Outros” em algumas 

questões chaves, para que aspectos não contemplados no questionário pudessem ser considerados 

nos resultados e análise. Eles também foram desenvolvidos na plataforma online Survey Monkey. 

O questionário foi desenhado apenas para os pacientes em tratamento de espondiloartrites. 

No Brasil os pacientes podem ser tratados por basicamente dois canais: o público, através do 

Sistema Único de Saúde e o privado, através das operadoras de saúde ou até mesmo consultas 

particulares. De acordo com as informações do Datasus em dezembro 2018, 47.485 pacientes 

estavam em tratamento com medicamentos modificadores do curso da doença, sejam eles 

biológicos ou sintéticos, para espondiloartrites. Foram considerados para esta busca os CIDs de 

Espondilite Anquilosante, Artrite Psoriásica e Psoríase. 

A pesquisa foi respondida por 242 pacientes entre 31 de março e 20 de abril de 2019. Como 

o universo da amostra não foi pré-definido o erro amostral foi calculado com universo infinito, 

apresentando erro de 6,3% para um grau de confiança de 95%. 

Ela foi divulgada pelas redes sociais: Facebook, Twitter, Linkedin e Whatsapp para toda 

rede de relacionamento do autor deste estudo. Contendo 17 questões, divididas pelas seguintes 

categorias: dados demográficos, doença em tratamento, forma de pagamento das consultas, 

penetração de celulares, importância dos aplicativos, nível de utilização, grau de satisfação, 
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principais benefícios dos aplicativos, barreiras para adoção, avaliação de conteúdos e frequência de 

recebimento, perfil de utilização dos aplicativos na residência do paciente. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Cliente Oculto 

Os resultados aqui apresentados são frutos da busca e seleção de aplicativos na App Store, 

com base na metodologia já apresentada, tendo obrigatoriamente que ter alguma relação com o 

tratamento de espondiloartrites, categorizado como foco no apoio aos pacientes e que oferecessem a 

maior variação possível de funcionalidades para pacientes nestas condições. Além disso, conforme 

descrito no Anexo 4, avaliamos 69 aplicativos buscando aqueles que atendessem a estes critérios e 

também apresentassem maior número de recomendações por semelhança. Importante mencionar que 

os aplicativos pagos, de uso exclusivo dos funcionários ou clientes de uma empresa específica foram 

automaticamente eliminados da seleção. 

Apesar dos aplicativos Cuco, ADA, Alergia a Medicamentos e Cíngulo não serem específicos 

para pacientes em tratamento das espondiloartrites, quando avaliamos as funcionalidades oferecidas 

encontramos diferenciais suficientes para inclui-los na seleção. São eles: 

- Cuco: identidade visual, linguagem e comunicação simplificada para os pacientes, com uma 

das melhores funcionalidades de lembrete de medicamentos. 

- ADA: único aplicativo a oferecer inteligência artificial para o suporte inicial no diagnóstico 

de possíveis doenças, dentre todos os aplicativos que apareceram nas recomendações da App Store. 

- Alergia a Medicamentos: solução exclusiva para mapeamento de alergias a medicamentos 

registrados no Brasil. 

- Cíngulo: aplicativo com mais de 13.700 avaliações na App Store e nota 4,9 de avaliação que 

visa auxiliar o autoconhecimento sobre o bem-estar do paciente a auxilio no controle emocional. 

Desta forma os aplicativos selecionados foram: Repare, Cuco, Bem Estar, iDoc24, Grappa 

App, TnS Lite, Meu Reumato Favorito, CREB, Alergia a Medicamentos, ADA e Cíngulo (Quadro 

2). 

Quadro 2 - Aplicativos em evidência na App Store para os termos pesquisados 

Nome do 
Aplicativo 

Recomendação 
por semelhança 

Focado 
no 

Apoio ao 
Paciente 

Suporte específico 
ao tratamento 

Espondiloartrites 

Específico 
de 

Empresa 
ou Pago 

Selecionado 

Repare 7 Sim Sim Não Sim 
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Nome do 
Aplicativo 

Recomendação 
por semelhança 

Focado 
no 

Apoio ao 
Paciente 

Suporte específico 
ao tratamento 

Espondiloartrites 

Específico 
de 

Empresa 
ou Pago 

Selecionado 

Cuco 3 Sim Não Não Sim 
iDoc24 2 Sim Sim Não Sim 
Meu Reumato 
Favorito 2 Sim Sim Não Sim 

TnS Lite 2 Sim Sim Não Sim 
ADA 1 Sim Não Não Sim 
Alergia a Medic. 1 Sim Não Não Sim 
Bem Estar 1 Sim Sim Não Sim 
Cíngulo 1 Sim Não Não Sim 
CREB 1 Sim Sim Não Sim 
Grappa App 1 Sim Sim Não Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações disponíveis na App Store (2019). 

 

Com nos base nos dados colhidos sobre estes aplicativos, apresentamos os resultados 

comparativos sobre suas características, fluxo e experiência de uso para pacientes desde o Quadro 3 

até o  Quadro 9. 

 

Dos 11 aplicativos, apenas 5 deles apresentam mais de duas versões publicadas na App Store. 

Este pode ser um indicador do foco dos desenvolvedores do aplicativo em aprimorar a solução 

existente. Vale dizer também que dentre as outras 6 soluções com menos de duas versões publicadas 

apenas 2 tinham mais de 2 anos de lançamento (Quadro 3). 

Quadro 3 - Versão dos aplicativos e tempo de lançamento na App Store 

Nome do Aplicativo Versão 
Atual 

Versões publicadas 
(Disponível App 

Store) 
Lançado há quanto tempo 

Repare 1.0.1 2 9 meses 
Cuco 4.6 25 1 ano 
Bem Estar 1.1 2 2 anos 
iDoc24 5.0.1 22 7 anos 
Grappa App 1.1 3 1 ano 
TnS Lite 7.5.0 25 9 anos 
Meu Reumato Favorito 1 1 Não Disponível 
CREB 1.0.3 2 4 meses 
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Nome do Aplicativo Versão 
Atual 

Versões publicadas 
(Disponível App 

Store) 
Lançado há quanto tempo 

Alergia a Medicamentos 1.1 2 4 anos 
ADA 2.43.0 25 1 ano 
Cíngulo 1.54.0 25 9 meses 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações disponíveis na App Store (2019). 

 

 Do ponto de vista das características dos aplicativos, com exceção do Cíngulo que está 

classificado na App Store como Fitness e Saúde, todos os outros aparecem como Medicina. Com 

base na metodologia de categorização de aplicativos estabelecidos, Boulos et al (2014), dos 11 

aplicativos, 7 são categorizadas como “paciente e público geral” e 4 como “pacientes e público 

geral”, mas também como “focado em doenças específicas ou especialidades” (Quadro 4). 

Uma das formas de comunicar de forma simples o objetivo do aplicativo é através da “Tag 

Line3”. Dos os aplicativos avaliados, apenas 5 tinham “Tag Line” definidas. Com relação a 

descrição dos aplicativos, 3 dos 11 aplicativos, apresentavam descrição detalhada apenas em Inglês 

(Quadro 4).  

Quadro 4 - Características dos aplicativos 

Nome do Aplicativo Classif. App 
Store Categoria "Tag Line" Descrição do 

Aplicativo 

Repare Medicina 

Pacientes e 
público 
geral | 

Focado em 
doenças 

específicas 
ou 

especialidad
es 

Não definida 

Diversas 
funcionalidades para 
pacientes como, vídeos 
com exercícios, registro 
de sintomas, lembretes 
de quando tomar 
medicamentos, 
calendário de consultas 
e muito mais. 

                                                 
3 Tag Line: no contexto deste trabalho é um termo utilizado para descrever de forma sucinta o principal 

objetivo de um aplicativo disponível na App. 
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Nome do Aplicativo Classif. App 
Store Categoria "Tag Line" Descrição do 

Aplicativo 

Cuco Medicina 
Pacientes e 

público 
geral 

Lembrete de 
medicamentos 

Você tem dificuldade 
para lembrar de tomar 
seus medicamentos e 
quer parar de esquecer 
de uma vês por todas? 
Então este é o seu 
aplicativo! Fizemos 
para você! 

Bem Estar Medicina 

Pacientes e 
público 
geral | 

Focado em 
doenças 

específicas 
ou 

especialidad
es 

Não definida 

Para realização 
questionários para 
auxílio no diagnóstico, 
campos para inserção 
de 
histórico/fotos/tratamen
tos, gráficos e relatórios 
para compartilhar com 
médico. Possui acessos 
distintos para médicos e 
pacientes. 

iDoc24 Medicina 
Pacientes e 

público 
geral 

Ask a 
dermatologist 

Our online 
dermatologists are 
board-certified, vetted 
and trained in tele 
dermatology. Get and 
expert answer on your 
skin concern anywhere, 
anytime, anonymously. 
Starting at $29,95 USD. 
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Nome do Aplicativo Classif. App 
Store Categoria "Tag Line" Descrição do 

Aplicativo 

Grappa App Medicina 

Pacientes e 
público 
geral | 

Focado em 
doenças 

específicas 
ou 

especialidad
es 

Não definida 

This app from 
GRAPPA is designed 
to support the 
assessment of patients 
with psoriatic arthritis 
and psoriasis. It allows 
users to calculate a 
patient's MDA and 
assess skin disease 
through specially 
designed calculators. 
The app also includes 
PsAID, PESST and 
HAQ questionnaires, 
which can be 
completed directly by 
patients in a range of 
languages and a 
selection of slides from 
the GRAPPA 
resources. 

TnS Lite Medicina 
Pacientes e 

público 
geral 

Não definida 

Track Visualize Act is a 
revolutionary life 
tracking. Thousands 
use TnS for symptom 
tracking, self-help, 
coaching, teaching and 
care: regular folks, US 
Olympic athletes, 
people with chronic 
pain, rheumatoid 
arthritis, fibromyalgia, 
ADHD. 
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Nome do Aplicativo Classif. App 
Store Categoria "Tag Line" Descrição do 

Aplicativo 

Meu Reumato 
Favorito Medicina 

Pacientes e 
público 
geral | 

Focado em 
doenças 

específicas 
ou 

especialidad
es 

Não definida 

Rede colaborativa de 
pessoas que vivem com 
doenças reumáticas no 
Brasil. Todo paciente 
quer um médico 
parceiro para ser seu 
companheiro na jornada 
de enfretamento das 
doenças reumáticas, 
atendendo a pedidos, 
criamos o "Meu 
Reumato Favorito", 
onde pacientes reais, 
indicam seus médicos 
parceiros, facilitando a 
localização de um 
médico reumatologista 
referenciado por um 
paciente. Faça parte 
desta rede, baixo o 
aplicativo e indique o 
seu médico. 

CREB Medicina 
Pacientes e 

público 
geral 

Seus 
agendamentos e 

exames 

Gerenciamento do seus 
agendamentos e 
exames. Nunca mais 
esqueça sua consulta ou 
exame, por que nosso 
aplicativo lembra você! 
 

Alergia a 
Medicamentos Medicina 

Pacientes e 
público 
geral 

Não definida 

Facilitar o 
reconhecimento de 
medicamentos que 
podem causam alergia 
para pessoas 
previamente 
sensibilizadas. e foi 
desenvolvido 
exclusivamente com a 
relação de 
medicamentos 
registrados no Brasil. 
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Nome do Aplicativo Classif. App 
Store Categoria "Tag Line" Descrição do 

Aplicativo 

ADA Medicina 
Pacientes e 

público 
geral 

A sua guia na 
saúde 

Seu guia de saúde 
pessoal. Se você ou 
alguém que você gosta 
está se sentindo mal, a 
ADA pode ajudar. As 
avaliações de Ada são 
realizadas por softwares 
de Inteligência 
Artificial, médicos e 
cientistas altamente 
qualificados e dão 
acesso a uma Biblioteca 
de Condições que 
contém milhares de 
doenças, desde 
resfriado a doenças 
raras. 

Cíngulo Saúde e 
Fitness 

Pacientes e 
público 
geral 

Autoconhecime
nto para seu 
bem-estar 
emocional 

Faça o teste de 
personalidade e realize 
sessões de 
autoconhecimento com 
técnicas para reduzir 
ansiedade, estresse, 
culpa, insegurança e 
outras emoções. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações disponíveis na App Store (2019). A categoria 

dos aplicativos foram feitas com base na metodologia apresentada por (Boulos et al., 2014). 

  

 Pensando na facilidade do uso das aplicações por pacientes brasileiros, 9 dos 11 aplicativos 

afirmam ter suporte ao idioma português. Aplicativos como ADA receberam traduções recentes e 

acabaram por incluir o português na lista dos idiomas disponíveis. 

Quadro 5 - Idiomas disponíveis e adaptação aplicativo no Brasil 

Nome do Aplicativo Idiomas disponíveis 
Criado ou adaptado 

para mercado 
Brasileiro 

Repare Português e Inglês Sim 
Cuco Português e Inglês Sim 
Bem Estar Português Sim 
iDoc24 Inglês e mais 6 idiomas (Não inclui português) Não 
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Nome do Aplicativo Idiomas disponíveis 
Criado ou adaptado 

para mercado 
Brasileiro 

Grappa App Português e mais 11 idiomas Não 
TnS Lite Inglês Não 
Meu Reumato Favorito Português Sim 
CREB Português Sim 
Alergia a Medicamentos Português e Inglês Sim 
ADA Português e mais 3 idiomas Sim 
Cíngulo Português e Inglês Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações disponíveis na App Store (2019) 

 

 Do ponto de vista das  funcionalidades disponíveis nos aplicativos avaliados, 

algumas funções são mais populares e estão presentes em mais aplicativos como é o caso de apoio 

educacional (7 de 11 Apps4) e acompanhamento de métricas ou escalas (5 de 11 Apps). Na 

contramão, funções como apoio psicológico, suporte de outros pacientes ou cuidadores e 

agendamento de consultas ou exames estão disponíveis em pelo menos um 1 dos 11 aplicativos 

(Quadro 6). 

Quadro 6 - Comparação de funcionalidades oferecidas por cada aplicativo 
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Repare Sim Não Não Sim Sim Não Sim Não Não 
iDoc24 Sim Não Não Não Não Não Não Sim Sim 
Meu Reumato Favorito Sim Não Não Não Não Não Não Não Sim 
TnS Lite Não Não Não Não Não Não Sim Não Não 

                                                 
4 Apps: termo utilizado para se referir a aplicativos de celulares inteligentes, também chamados de 

smartphones. 
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Bem Estar Sim Não Não Sim Não Não Sim Sim Sim 
CREB Não Não Não Não Sim Sim Não Não Sim 
Grappa App Sim Não Não Não Não Não Sim Não Não 
Cuco Não Sim Não Sim Sim Não Não Não Não 
ADA Sim Não Não Não Não Não Não Não Não 
Alergia a Medicamentos Sim Não Não Não Não Não Não Não Não 
Cíngulo Sim Não Sim Não Não Não Sim Não Não 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na simulação de uso dos aplicativos. 

 

 Os resultados com relação a jornada do paciente e experiência de uso dos aplicativos estão 

estruturados no Quadro 7 para referência completa, entretanto, destacam-se os seguintes pontos 

adicionais: (1) conseguimos testar todas as funcionalidades e navegar por todo aplicativo apenas em 

8 dos 11 Apps testados. Os que tiveram sua avaliação prejudicada foram: Meu Remato Favorito – 

apenas a sessão de estudos clínicos funcionou, limitando muito sua avaliação; Bem Estar – menus 

simples como “Ajuda” até funcionalidades avançadas como a “troca de informações com meu 

médico” não funcionaram; iDoc24 – não existe a opção de teste do aplicativo sem pagar pela consulta 

do seu caso. Desta forma não pagamos para testar este ponto, entretanto pudemos avaliar o restante 

da jornada do paciente e a facilidade de uso. (2) aplicativos que afirmam estar disponíveis em 

português, mas dentro da ferramenta tivemos dificuldade para utilizá-la pois foi parcialmente 

traduzido, mantendo partes no idioma original (inglês), como visto no Grappa App. (3) Além do 

problema do idioma, o mesmo aplicativo Grappa App foi desenvolvido com foco tanto para médicos 

com pacientes e dentro da ferramenta não fica claro o que deve ser utilizado por cada um, dificultando 

o uso por parte dos seus usuários. 
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Quadro 7 - Fluxo do paciente e experiência de uso dos aplicativos 

Nome do 
Aplicativo Fluxo do paciente dentro do aplicativo 

Repare 1. Cadastro nome, e-mail, senha e perguntas segurança; 
2. Registro diário de medicamentos e sintomas; 
3. Acesso a orientações sobre exercícios: Alongamentos e Fisioterapia; 
4. Registro de consultas marcadas; 
5. Registro de exercícios por tipo e hora realizada; 
6. Acesso adicionais a: Perguntas frequentes e informações médicas gerais. 
 
Observações sobre experiência: 
- Aplicativo com funções claras e objetivas; 
- Conteúdo dos materiais educacionais de alta qualidade; 
- A navegação poderia ser um pouco mais intuitiva; 
- Erros foram encontrados na função de lembrete de consultas. 
 

iDoc24 1. Cadastro de um caso sobre: Pele, Cabelo ou Fungos. Incluindo duas fotos, 
tempo das lesões e campo aberto para descrição detalhada do caso; 
2. Um médico qualificado avaliará o caso e enviará orientações gerais sobre a 
condição atual do paciente e orientará buscar um centro especializado mais 
próximo caso seja necessário; 
Implicações Gerais: Para utilização deste serviço é cobrada uma taxa que varia 
de 29,95 dólares americanos para respostas em até 48 horas e 59,95 para 
respostas em até 8 horas; 
 
Observações sobre experiência: 
- Totalmente em inglês; 
- Aplicativo cita apenas alguns médicos especialistas no Brasil; 
- Não fica claro desde o início do uso do App que a análise do caso só é feita 
mediante o pagamento de uma taxa. 
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Nome do 
Aplicativo Fluxo do paciente dentro do aplicativo 

Meu Reumato 
Favorito 

1. Acessar lista de reumatologistas recomendados por pacientes da plataforma; 
2. Acessar lista de reumatologistas pediatras recomendados por pacientes da 
plataforma; 
3. Área para cadastro do seu reumatologista, caso queira recomenda-lo; 
4. Área de cadastro para pacientes; 
5. Espaço para informar falta de medicamentos em sua região; 
6. Espaço para registro de pesquisas clínicas; 
7. Área dedicada a dicas e curiosidades; 
8. Guia com os direitos de pacientes; 
9. Eventos gerenciados pelo grupo EncontrAR; 
10. Links para acesso as redes sociais do grupo EncontrAR; 
11. Sessão sobre o grupo EncontrAR; 
12. Área para falar com o grupo EncontrAR; 
13. Espaço dedicado para deixar sua opinião sobre o aplicativo; 
14. Área onde parceiros da ferramenta são divulgados. 
 
Observações sobre experiência: 
O aplicativo parece muito completo, entretanto todas as sessões apresentam erro 
ou não abrem. Infelizmente a única área que funcionou do aplicativo foi a de 
pesquisas clínicas durante nosso teste. 

TnS Lite 1. Cadastrar principais métricas que o paciente quer monitorar. Elas são 
categorizadas por: Health, Sleep, Food, Gratitude e Paused Items; 
1.a Além das métricas previamente cadastradas o paciente pode criar suas 
próprias métricas, formas de mensurar e frequência de acompanhamento; 
2. Acesso a relatórios sobre métricas em acompanhamento, podendo selecionar 
visões de Dia, Semana e Mês; 
3. Função de compartilhamento das métricas cadastradas através de arquivos 
HTML e CSV; 
4. Em configurações o paciente pode optar pela versão paga para liberar mais 
funções, criar perfis, fazer backup e restaurar seus dados, além de habilitar 
lembretes diários. 
 
Observações sobre experiência: 
- O aplicativo tem métricas muito amigáveis e completas, entretanto seu uso não 
é muito intuitivo; 
- O contexto se agrava pois ele está disponível apenas em inglês. Limitando 
muito seu uso no Brasil. 
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Nome do 
Aplicativo Fluxo do paciente dentro do aplicativo 

Bem Estar 1. Cadastro nome, CPF, e-mail e senha; 
2. Indicação de doença em tratamento; 
3. Avaliação de Sintomas; 
4. Avaliação da Qualidade de Vida (DLQI); 
5. Upload e organização de fotos para acompanhar evolução do seu tratamento; 
6. Cadastro de medicamentos e lembrete de acordo com a frequência 
recomendada pelo médico; 
7. Opção de cadastrar o médico que o paciente queira dar  acesso as informações 
sobre evolução do tratamento; 
8. Consulta a centros de referência para seu tratamento; 
9. Acesso a gráficos e relatórios sobre evolução das condições cadastradas; 
10. Acesso a informações educacionais sobre sua doença. 
 
Observações sobre experiência: 
- Alguns erros foram encontrados durante navegação, por exemplo a área de 
ajuda não funciona; 
- Ajuda muito logo no início do aplicativo o paciente perguntar se o acesso está 
sendo feito por um médico ou paciente, customizando as funcionalidades de 
acordo com o perfil do usuário. 
- Aplicativo travou durante testes e tivemos que reinicia-lo por duas vezes; 
- Necessidade de fazer login 5toda vez que entra no aplicativo dificulta o uso do 
mesmo. 
 

CREB 1. Cadastro do paciente, nome, CPF, data de nascimento, celular, e-mail, gênero 
e telefone. 
2. Acesso a agendamento de consultas e exames, selecionando convênio ou 
particular, médico que deseja ser atendido, data e horário de preferência; 
3. Área para acompanhar aprovação de solicitações que requer aprovação do 
convênio; 
4. Lista de convênios que a clínica é cadastrada; 
5. Lista de médicos cadastrados na clínica; 
6. Funcionalidade que utilizada programa de geo mapeamento do celular para 
conduzir o paciente até a clínica; 
7. Funcionalidade para ligar direto para clínica; 
8. Área de informações gerais sobre a clínica CREB. 
 
Observações sobre experiência: 
- No geral o aplicativo é muito intuitivo e facilita a navegação do paciente; 
- Tivemos apenas um problema com uso do aplicativo, mas ao sair e entrar 
novamente ele foi solucionado. 
 

                                                 
5 Login: é um termo em inglês usado no âmbito da informática, um neologismo que significa ter acesso a uma 

conta de e-mail, computador, celular, aplicativo ou outro serviço fornecido por um sistema de informática. 
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Nome do 
Aplicativo Fluxo do paciente dentro do aplicativo 

Grappa App 1. Aplicativo disponível tanto para médicos quanto para pacientes; 
2. Para pacientes as duas principais funcionalidades disponíveis na tela principal 
são questionários de impacto de Artrite Psoriásica (PsAID) e ferramenta de 
acompanhamento epidemiológico de Psoríase (PEST); 
3. Para médicos questionários como MDA, PASI e BSA estão disponíveis além 
de outros materiais de referência clínica sobre Psoríase e Artrite Psoriásica. 
 
Observações sobre experiência: 
- Questionários com representação gráfica e fotos para facilitar a acuracidade do 
registro das informações; 
- Algumas sessões do aplicativos como questionários PsAID e PEST estão em 
português, entretanto para chegar até eles todo aplicativo está em inglês; 
- Não estão claras as áreas direcionadas para pacientes e médicos. 

Cuco 1. Cadastro nome, data nascimento, sexo, CPF; 
2. Descrever desafio de saúde (doença); 
3. Cadastro programa de suporte ao paciente que participe (opcional); 
4. Cadastrar lembrete de medicamentos; 
5. Cadastrar familiares, amigos ou cuidadores para que sejam alertados sobre 
falta de aderência ao tratamento; 
6. Opção de cadastros gerais: consultas médicas, exames, exercícios, etc. 
 
Observações sobre experiência: 
- Linguagem simples e lúdica que prende a atenção do paciente; 
- Funcionalidades bem desenvolvidas e fáceis de serem utilizadas; 
- Aplicativo muito intuitivo. 

ADA 1. Cadastro inicial do paciente inclui: nome, data de nascimento e gênero, 
adicionalmente pode ser registrado: altura, peso, medicações, alergias e 
antecedentes de saúde 
2. Através de perguntas abertas o aplicativo vai sugerindo uma lista de sintomas 
3. Ao selecionar o sintoma que mais se aproxima da condição do paciente o 
aplicativo passa a fazer diversas perguntas fechadas para avaliar as condições 
atuais e indicar possíveis diagnósticos. 
4. Baseado na severidade da doença encontrada pelo aplicativo e atual situação 
do paciente ele indica a busca por um médico com um determinado prazo de 
tempo. 
 
Observações sobre experiência: 
- Aplicativo extremamente intuitivo e simples de ser utilizado; 
- Totalmente em português e com linguagem simples que ajuda o paciente a se 
guiar pela solução. 
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Nome do 
Aplicativo Fluxo do paciente dentro do aplicativo 

Alergia a 
Medicamentos 

1. Na tela inicial o paciente já escolhe se quer acessar um tutorial ou iniciar 
direto; 
2. Caso vá para o tutorial ele explica que os passos do paciente dentro do 
aplicativo; 
3. Ao iniciar o paciente deve se cadastrar com nome para que possa resgatar as 
consultas de medicamentos já realizadas,  
registrar nomes de medicamentos ou substâncias que o paciente precisa evitar, 
para então consultar qual medicamento ele está em dúvida se pode consumir. 
4. Ao consultar o medicamento em questão o aplicativo sugere três ações que 
vai da classificação Verde - Este medicamento não está na lista que deve ser 
evitado a Vermelha - Você não pode utilizar este medicamento. 
5. Ainda há a opção de cadastrar o contato do seu médico e ligar diretamente 
para ele do aplicativo ou para o serviço de emergência SAMU que já está foi 
previamente cadastrado. 
 
Observações sobre experiência: 
- No geral o aplicativo é simples e intuitivo; 
- Apenas botões não tem um funcionamento tão responsivo. 

Cíngulo 1. Cadastro do paciente, Nome, gênero, e-mail e senha; 
2. Seguido de uma auto avaliação sobre estado emocional do paciente; 
3. Após resultado da auto avaliação o aplicativo te indica um programa de 
conhecimento através de sessões diárias. Com base nas necessidades especificas 
de cada paciente. 
Estas sessões envolvem texto de autorreflexão, perguntas e vídeos para auxiliar 
em sua jornada diária no controle emocional do paciente. 
 
Observações sobre experiência: 
Aplicativo muito simples e intuitivo, oferece ótima qualidade de conteúdo mas 
dependendo do estágio de evolução de cada paciente ele passa a cobrar por 
conteúdos adicionais. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na simulação de uso dos aplicativos. 

 

 Em relação a apresentação de termos de uso e confidencialidade dos dados, apenas 5 dos 11 

aplicativos deixam a disposição estes termos dentro da solução. Já quando buscamos por médicos ou 

responsáveis técnicos que assinam pelo aplicativo e conteúdos disponíveis em nenhum dos 11 

aplicativos foi possível identificar esta informação (Quadro 8). 
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Quadro 8 - Termo de uso, confidencialidade e identificação de responsável técnico 

Nome do Aplicativo Termos de uso e 
confidencialidade 

Há médico ou responsável 
técnico identificado 

Repare Não Não 

Cuco Sim Não 

Bem Estar Sim Não 

iDoc24 Sim Não 

Grappa App Não Não 

TnS Lite Não Não 

Meu Reumato Favorito Não Não 

CREB Não Não 

Alergia a Medicamentos Não Não 

ADA Sim Não 

Cíngulo Sim Não 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na simulação de uso dos aplicativos. 

 

 As informações relacionadas à utilização e avalição dos usuários mostram que dos 11 

aplicativos apenas 4 tem mais de 10 avaliações feitas pelos usuários, sendo que nos outros 6 tem 

apenas uma ou nenhuma avaliação, um viés importante para nota reportada em alguns casos. A 

escala de avaliação da App Store vai de 1 a 5, sendo 1 menor nota e 5 maior nota. Dos 11 

aplicativos 6 apresentam nota maior do que 4, uma nota 3,6 e o restante não foram avaliados ou tem 

nota 1 (Quadro 9). 

Quadro 9 - Avaliação dos usuários e frequência de downloads 

Nome do Aplicativo Nota Quantidade de 
Avaliações Downloads Ranking  

App Store 

Repare 3,6 7  Menos de 5 Mil 338  
Cuco 4,4 703  Menos de 5 Mil 72  

Bem Estar 1 1  Menos de 5 Mil Não disponível 

iDoc24 Não avaliado 0  Menos de 5 Mil 1.266  

Grappa App Não avaliado 0  Menos de 5 Mil 386  

TnS Lite 5 2  Menos de 5 Mil 1.404  

Meu Reumato Favorito Não avaliado 0  Menos de 5 Mil 1.093  
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Nome do Aplicativo Nota Quantidade de 
Avaliações Downloads Ranking  

App Store 

CREB 5 1  Menos de 5 Mil Não disponível 

Alergia a Medicamentos 4,2 33  Menos de 5 Mil 174  

ADA 4,9 211  Mais de 200 Mil 128  
Cíngulo 4,9 13.700  Mais de 9 Mil 1.078  

Fonte: Elaborado pelo autor com informações da SensorTower (2019) e App Store (2019). 

 

4.2 Entrevistas em profundidade com responsáveis por aplicativos 

Foram realizadas seis entrevistas em profundidade com responsáveis por aplicativos com 

foco no apoio aos pacientes em tratamento de espondiloartrites. A base para seleção destes 

aplicativos foi previamente descrita durante o método de seleção dos alvos para aplicação da técnica 

de cliente oculto. Apesar de termos selecionados 11 aplicativos, apenas 6 aceitaram participar ou 

conseguimos contato entre 25 de março e 11 de abril de 2019 (Quadro 10). 

Quadro 10 - Aplicativos que aceitaram ou conseguimos contato para entrevistas em profundidade 

Nome do Aplicativo Entrevista em 
profundidade Observação 

Repare Sim  Nenhuma 

iDoc24 Não Não aceitou participar 

Meu Reumato Favorito Sim Nenhuma 

TnS Lite Sim Nenhuma 

Bem Estar Sim Nenhuma 

CREB Sim Nenhuma 

Grappa App Não Não conseguimos contato 

Cuco Sim Nenhuma 

ADA Não Não conseguimos contato 

Alergia a Medicamentos Não Não conseguimos contato 

Cíngulo Não Não conseguimos contato 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas com responsáveis por aplicativos. 

  

 Os dados coletados através das entrevistas em profundidade foram organizados, estruturados 
e são apresentados do Quadro 11 até o Quadro 15. 
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 Levando em consideração os seis aplicativos que foram para etapa de entrevistas em 

profundidade, podemos perceber essencialmente dois grandes motivadores para criação destes 

aplicativos, são eles: (1) uma necessidade de negócio (Meu Reumato Favorito, Bem Estar e CREB), 

com intuito de otimizar algum processo já estabelecido ou criar valor para seus clientes; (2) 

indivíduos que encontraram uma lacuna na jornada dos pacientes e buscaram parcerias ou se 

engajaram em desenvolver por conta própria alguma solução que resolvesse o problema encontrado 

(Repare, TnS Lite e Cuco). Assim como função principal, de forma aleatória acabamos encontrando 

uma grande variedade de funcionalidades oferecidas por cada um dos aplicativos (Quadro 11).  

Quadro 11 - Ideia que originou o desenvolvimento do aplicativo e objetivo principal 

Nome do 
Aplicativo Ideia para criação do App Objetivo Principal 

Repare 

Grupo de reumatologistas perceberam a 
dificuldades na prática clínica: pacientes não 
seguiam recomendações para buscar clínicas 
de fisioterapia ou academia. Com aplicativo 
agora ele tem autonomia e flexibilidade para 
fazer seus exercícios sem complicação de 
qualquer lugar. Podendo ser o protagonista em 
seu tratamento. 

Educação sobre exercícios 
físicos, que são tão 
importantes quanto remédio 
para espondiloartrites. Além 
de facilitar o histórico de 
controle de dor tudo pelo 
aplicativo. 

Meu Reumato 
Favorito 

A associação de pacientes, EncontrAR recebia 
solicitações diárias para recomendar médicos 
especializados. Eles queriam automatizar este 
processo e captar mais informações 
qualitativas dos próprios pacientes (Empatia, 
compartilhamento de decisões, esclarecimento 
de dúvidas, entre outros). 

Entregar recomendação dos 
médicos especialistas mais 
bem avaliados pelos próprios 
pacientes em cada região. 

TnS Lite 

O pai do desenvolvedor tinha problemas renais 
e ao ver o pai sofrer com dificuldade no 
acompanhamento dos acontecimentos e 
consultas médicas ele resolveu criar uma 
solução para ajudar todos em situação parecida 

Acompanhar evolução dos 
pacientes sem depender da 
memória e comunicação 
informal com os médicos. 

Bem Estar 

Na época a empresa estava lançando dois 
novos produtos para Urticária Crônica e para 
Psoríase. A ideia era possibilitar que pacientes 
e médicos pudessem trocar 
informações/métricas de atividade de doença 
ao longo do tratamento. 

Troca de informações entre 
médicos e pacientes sobre 
atividade de doença e 
qualidade de vida ao longo do 
seu tratamento. Bem como 
ofecerecer conteúdo 
educacional aos pacientes. 
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Nome do 
Aplicativo Ideia para criação do App Objetivo Principal 

CREB 

Percebemos que o paciente demorava muito 
tempo para fazer a marcação de exames e 
consultas por telefone. A ideia foi facilitar a 
vida deles. 

Possibilitar ao paciente a 
autogestão das suas consultas 
e exames, possibilitando 
marcações, alterações e 
cancelamento em instantes. 
Além do médico ter maior 
controle sobre sua agenda de 
trabalho online. 

Cuco 

Pai da fundadora do app é médico e ela sempre 
o acompanhava nos hospitais e consultórios. 
Ao ver os pacientes saindo das consultas ela 
percebia que eles continuavam com muitas 
dúvidas sobre tratamentos e conduta correta. 
Foi então que ela resolveu criar um aplicativo 
para resolver este problema. 

Ajudar pacientes a seguir 
tratamentos de longo prazo, 
garantindo a adesão. De forma 
humanizada o Cuco oferece 
uma experiência única com 
ícones divertidos e linguagem 
lúdica para trazer conforto e 
acolhimento aos pacientes. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas com responsáveis por aplicativos. 

 

 Ao avaliar o desenvolvimento dos aplicativos, apenas um deles o fez através de parcerias, 

que é caso do Repare, buscando suporte da indústria farmacêutica e da Sociedade Brasileira de 

Reumatologia. Ainda sobre as etapas de desenvolvimento, apenas 2 aplicativos envolveram 

pacientes para customizar e refinar a construção do aplicativo (Meu Reumato Favorito e Cuco), 3 

outros tiveram suporte dos médicos e outros profissionais de saúde (Repare, TnS Lite e Bem Estar) 

e por fim o CREB não envolveu pacientes nesta fase, pois seu gestor afirma que o aplicativo estava 

replicando funcionalidades já existentes em seu portal na web. 

Quadro 12 - Parcerias e Stakeholders envolvidos no desenvolvimento do aplicativo 

Nome do Aplicativo Parcerias Stakeholders envolvidos 

Repare 
Sim, indústria farmacêutica e 
sociedade brasileira de 
reumatologia (SBR). 

Médicos e fisioterapeutas. 
Pacientes e associações não 
foram envolvidos. 

Meu Reumato Favorito 

Não. Apenas suporte voluntário da 
associação de pacientes EncontrAR. 

Pacientes através de grupos de 
discussão e advogados 
consultados para termos legais. 
Nenhum médico ou instituição 
foi envolvida. 
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Nome do Aplicativo Parcerias Stakeholders envolvidos 

TnS Lite 

Não. Começou desenvolvendo 
sozinho como hobby e acabou 
virando sua principal profissão. 

Enfermeiras e médicos ajudaram 
a entender as melhores métricas 
para melhorar aderência aos 
tratamentos. 

Bem Estar 

Não. Aplicativo com financiamento 
próprio da empresa. 

Médicos e gerentes de produto 
foram envolvidos no processo. 
Protocolos de tratamentos de 
cada doença direcionaram o 
conteúdo técnico. Pacientes não 
foram envolvidos. 

CREB 

Não Não foram envolvidos pacientes 
ou médicos, pois o aplicativo foi 
mais um canal para realização 
desta atividade além do portal 
web. 

Cuco 

Não há. Entretanto um piloto 
realizado no Hcor com crianças 
cardiopatas foi essencial para 
alavancar a solução. Eles provaram 
que com uso do App a aderência ao 
tratamento aumentou 39% no 
período pós internação. 

Depois de ter um escopo mínimo 
para o aplicativo, envolveram 
pacientes para customizar e 
aprimorar a solução inicial. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas com responsáveis por aplicativos. 

 

Quadro 13 - Barreiras e fontes de monitoramento e feedback 

Nome do Aplicativo Principais barreiras para utilização 
do aplicativo 

Monitoramento uso e 
feedback 

Repare 

1) Falta de engajamento do paciente; 
2) Falta de crença do paciente de que 
o exercício é tão importante quanto 
medicamento. 

Monitoramento de 
reclamações é feito através de 
e-mails e também com todos 
os médicos associados a SBR. 

Meu Reumato Favorito 
Enfrentam problemas políticos com 
sociedades médicas. 

Suporte dado por e-mail e 
monitoram avaliações na App 
Store e Play Store. 

TnS Lite 

Durantes alguns anos ele ouvia de 
todos no mercado, ninguém vai usar 
seu aplicativo. Demorou 3 anos para 
ser um sucesso. Já recebeu diversos 
reconhecimentos públicos, mas não é 
muito lucrativo. 

Através de e-mails e 
avaliações da App Store e Play 
Store. 
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Nome do Aplicativo Principais barreiras para utilização 
do aplicativo 

Monitoramento uso e 
feedback 

Bem Estar 

1) Dificuldade no monitoramento de 
eventos adversos é uma grande 
barreira para indústrias farmacêuticas 
como a Novartis lançar plataformas 
digitais.  
2) Por vezes os pacientes acabam 
utilizando funcionalidades secundárias 
não esperadas pela empresa; 
3) Poucas associações capacitadas 
para utilizar e divulgar aplicativos 
para auxiliar pacientes; 
4) Falta de recurso para planos de 
comunicação e novos 
desenvolvimentos. 

Monitoramento através de 
relatórios produzidos por 
agência e canal de e-mail da 
própria empresa. Já esteve 
entre os 10 aplicativos da 
empresa mais utilizados 
mundialmente. 

CREB 

Pacientes mais idosos apresentam 
dificuldade para migrar para este tipo 
de tecnologia. São os pacientes menos 
aderentes do aplicativo. 

Através das redes sociais, chat 
dedicado (portal web), e-mail e 
Whatsapp direto com 
secretárias. Além dos 
feedbacks fornecidos direto 
aos médicos durante as 
consultas. 

Cuco 

1) Cultural. Em saúde principalmente, 
as pessoas pensam que aplicativos é 
um luxo a mais. E não uma ferramenta 
útil com impacto no curso da doença. 
(Em 2013 apenas 13% das indústrias 
farmacêuticas acreditavam que digital 
era fundamental em sua estratégia). 
2) Regulatória e legal: as empresas 
costumam ser avessas a risco e 
fecham as portas antes mesmo de 
entender do assunto. 
3) Não estamos preparados para gerir 
estrategicamente as informações 
geradas pelo App para que gestores 
possam fazer ajustes para melhorar o 
resultado dos seus pacientes. 

Colhem feedbacks pelas lojas 
de aplicativos, além de canal 
por e-mail real e pesquisa 
presencial com até dois 
pacientes aleatoriamente 
selecionados que aceitam 
participar e dar sua 
contribuição. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas com responsáveis por aplicativos. 
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Quadro 14 - Captação de novos usuários e planos de expansão 

Nome do Aplicativo Captação novos usuários Planos de expansão 

Repare 

Através da divulgação em 
eventos, fóruns e 
comunicações oficiais da 
SBR. 

1) Criar plataforma educacional para 
capacitação de profissionais de saúde; 
2) Lançamento internacional com 
versões para Inglês e Espanhol; 
3) Criar uma versão popular dos 
exercícios recomendados, utilizando 
materiais que as pessoas tem 
regularmente em casa como garrafa pet 
e faixas. 

Meu Reumato Favorito 

Divulgação através de rede 
sociais e toda comunicação 
oficial por e-mail eles 
sempre colocam um link 
divulgando o aplicativo. 

Integrar solução de recomendação de 
médicos com projeto Biocard Brasil. 
Que busca oferecer registro único para 
os pacientes, além de uma ferramenta de 
controle de farmacovigilância e 
epidemiologia para doenças reumáticas 
no Brasil. 

TnS Lite 

Atualmente a prioridade é 
desenvolver a estratégia de 
integração para pacientes 
com Autismo e depois voltar 
a captar novos usuários 

Criar uma plataforma integrada com a 
solução de suporte a pacientes autistas 
que o fundador adquiriu recentemente e 
também incluir uma funcionalidade para 
compartilhar as informações 
armazenadas com qualquer pessoa que o 
paciente quiser. 

Bem Estar 

Campanha de 
conscientização de Psoríase 
em parceria com empresas e 
instituições externas. Além 
de novo plano de 
investimentos após 
implementação das 
estratégias de funil. 

O App deve servir de base para 
expansão dos serviços de inbound 
marketing, estratégia de funil para 
melhor suportar os pacientes em sua 
jornada. A ideia é gerar conteúdo 
baseado em cada etapa da jornada de 
tratamento para auxiliar os pacientes de 
forma mais efetiva. 

CREB 

Divulgação através do 
Instagram e Facebook com 
campanhas direcionadas para 
facilidade de uso. 

Se houverem avanços concretos em 
telemedicina, esta é uma área que 
gostaríamos de criar serviços mais 
estruturados. Entretanto a solução atual 
é um sucesso. Mais de 60% dos 
agendamentos são realizados pelo 
aplicativo. 
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Nome do Aplicativo Captação novos usuários Planos de expansão 

Cuco 

1) Versão gratuita: ações de 
divulgação em canais 
digitais, boca a boca e ações 
em hospitais; 
2) Versão paga: é ofertada 
para empresas que possuem 
programas de suporte ao 
paciente. Ex: Indústria 
Farmacêutica. 

Querem oferecer maior suporte para que 
os pacientes consigam acesso a 
medicamentos. Atualmente é uma das 
soluções mais bem reconhecidas 
internacionalmente por melhorar adesão 
aos pacientes através de design simples 
e humanização do tratamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas com responsáveis por aplicativos. 

 

Quadro 15 - Recomendação para desenvolvedores de novos aplicativos 

Nome do Aplicativo Recomendações para novos aplicativos 

Repare 

Invista na autonomia dos pacientes. Ele precisa se engajar e ser 
protagonista em seu tratamento, não apenas um participante, esperando 
que apenas um remédio vá resolver todos seus problemas. 
 

Meu Reumato Favorito 
Conheçam a jornada do paciente e desenvolvam apenas funcionalidades 
que realmente faça a diferença na vida dos pacientes. 

TnS Lite 

Ouvir pacientes, os médicos não têm a visão completa do processo. Ir 
além do contexto básico da doença, como por exemplo nutrição e seu 
impacto no tratamento. Ser o primeiro a chegar no mercado ou o mais 
rápido possível. Atualizar rapidamente o App com base no feedback dos 
pacientes. 

Bem Estar 

Não pensar em soluções e tecnologia antes de entender a fundo a 
jornada do paciente e o que ele precisa. E antes de desenvolver novas 
soluções avalie parceiros e soluções que possam trabalhar em harmonia 
com você. Incubadoras e Startups pode ser um grande caminho. Por 
fim, lançar é só o começo. Importante alocar recursos para 
desenvolvimento, campanhas de ativação e comunicação a longo prazo. 

CREB 
Vale a pena investir neste tipo de tecnologia. Independentemente do 
nível de renda dos pacientes eles aderem a tecnologia que facilita a vida 
deles. 

Cuco 

1) Entender o mercado a longo prazo; 
2) Diferentes doenças e perfis de pacientes geram uma variação enorme 
de necessidades distintas. Por isso contato diário com pacientes e 
entender sua evolução na jornada da doença é fundamental. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas com responsáveis por aplicativos. 

 



52 

 

 

 

4.3 Pesquisa com médicos envolvidos no tratamento de espondiloartrites 

A pesquisa foi respondida por 259 médicos entre 31 de março e 11 de abril de 2019. Como o 

universo da amostra não foi pré-definido o erro amostral foi calculado com universo infinito, 

apresentando erro de 6,1% para um grau de confiança de 95%.  

Olhando para o perfil dos médicos desta pesquisa temos uma representatividade um pouco 

maior do gênero feminino (58%). Nesta amostra 71% dos médicos tem menos de 50 anos de idade e 

apenas 7% mais de 70 anos (Figura 9).  

 

Figura 9 - Perfil dos médicos: Gênero e Faixa Etária 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com médicos. 

  

Quanto a representatividade geográfica, temos médicos respondentes de todas as regiões, 

com menor representatividade da região Norte e Centro-Oeste. Sendo que dos 27 estados brasileiros 

tivemos respondentes em 19 deles (Figura 10). Os estados com maior participação são: São Paulo 

(39%), Minas Gerais (11%), Rio de Janeiro (11%), Rio Grande do Sul (9%) e Paraná (6%). 
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Figura 10 - Perfil dos médicos: Representatividade por estados e região 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com médicos. 

 

 A representatividade das especialidades médicas dos participantes apresenta variação 

significativa apenas para as regiões Norte e Nordeste, sendo que no Norte não temos 

dermatologistas e no Nordeste a participação da mesma especialidade cai para 11% comparado aos 

33% do total Brasil (Figura 11). 

 Olhando para fonte de renda dos médicos respondentes, 87% deles tem como fonte principal 

de renda consultas pagas pelos planos de saúde (48%) ou particulares (39%) e apenas 13% do 

sistema público. Não encontramos variações significativas entre especialidades, gênero ou região 

para esta pergunta (Figura 11). 

Figura 11 - Perfil dos médicos: Principal especialidade e fonte de pagamento das consultas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com médicos. 
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 Quando questionados se eles indicavam aplicativos para auxiliar os pacientes no tratamento 

de espondiloartrites (Figura 12), 63% nunca recomendou os aplicativos de celulares para seus 

pacientes (considerando notas 1 a 3), 23% recomendam ocasionalmente (considerando notas 4 a 6) 

e finalmente apenas 14% recomendam com frequência (considerando notas 7 a 10). Não 

encontramos variações significativas nas respostas entre as quebras de região e gênero, entretanto 

quanto as especialidades médicas, os reumatologistas (65%) afirmam indicar mais aplicativos do 

que os dermatologistas (45%). Quando olhamos para as diferentes faixas etárias, dentre os médicos 

entre 20 e 30 anos 83% afirmam indicar aplicativos para os seus pacientes, entre 31 e 70 anos uma 

variação entre 58% e 63% deles indicam aplicativos a seus pacientes e para os médicos com mais 

de 70 anos, apenas 40% indicam aplicativos a seus pacientes (Figura 13). Encontramos uma  

variação maior entre médicos que tem como sua principal fonte de renda o sistema público, destes 

71% afirmam indicar aplicativos para seus pacientes, enquanto que aqueles dependem mais dos 

planos de saúde e consultas privadas, são 55% e 60% respectivamente indicam aplicativos (Figura 

14).  

Figura 12 - Indicação de uso de aplicativos para auxiliar no tratamento das espondiloartrites 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com médicos. 
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Figura 13 - Indicação de uso de aplicativos com quebras de especialidade médica e faixa etária 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com médicos. 

 

Figura 14 - Indicação de uso de aplicativos por fonte de renda 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com médicos. 

 

 Além de questioná-los sobre a indicação, perguntamos qual a importância destes aplicativos 

e 34% consideram estes extremamente importante (notas 7 a 10), 47% avaliam os aplicativos como 
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importantes (notas 4 a 6) e 19% (notas 1 a 3) afirmam que os aplicativos são pouco importantes no 

auxílio aos pacientes no tratamento (Figura 15). 

 

Figura 15 - Importância do uso de aplicativo para auxílio de pacientes em tratamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com médicos. 

  

Um outro ponto investigado foi o nível de engajamento dos pacientes para utilização dos 

aplicativos, 46% afirmaram que o nível de engajamento é muito baixo (notas 1 a 3), 39% acreditam 

que seus pacientes tem um nível médio (notas 4 a 6) e apenas 15% percebem um alto nível (notas 7 

a 10) de engajamento por parte dos seus pacientes na utilização dos aplicativos como suporte ao seu 

tratamento (Figura 16).  
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Figura 16 - Nível de engajamento dos pacientes para utilizar aplicativos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com médicos. 

  

 Além do nível de engajamento, os médicos foram questionados sobre o percentual dos seus 

pacientes que efetivamente usam aplicativos para auxiliá-los em seu tratamento e resposta média foi 

de 19,4% para os 259 respondentes. 

 Para os pacientes que utilizam aplicativos, 38% dos médicos afirmam que percebem um 

baixo impacto (notas 1 a 3), 32% acreditam ter um impacto médio (notas 4 a 6) e 31% entendem 

que os aplicativos apresentam um alto impacto no tratamento dos seus pacientes (Figura 17). 
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Figura 17 - Impacto dos aplicativos no tratamento dos pacientes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com médicos. 

 

Para o uso dos aplicativos atuais, os benefícios mais relevantes na opinião dos médicos 

foram: apoio educacional, lembretes sobre administração de medicamentos e questionários para 

avaliação de escalas de dor, qualidade de vida, métricas de atividade de doenças e risco 

cardiovascular (Figura 18).  

Figura 18 - Benefícios mais relevantes dos aplicativos no apoio do tratamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com médicos. 
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 Além dos benefícios disponíveis no questionário os médicos ainda citaram como outros 

benefícios: 

 - Sessões para tirar dúvidas; 

 - Ferramenta para conferir possíveis interações medicamentosas; 

 - Orientações sobre substâncias que o paciente seja alérgico. 

 Não encontramos variação relevante nos principais benefícios esperados para aplicativos em 

todas as quebras da amostra como região, especialidade médica, gênero, faixa etária, fonte de renda 

e médicos que indicam ou não aplicativos. 

 As principais barreiras para a utilização de aplicativos atualmente são: falta de conhecimento 

sobre tecnologia (28%), falta de engajamento dos pacientes (18,3%) e aplicativos complicados de 

usar (17,6%), conforme Figura 19. Além das barreiras disponíveis no questionário, os médicos 

ainda citaram: 

 - Baixa oferta ou divulgação dos aplicativos validados pelos médicos; 

 - Desconhecimento sobre os aplicativos disponíveis; 

 - Falta de aplicativos específicos para tratamento das espondiloartrites; 

 - Falta dos médicos e outros profissionais de saúde estimularem o uso; 

 - Falta de costume da utilização de aplicativos para complementar tratamento; 

 - Baixa qualidade dos aplicativos; 

 - A maioria dos aplicativos são em inglês ou mal adaptados ao mercado brasileiro. 

 

Figura 19 - Principais barreiras para não utilização de aplicativos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com médicos. 
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 Atualmente os aplicativos mais indicados pelos médicos são: Repare (17%), Whatsapp 

(3%), Bem Estar (3%) e Grappa App (2%). Adicionalmente com menos de um 1% de 

representatividade temos a seguinte sequência: Pasi, Pro Fibro, Reumahelper, Basdai, Beber Água, 

DAS28, Dieta e Saúde, Instagram, Medscape, SBR, Symtrac, Scorad, Sleep Cycle, Ultraviolet Uv 

Index, Rheuma Tutor, Reumatoguia, Rheumatology Connect, Pillboxie, Psaid, OMS Ganepao 

Novartis, O Diário da Dor, Myra, Mypill, My Hives, Menor Preço, Meu Reumato Favorito, 

Meditopia, Medisafe, Alergia a medicamentos, Asdas, Asqol, Caixa de Remédios, Calculare Sledai, 

Caminhada, Clinic Web, Creakyjoints, Diagnlogy, Diário da Psoríase, Dlqi, Doctoralia, Dr Bip, 

Cuco, Empoderma e Encontrar. 

 Como tendência de uso para os próximos dois anos, 91% dos médicos esperam que o uso de 

aplicativos aumentem no auxílio do tratamento das espondiloartrites. Entre os médicos que indicam 

ou não aplicativos atualmente, percebemos uma ligeira diferença nas respostas, pois 15% dos 

médicos que atualmente não indicam aplicativos acreditam que a tendência de uso se manterá, 

contra apenas 5% dos médicos que atualmente indicam aplicativos (Figura 20). 

 

Figura 20 - Tendência de uso de aplicativos no auxílio do tratamento das espondiloartrites 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com médicos. 
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4.4 Pesquisa com pacientes em tratamento de espondiloartrites 

A pesquisa foi respondida por 242 pacientes entre 31 de março e 20 de abril de 2019. Como 

o universo da amostra não foi pré-definido o erro amostral foi calculado com universo infinito, 

apresentando erro de 6,3% para um grau de confiança de 95%. Todos os pacientes que participaram 

da pesquisa afirmaram estar em tratamento de espondiloartrites ou suas comorbidades, bem como 

possuírem celular com acesso à internet. 

O perfil dos pacientes correspondeu a 61% de mulheres e 39% de homens, majoritariamente 

entre 21 e 65 anos (93%). Encontramos uma pequena variação na amostra da região nordeste, onde 

os pacientes são ligeiramente mais velhos, sendo 84% entre 21 e 65 anos e 11% com mais de 66 

anos de idade (Figura 21). 

Figura 21 - Perfil dos pacientes: Gênero e faixa etária 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com pacientes. 

 

 Aproximadamente 43% dos pacientes possuem pelo menos ensino superior, 17% tem apenas 

o ensino fundamental completo e ninguém apresenta nenhum nível de escolaridade. Do ponto de 

vista de renda, 44% tem renda familiar entre R$ 2.005 e R$ 8.640 reais, sendo que 29% tem renda 

familiar menor que R$ 2.004 reais (Figura 22). 
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Figura 22 - Perfil dos pacientes: Renda familiar e grau de escolaridade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com pacientes. 

   

 Mais de 90% dos pacientes afirmam tratar como principal causa as principais manifestações 

das espondiloartrites: Artrite Psoriásica (38%), Psoríase (27%) e Espondilite Anquilosante (24%). 

Na população masculina esse número chega a 99%. Para as outras quebras do estudo não foram 

encontradas variações significativas. Os pacientes tem acesso as consultas médicas principalmente 

através do sistema público (42%), seguido de planos de saúde (33%) e consultas particulares apenas 

(25%), conforme Figura 23. 

Figura 23 - Perfil dos pacientes: Principal doença e pagamento das consultas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com pacientes. 
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 Ainda sobre o perfil de pacientes, temos representatividade de todas as regiões na amostra, 

com menor participação do Norte com 3% e Nordeste 8%. Apenas os estados Roraima, Amapá, 

Tocantins, Rio Grande do Norte e Alagoas não tiveram participantes neste estudo (Figura 24). 

Figura 24 - Perfil dos pacientes:  Representatividade por estados e região 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com pacientes. 

  

 Quando questionados sobre a importância dos aplicativos no auxílio do seu tratamento, 84% 

dos pacientes responderam ser extremamente importante (notas 7 a 10), 12% importante (notas 4 a 

6) e apenas 4% deles (notas 1 a 3) afirmam ser pouco importante (Figura 25). 

Figura 25 - Importância que os aplicativos têm no auxílio do seu tratamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com pacientes. 
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 Sobre a frequência da utilização de aplicativos para ajudá-los no dia a dia, 42% dos 

pacientes dizem que nunca ou quase nunca utilizam aplicativos para auxiliá-los no seu tratamento, 

40% deles frequentemente utilizam e apenas 18% ocasionalmente fazem uso de aplicativos (Figura 

26).  

Figura 26 - Utilização de aplicativos pelos pacientes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com pacientes. 

  

 Vale ressaltar que o uso dos aplicativos foi mais frequente nos pacientes que utilizam o 

sistema público (50%), em comparação a 40% de utilização pelos demais. Quando estratificado por 

regiões 58% dos pacientes nordestinos nunca ou quase nunca utilizam aplicativos, taxa de não 

utilização16% maior que no restante do Brasil (42%), como demonstrado na Figura 27. 
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Figura 27 - Utilização de aplicativos – por região e fonte de pagamento de consulta 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com pacientes. 

 

 Para aqueles que utilizam aplicativos, 56% estão extremamente satisfeitos, 27% 

extremamente insatisfeitos e 23% apenas satisfeitos com o suporte dos aplicativos para auxiliar no 

seu tratamento (Figura 28). 

Figura 28 - Satisfação dos pacientes em relação ao uso aplicativos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com pacientes. 



66 

 

 

 

 

 Independente de utilizarem ou não os aplicativos para auxiliar no tratamento da sua doença, 

os pacientes elencaram as principais funções que gostariam de encontrar em um aplicativo com esta 

finalidade e as três principais foram: informações sobre seu tratamento (44,2%), troca de mensagens 

com os médicos e outros profissionais de saúde (33,1%) e encontrar médicos especializados no 

tratamento da sua doença (22,3%). Conforme demonstrado na Figura 29.  

Figura 29 - Funções mais relevantes que gostaria de ter em aplicativos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com pacientes. 

 

 Buscamos também entender as principais barreiras que dificultam o uso dos aplicativos, as 

três mais importantes apontadas pelos pacientes foram: falta de suporte do meu médico para uso de 

aplicativos (43,8%), aplicativos apresentam muitos problemas (39,7%) e falta de funções úteis para 

o paciente no suporte ao tratamento a sua doença (32,3%). Como descrito na Figura 30. 

Além das barreiras elencadas na pesquisa os pacientes citaram outras, sendo que as mais 

frequentes foram: muitas propagandas, conteúdo básico e superficial, poucos aplicativos 

disponíveis, poucos aplicativos em português, desconhecimento sobre aplicativos específicos da 

doença, aprimoramento de erros e atualizações pouco frequentes e baixa qualidade em geral. 

Vale mencionar algumas variações nas análises por região, renda e faixa etária. Para as 

regiões, uma quantidade maior de pacientes do Norte (63%) e Nordeste (42%) apontam a qualidade 

da internet disponível como uma das principais barreiras comparado ao total do Brasil (25,6%). 

Quando olhamos para renda, aparentemente níveis maiores de renda não significam menos 

dificuldade com tecnologia, pois 32% dos pacientes com renda entre R$ 8.641 e R$ 11.261 (3ª 
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maior faixa de renda da pesquisa) afirmam que os aplicativos são muito complicados, enquanto na 

totalidade do Brasil temos 24,8% dos pacientes. Quanto a faixa etária, 55% dos pacientes com mais 

de 66 anos apontaram como sua principal barreira a dificuldade de utilização de aplicativos. 

Figura 30 - Maiores barreiras para utilização de aplicativos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com pacientes. 

 

 Além das funcionalidades, quisemos entender também quais os conteúdos de maior 

relevância e a frequência ideal de atualização dos mesmos (Figura 31). Os conteúdos mais citados 

foram: como viver melhor com a minha doença (77,3%), dicas de hábitos e exercícios que 

melhorem a qualidade de vida (70,7%), informações sobre programas de desconto (64,9%) e como 

obter acesso aos medicamentos pelo SUS ou operadoras de saúde (58,7%).  Ainda foram sugeridos 

conteúdos diferentes dos disponíveis na pesquisa, como: orientações não apenas de médicos, mas de 

equipes multidisciplinares, dicas sobre alimentação, escolha e avaliação de médicos, informações 

sobre grupo de apoios e um guia sobre os direitos do paciente. 
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Figura 31 - Quais conteúdos você gostaria de ter acesso pelos aplicativos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com pacientes. 

 

 Preferencialmente estes conteúdos deveriam ter uma atualização semanal de acordo com 

49% dos pacientes entrevistados, na sequência 23% gostariam de receber atualizações diárias e 17% 

gostaria de receber informações quinzenalmente, mensal ou trimestralmente (Figura 32). 

Figura 32 - Com qual frequência você gostaria de receber atualizações destes conteúdos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com pacientes. 

 

 Outro ponto pesquisado foi se alguém, além do próprio paciente, utiliza aplicativos para 

auxiliá-lo no tratamento. Para 75% deles ninguém utiliza e 9% dos casos existe algum familiar, 
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companheiro ou cuidador que utiliza algum tipo de aplicativo para auxilia-lá no dia a dia (Figura 

33). 

Figura 33 - Quem em sua residência utiliza aplicativos para auxiliá-lo (a) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa quantitativa realizada com pacientes. 

 

 Por fim, perguntamos aos pacientes se eles teriam algum conselho para dar as empresas ou 

instituições que queiram desenvolver aplicativos para o auxílio do tratamento das espondiloartrites. 

A seguir os mais comentados: 

 - Adequá-los as diferentes classes sociais; 

 - Se preocupar com a facilidade de uso; 

- Inteligência artificial para entender os comportamentos e preferências de cada perfil de 

paciente; 

 - Clareza no objetivo do aplicativo; 

 - Linguagem fácil para todos os tipos de pacientes; 

 - Customizar as funcionalidades de acordo com a necessidade de cada paciente; 

 - Estar sempre atualizado; 

- Envolver médicos, associações de pacientes e centros de referência durante a etapa do 

desenvolvimento;  

- Sempre se lembrar que o paciente não é uma máquina e está sofrendo; 

- Ter profundo conhecimento das doenças para ser mais assertivo e profundo nas soluções; 

- Veracidade e certificação das informações publicadas. 
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5 DISCUSSÃO 

Com base na revisão da literatura, do estudo descritivo realizado através do método cliente 

oculto, das entrevistas em profundidade com desenvolvedores de aplicativos e dos questionários 

quantitativos com médicos e pacientes, foi possível compreender o cenário atual de utilização de 

aplicativos para auxiliar os pacientes em tratamento com espondiloartrites no Brasil. 

Conforme levantamento do IBGE (2017), no Brasil 78,2% da população acima de 10 anos 

possui celular para uso pessoal, apresentando menores taxas para pessoas entre 10 e 13 anos (42%) 

e acima dos 60 anos (63,5%). Além da idade, a população que reside nas regiões norte (66,3%) e 

nordeste (69,9%), apresenta menor adoção ao celular (Figura 1). Quando comparamos a amostra de 

pacientes que participaram do questionário quantitativo, encontramos uma realidade ainda mais 

favorável: 100% dos pacientes afirmaram possuir telefone celular. Mesmo com uma amostra 

representativa de 242 pacientes, com erro de amostral de 6,3% (universo infinito) para um grau de 

confiança de 95%, um possível viés para esse achado pode ser a forma de divulgação da pesquisa, 

que se deu através das redes sociais e comunicados das associações de pacientes via e-mail para sua 

base de contatos. 

Entretanto ao avaliar a adoção atual de aplicativos para auxiliar pacientes em tratamento de 

espondiloartrites, 42% afirmam que nunca ou quase nunca utilizam aplicativos para este fim. Se 

somarmos a essa fatia aqueles pacientes que utilizam aplicativos apenas ocasionalmente (18%), 

chegamos a 60% da amostra. Variações nos níveis de adoção foram relatados quando olhamos para 

as diferentes regiões do Brasil, assim como pacientes com diferentes fontes de pagamento para suas 

consultas (Figura 27). Ao cruzarmos essas informações com a opinião dos médicos encontramos um 

cenário similar, ou até mais crítico. 46% deles relatam que o nível de engajamento de seus pacientes 

para utilização de aplicativos é muito baixo e 39% apenas médio (Figura 26). Em linha com o 

cenário de baixa adoção de aplicativos encontrados na pesquisa, Huckman e Stern (2018) 

reportaram o mesmo cenário nos pacientes de doenças crônicas no mercado americano. 

Apesar da adoção de aplicativos ainda ser baixa, 96%  dos pacientes relatam que eles são uma 

ferramenta importante para auxiliá-los nos seus tratamentos (Figura 25), compartilhando a mesma 

percepção 81% dos médicos entrevistados relatam que aplicativos tem um papel importante no 

suporte ao tratamento dos seus pacientes (Figura 15). A longo prazo, os 91% dos médicos 

entrevistados acreditam que o uso de aplicativos devem aumentar nos próximos dois anos (Figura 

20). Não só médicos e pacientes acreditam que aplicativos são importantes, mas também uma revisão 

sistemática de estudos já publicados, avaliou o impacto da utilização dos aplicativos por pacientes 
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em tratamento de doenças crônicas, demonstrando que 11 dos 16 estudos foram efetivos, melhorando 

a capacidade do paciente na autogestão dos tratamentos, melhora em biomarcadores e até mesmo 

relatos de melhora dos pacientes relacionado as métricas de atividades da doença. Dentre os estudos 

avaliados nenhum demonstrou impacto negativo no tratamento dos pacientes (Yi et al., 2018). 

Portanto, existe uma lacuna a ser explorada entre o fato dos pacientes ainda não utilizarem 

aplicativos no seu dia-a-dia e deles serem efetivos no suporte ao tratamento com alta importância 

tanto para médicos quando para pacientes. 

Na busca de respostas para definirmos melhor os motivos desta lacuna, perguntamos aos 

pacientes quais as funcionalidades eles mais gostariam de ter em seus aplicativos. As principais 

relatadas foram (Figura 29): (1) informações sobre meu tratamento 44%); (2) troca de mensagens 

com profissionais de saúde (33%); (3) encontrar médicos especializados (22%); (4) lembretes sobre 

administração de medicamentos (21%). Curiosamente ao avaliarmos 11 aplicativos durante a etapa 

chamada de Cliente Oculto, encontramos: 8 que trazem informações sobre tratamento, 2 que 

possibilitam a troca de informações com profissionais de saúde, 4 que auxiliam a busca por médicos 

especializados e finalmente 3 deles oferecem a funcionalidade de lembrete de medicação. Isso 

inicialmente parece um contrassenso, pois os pacientes querem funcionalidades que já existem nos 

aplicativos atuais, mas mesmo assim não os utilizam. 

Avaliamos a seguir as principais barreiras que eles enfrentam no dia-a-dia para não utilizar 

os aplicativos, são elas (Figura 30): (1) falta de suporte do médico para orientações sobre uso de 

aplicativos (43,8%); (2) aplicativos tem muitos problemas (39,7%); (3) faltam funções úteis para 

mim (32,2%); (4) a internet do celular é ruim (25,6%); (5) aplicativos são muito complicados 

(24,8%). Além destes, outros motivos não contemplados no questionário, mas citados pelos 

pacientes foram: (1) desconheço aplicativos para minha doença (10 comentários); (2) aplicativos 

são muito básicos, superficiais ou de baixa qualidade (4 comentários).  

Em linha com a percepção dos pacientes em relação a falta de suporte dos médicos, 63% dos 

médicos responderam em nossa pesquisa que nunca indicaram um aplicativo para seus pacientes e 

34% ocasionalmente mencionam algum App a seus pacientes, sendo que apenas 19% deles 

efetivamente recomenda e suporta o uso de aplicativos. As principais barreiras na visão dos 

médicos para uso dos aplicativos estão alinhadas com o que foi reportado pelos pacientes, incluindo 

os outros comentários abertos em relação a baixa qualidade dos aplicativos e falta de conhecimento 

sobre aplicativos específicos para espondiloartrites.  

Assumindo então a partir destes fatos que médicos e pacientes entendem que os aplicativos 

disponíveis são complicados de utilizar, apresentam muitos problemas, tem baixa qualidade de 
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informações e pouca utilidade prática, cruzamos essas percepções com a experiência do autor ao 

testar os aplicativos hoje disponíveis e também com as entrevistas em profundidade com os 

desenvolvedores de aplicativos. 

Começando pela busca de aplicativos para o tratamento de espondiloartrites, conforme 

descrito na metodologia do cliente oculto, essa não foi uma tarefa fácil. Inicialmente a busca direta 

e por recomendações sugeridas pela App Store nos levou a 69 aplicativos, sendo que a maioria não 

tem foco de apoio ao paciente, não está relacionado ao tratamento das espondiloartrites e ainda 

existem alguns aplicativos exclusivos a clientes ou funcionários de empresas, diminuindo assim a 

nossa base de avaliação de 69 Apps para 11 (Anexo 4). O fato de aplicativos com foco no apoio ao 

paciente ser uma lacuna a ser explorada não é novo e já foi ressaltado por Tibes et al (2014) em uma 

revisão integrativa da literatura específica para o Brasil. Dos 11 Apps selecionados, apenas 5 

apareceram mais de uma vez em nossas buscas, seja direta ou por semelhança (Quadro 2). O que 

demonstra a dificuldade para que pacientes encontrem esses aplicativos mais alinhados com suas 

necessidades. Depois de encontrar os aplicativos, passamos a enfrentar uma segunda dificuldade, 

que é entender exatamente a sua utilidade. Dos 11 aplicativos apenas 5 tinham “Tag lines” definidas 

e três deles apresentam a descrição do App em inglês. Fazendo com que boa parte dos pacientes não 

entendam sua utilidade (Quadro 4). Aparentemente os aplicativos que publicam atualizações com 

mais frequência, acabam entregando uma melhor experiência para seus usuários e 

consequentemente são melhores avaliados. Exemplos disso são os aplicativos: Cuco, TnS Lite e 

Alergia a Medicamentos, ADA e Cíngulo (Quadro 3 e Quadro 9). 

Ao aprofundar na experiência do uso dos aplicativos, buscando entender a jornada do 

paciente encontramos mais alguns complicadores (Quadro 7): (1) 8 dos 11 aplicativos puderam ser 

efetivamente testados, pois dois apresentavam problemas técnicos e o terceiro apesar de parecer 

gratuito para download, sua principal funcionalidade só estava liberada mediante ao pagamento 

antecipado na moeda dólar americano; (2) aplicativos que afirmavam estar disponíveis em 

português, apresentavam sessões mescladas em português e inglês, dificultando o uso pelos 

pacientes; (3) aplicativos que combinam uso tanto de profissionais de saúde como de pacientes, não 

deixaram claro quais funcionalidades poderiam ou deveriam ser utilizadas exclusivamente por cada 

um deles. O Grappa App é um exemplo disso. A falta de clareza do usuário sobre o que ele precisa 

fazer dentro do aplicativo pode impactar gravemente a qualidade das informações registradas nos 

aplicativos. Bittencourt, Oyadomari, Senne e Barbosa (2015) apontaram os riscos que pacientes 

pouco familiarizados com tecnologia podem trazer para qualidade das informações coletadas e esse 

ponto se agrava quando os aplicativos não ajudam, trazendo confusão para seus usuários durante o 
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uso dos mesmo; (4) aplicativos que oferecem busca por especialistas, mas essa funcionalidade 

apresenta erros, como é o caso do Meu Reumato Favorito ou o iDoc24 que disponibiliza uma lista 

muito pequena de médicos apenas nas principais cidades do pais. (5) apenas 2 dos 11 aplicativos 

avaliados não tiveram nenhum ponto negativo com relação a funcionalidade ou experiência do 

usuário (Cuco e ADA).  

Outro ponto que impacta na percepção da qualidade pelos médicos é a ausência de 

referência dos conteúdos publicados dentro dos aplicativos e do profissional técnico responsável. 

Esse ponto já foi explorado por Sucala et al (2017) em um estudo que avaliou 52 aplicativos e 

apenas 67% informavam um profissional responsável pelo conteúdo publicado. No caso do nosso 

estudo, nenhum dos 11 aplicativos tinham essa informação disponível, incluindo os aplicativos 

como Repare e Grappa App que foram desenvolvidos e suportados por médicos. Além disso, 10% 

dos médicos citam preocupação com relação ao sigilo dos dados registrados nos aplicativos. Nos 

aplicativos avaliados neste trabalho apenas 5 dos 11 tem publicado um termo de uso e 

confidencialidade de dados (Quadro 8). Com a nova Lei Federal de nº 13.709/2018, também 

conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que está sendo implementada no Brasil e 

tem previsão para entrar em vigor no primeiro semestre de 2020 (Machado; Santos; Paranhos, 

2018) esse cenário deverá ser corrigido ou as empresas responsáveis sofrerão as penas estabelecidas 

por esta lei. 

Ainda buscando entender os motivos que levam ao baixo uso de aplicativos pelos pacientes 

e indicação dos mesmos pelos médicos, encontramos um dos artigos publicados por Gruman 

(2013), que estabelece como uma das causas raiz para este problema a falta de envolvimento dos 

pacientes e atenção as necessidades dos mesmos no momento do desenvolvimento dos aplicativos. 

Ela cita ainda que o foco continua sendo os médicos, pois são eles quem ainda direcionam boa parte 

das funcionalidades e requerimentos incluídos nos aplicativos de saúde atualmente. Corroborando 

com esta visão, ao realizarmos seis entrevistas em profundidade com os responsáveis por 

aplicativos disponíveis na App Store brasileira, apenas dois deles afirmam que pacientes foram 

envolvidos desde as etapas iniciais do desenvolvimento do aplicativo. Apesar de todos terem um 

canal digital (e-mail ou chats) para o recebimento de comentários e críticas sobre o App, apenas o 

aplicativo Cuco tem um processo sistêmico presencial para coleta das percepções dos pacientes 

sobre sua experiência de uso. Todas as informações coletadas são utilizadas para direcionar novos 

desenvolvimentos na plataforma. 

Para auxiliar o aprimoramento ou novos desenvolvimentos de aplicativos, o trabalho 

publicado por um grupo de pesquisadores americanos (Wilhide III; Peeples; Kouyate, 2016) criou 
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um framework, com etapas que envolvem a definição de criação de valor, resultados e métricas, 

comportamentos e ações de suporte, perfil multidimensional e intervenções baseadas em evidências 

e funcionalidades específicas. Através do desenho da criação de valor e estabelecimento dos 

objetivos por Stakeholders, as empresas poderão garantir um maior envolvimento dos pacientes 

durante as etapas de desenvolvimento dos aplicativos. 

 

Por fim, tínhamos também como objetivo compreender os conteúdos que os pacientes 

gostariam de ter acesso através dos aplicativos e na pesquisa realizada os mais citados foram: (1) 

como viver melhor com a minha doença (77,3%); (2) dicas de hábitos e exercícios que melhorem 

qualidade de vida (70,7%); (3) informações sobre programas de desconto (64,9%); (4) como obter 

acesso aos medicamentos pelo SUS ou Operadoras de Saúde (58,7%).  Ainda foram sugeridos 

conteúdos diferentes dos disponíveis na pesquisa, como: orientações não apenas de médicos, mas de 

equipes multidisciplinares, dicas sobre alimentação, informações sobre grupos de apoio e um guia 

sobre os direitos do paciente. 
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6 CONCLUSÃO 

 
O trabalho atendeu todos os objetivos específicos, o objetivo geral e consequentemente 

identificou os fatores de sucesso dos aplicativos no apoio aos pacientes com espondiloartrites. 

Diante dos resultados e das análises apresentadas, pode-se afirmar, que os aplicativos são 

uma ferramenta estratégica para auxiliar os pacientes no tratamento das espondiloartrites no Brasil. 

Encontramos um cenário favorável em relação a penetração de celulares na população 

brasileira, além de uma visão positiva tanto dos médicos quanto dos pacientes em relação à 

importância do uso dos aplicativos no tratamento das espondiloartrites, o que é de extrema 

relevância visto que há melhora na capacidade do paciente na autogestão dos tratamentos, nos 

biomarcadores e, até mesmo, nas métricas de atividade de doença quando amparados por 

aplicativos ao longo do tratamento da doença (Yi et al., 2018). 

Apesar destes pontos favoráveis, a utilização dos aplicativos pelos pacientes ainda é muito 

baixa, devido a múltiplos fatores relacionados à deficiência nos aplicativos, falta de engajamento do 

paciente no tratamento e falta de orientação por parte dos médicos, os quais não recomendam 

aplicativos pois não sentem segurança em relação ao armazenamento dos dados e não consideram 

de boa qualidade, as informações disponíveis.  

Como sugestões de melhora na qualidade dos aplicativos, identificamos a necessidade da 

inclusão de itens como: mais informações sobre o tratamento, a possibilidade de troca de 

mensagens com profissionais de saúde, como encontrar médicos especializados, lembretes sobre a 

administração dos medicamentos, dicas de hábitos e exercícios que melhorem a qualidade de vida, 

apoio psicológico,  agendamento de consultas e exames, métricas para avaliação da atividade da 

doença, informações sobre programas de desconto e sobre acesso aos medicamentos pelo SUS ou 

operadoras de saúde. 

Além das sugestões supracitadas, para efetivamente endereçar todas essas barreiras e 

construir aplicativos mais alinhados com as expectativas dos médicos e pacientes, a literatura 

recomenda o uso do framework desenvolvido por pesquisadores americanos (Wilhide III; Peeples; 

Kouyate, 2016) que otimiza os processos para desenvolvimento de Apps. Vale ressaltar que além do 

desenvolvimento, a manutenção, a coleta de opinião dos usuários, aprimoramento e campanhas para 

divulgação dos aplicativos, são etapas de igual relevância.   

A falta de controle da amostra, bem como a baixa representatividade de pacientes da região 

norte e de algumas faixas etárias e de renda são limitações do estudo. O dado de 100% de 
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penetração dos celulares parece ser um viés, principalmente em se tratando de um país em 

desenvolvimento, como o Brasil.  

Sugestões para estudos futuros são o controle das amostras e a diversificação da forma de 

coleta incluindo pontos de coleta presencial com o objetivo de garantir a relevância estatística de 

todas as quebras da amostra para a análise. Além disso, sugere-se o aprofundamento do estudo 

sobre a legislação disponível quanto ao sigilo das informações e o impacto da mesma, no 

funcionamento dos aplicativos.  
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8 ANEXOS 

ANEXO 1 – Roteiro para entrevista em profundidade com desenvolvedores de aplicativos 
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ANEXO 2 – Questionário para médicos com 14 perguntas 
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ANEXO 3 – Questionário para pacientes com 17 perguntas 
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ANEXO 4 – Lista completa de aplicativos avaliados para chegar na seleção final do Cliente Oculto 

Nome do 
Aplicativo 

Recomendações 
por semelhança 

Focado 
no 

Apoio ao 
Paciente 

Suporte específico 
ao tratamento 

Espondiloartrites 

Específico 
de 

Empresa 
ou Pago 

Selecionado 

Dermanote 8 Não Sim Sim Não  
YourDermoscop
y 8 Não Sim Não Não  

Repare 7 Sim Sim Não Sim 
Academia Vichy 6 Não Não Não Não  
RheumaHelper 6 Não Sim Não Não  
Memed 4 Não Não Não Não  
Calculadora ER 3 Não Não Não Não  
Cuco 3 Sim Não Não Sim 
Decision Aid 3 Não Sim Não Não  
DoctorID 2 Não Não Não Não  
Docway 2 Não Não Não Não  
iDoc24 2 Sim Sim Não Sim 
Meu Reumato 
Favorito 2 Sim Sim Não Sim 

Skin Therapy  2 Não Sim Não Não  
TnS Lite 2 Sim Sim Não Sim 
5 Minutos 1 Sim Não Não Não  
AACD 1 Não Não Não Não  
ADA 1 Sim Não Não Sim 
Alergia a 
Medic. 1 Sim Não Não Sim 

Anatomia 
Supera 1 Não Não Não Não  

ASAS 1 Não Sim Não Não  
Bem Estar 1 Sim Sim Não Sim 
Calc. 
Gestacional 1 Sim Não Não Não  

Calculadora 
QxMD 1 Não Não Não Não  

Cardio Trials 1 Não Não Não Não  
Central 
ApliMed 1 Não Não Não Não  

Cíngulo 1 Sim Não Não Sim 
Contraception 1 Sim Não Não Não  
CREB 1 Sim Sim Não Sim 
CREMESP 1 Não Não Não Não  
Danone 
Nutrição 1 Não Não Não Não  
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Nome do 
Aplicativo 

Recomendações 
por semelhança 

Focado 
no 

Apoio ao 
Paciente 

Suporte específico 
ao tratamento 

Espondiloartrites 

Específico 
de 

Empresa 
ou Pago 

Selecionado 

DemDx 1 Não Não Não Não  
Desrotulando 1 Sim Não Não Não  
Dieta e 
Emagrecer 1 Sim Não Não Não  

Doutore 1 Não Não Não Não  
Dynamed 
Mobile 1 Não Não Não Não  

Einstein Atual. 
Médica 1 Não Não Sim Não  

Eponyms 1 Não Não Não Não  
ESC Pockt 
Guidelines 1 Não Não Não Não  

Face 3D Plus 1 Não Não Não Não  
Figure1 1 Não Não Não Não  
FollowSkine 1 Não Sim Não Não  
Funcional 1 Sim Não Sim Não  
Glasgow Pro 1 Não Não Não Não  
Goniômetro Po 1 Não Não Não Não  
Grappa App 1 Sim Sim Não Sim 
HiDoctor 
Mobile  1 Não Não Não Não  

Imagine 1 Não Sim Não Não  
IMAIOS 1 Não Não Não Não  
InsulinAPP 1 Não Não Não Não  
Lojong 
Meditação 1 Sim Não Não Não  

Medicina Direta 1 Não Não Não Não  
MediPreço 1 Não Não Não Não  
Medite.se 1 Sim Não Não Não  
MedPhone 1 Não Não Não Não  
Medscape 1 Não Não Não Não  
Muscle 3D 1 Não Não Não Não  
NASS 1 Não Sim Não Não  
PasiLine 1 Não Sim Não Não  
PCDT Adulto 1 Não Não Não Não  
Pega Plantão 1 Não Não Não Não  
Pill Monitor 1 Sim Não Não Não  
Plantãozinho 1 Não Não Não Não  
PMED 1 Não Não Não Não  
PoC PsO/PsA 1 Não Sim Não Não  
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Nome do 
Aplicativo 

Recomendações 
por semelhança 

Focado 
no 

Apoio ao 
Paciente 

Suporte específico 
ao tratamento 

Espondiloartrites 

Específico 
de 

Empresa 
ou Pago 

Selecionado 

ProDoctor CID 1 Não Não Não Não  
PsoriasisCalc 1 Não Sim Não Não  
Querida 
Ansiedade 1 Sim Não Não Não  

Sanford Guide 1 Não Não Não Não  
UpToDate 1 Não Não Não Não  
Vivo Meditação 1 Sim Não Não Não  
Whitebook - 
Prescrição 1 Não Não Não Não  
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