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RESUMO
Soluções digitais representam uma nova promessa de interlocução entre pacientes e
profissionais de saúde num sistema ainda fragmentado e carente de informações clínicas
integradas. Mesmo assim, ainda permanecem dúvidas sobre o potencial de adesão de pacientes
idosos e o real impacto destas intervenções sobre desfechos clínicos. A interlocução entre os
temas saúde digital e experiência do paciente pode estimular o desenvolvimento de aplicativos
que agreguem valor ao tratamento do paciente oncológico, em especial na vigência de
tratamento de quimioterapia e imunoterapia em âmbito ambulatorial. A implementação de um
aplicativo de monitoramento remoto de sintomas relacionados à imunoterapia num Câncer
Center da cidade de São Paulo possibilitou a identificação dos principais aspectos envolvidos
na adesão ao uso de soluções digitais por pacientes idosos, ressaltando fatores críticos de
segurança. A elaboração de um questionário simplificado atendeu o propósito de identificar
indicadores para medir a experiência do paciente em dimensões específicas do tratamento
ambulatorial, possibilitando implementação rápida de melhorias no processo. A adesão de 50%
dos pacientes ao registro semanal de sintomas, independente de variáveis de gênero, idade,
gravidade da doença e experiência prévia com internet, demonstrou a importância dos
profissionais de saúde na educação e no engajamento de pacientes. Os resultados de experiência
do paciente demonstraram impacto positivo acima de 75% nas dimensões de cuidado
coordenado, comunicação, plano de cuidado e segurança. O questionário, ferramenta de análise
objetiva de aplicativos para monitoramento de sintomas, possibilita referencial comparativo
com novas análises relacionadas à incorporação de soluções digitais em oncologia.

PALAVRAS-CHAVE
Saúde digital, oncologia, experiência do paciente, monitoramento remoto, imunoterapia.

ABSTRACT

Digital solutions represent a new promise of interlocution between patients and health
professionals in a system that is still fragmented and lacks integrated clinical information. Even
so, doubts remain about the potential for adherence of elderly patients and the real impact on
clinical outcomes. The dialogue between digital health and patient experience can stimulate the
development of applications that add value to the cancer treatment, especially during outpatient
chemotherapy and immunotherapy. The implementation of an application for remote
monitoring of symptoms related to immunotherapy at a Cancer Center in the city of São Paulo
made it possible to identify main aspects involved in the adherence to the use of digital solutions
by elderly patients, highlighting critical safety factors. The elaboration of a simplified
questionnaire served the purpose of identifying indicators to measure the patient´s experience
in specific dimensions of outpatient treatment, enabling quick implementation of process
improvements. Adherence of 50% of patients to the weekly symptom record, regardless of
gender, age, disease severity and previous experience with the Internet, demonstrated the
importance of health professionals in patient´s education and engagement. Results of patient´s
experience demonstrated a positive impact above 7% in coordinated care, communication, care
plan and safety. The questionnaire, an objective analysis tool for applications for symptom
monitoring, allows a comparative reference for new analysis related to the incorporation of
digital solutions in oncology.

KEY WORDS
Digital health, oncology, patient experience, remote monitoring, immunotherapy.
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1 INTRODUÇÃO

Dentre as doenças não transmissíveis, o câncer é a barreira mais importante para
aumentar a expectativa de vida no século 21. Segundo o relatório Globocan, produzido pela
Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (BRAY et al., 2018), estima-se anualmente
18,1 milhões de novos casos e 9,6 milhões de mortes por câncer no mundo. Desenvolvimento
econômico, redução de mortes por doenças infectocontagiosas e envelhecimento populacional
estão relacionados com a expectativa de aumento no número de casos de câncer. Também se
atribui parte do crescimento ao diagnóstico precoce de alguns tipos de câncer, como próstata e
tireoide, além do rastreamento precoce de câncer de mama. A taxa de mortalidade, ainda com
falhas de registro na maior parte dos países, pode gerar informações relevantes para iniciativas
de acesso e qualidade no tratamento.
No Brasil, estima-se 625 mil casos novos de câncer ao ano (INCA, 2019), com maior
prevalência do câncer de pele não melanoma (177 mil), seguido pelo câncer de mama em
mulheres (66 mil) e próstata em homens (66 mil). A região Sudeste concentra mais de 60% da
incidência, com predomínio de cânceres de próstata e mama, seguidos por pulmão e intestino.
Somente na cidade de São Paulo, calcula-se 34.720 novos casos de câncer ao ano. Estes dados
demonstram a importância de políticas de saúde que contemplem acesso e tratamento
adequados para pacientes oncológicos, comumente associados com a faixa etária acima de 60
anos.
A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2019) considera que a saúde digital, definida
no documento amplamente como o uso de tecnologia da informação e comunicação, pode
oferecer oportunidades concretas para atender às necessidades de saúde, como ampliação de
cobertura, melhores práticas e garantia de saúde universal. No amplo espectro de soluções
digitais, considera-se o uso de dispositivos móveis, bem como métodos avançados em Big Data,
genômica e inteligência artificial. Embora demonstre elevado potencial, a OMS reforça o risco
de implementação sem fundamentação em evidências e consequente desvio de recursos com
impacto negativo à população e ampliação das desigualdades.
A discussão sobre os benefícios do uso de soluções digitais, incluindo inteligência
artificial, vem ganhando relevância na área da Saúde, embora ainda exista uma barreira
importante à inovação por profissionais do segmento que temem a substituição da força de
trabalho (FERLIE et al., 2005). Topol (2019) apontou para os diferenciais de melhoria de
eficiência e acessibilidade e fez uma revisão da evolução da aplicação dos algoritmos em saúde,
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destacando resultados positivos na redução de readmissões em hospitais, sepse e doenças
mentais. Na tentativa de acompanhar o rápido avanço, agências internacionais (TSANG et al.,
2017) estão discutindo requisitos regulatórios sobre o uso de softwares de inteligência artificial
e dispositivos com tecnologia de aprendizado de robôs embarcada, ressaltando a importância
de discutir privacidade de dados e revalidação de algoritmos baseados em aprendizado.
É consenso entre os autores que a incorporação de soluções digitais deve considerar
riscos e benefícios nos sistemas de saúde e qualidade de vida das pessoas, apesar das
dificuldades de interlocução. No entanto, pouco se discute sobre a experiência do paciente e o
real impacto no eixo de comunicação entre equipe multiprofissional e paciente. Berry (2019)
reforça a urgência da inovação em saúde para atender necessidades dos pacientes em cenário
desafiador de custos e desgaste emocional e coloca os serviços de oncologia como prioritários
nesta discussão, demonstrando como alguns serviços americanos e europeus estão se
desafiando na melhoria de processos e incorporação de soluções digitais.
Recente publicação de Denis et al. (2019) trouxe estímulo incremental à oncologia, ao
demonstrar ganho de sobrevida de até 9 meses no grupo de 133 pacientes monitorados
remotamente, sugerindo que a detecção precoce de sintomas relacionados à progressão de
câncer de pulmão possibilitou intervenção imediata e redução do impacto. É possível que estes
resultados estejam ainda relacionados a um maior engajamento no cuidado com o paciente,
demonstrando a relevância de contemplar a sua perspectiva e os impactos na rotina.
LaVela e Gallan (2014) defendem que toda a jornada do paciente deve ser contemplada,
sendo necessário mensurar a sua experiência num contexto mais amplo, citando a definição do
Instituto Beryl como ponto de partida: “a soma de todas as interações, moldadas pela cultura de
uma organização, que influenciam as percepções dos pacientes em todo o continuum de
atendimento". A partir das medidas, os autores abordam a importância de instituir ações de
melhoria para atender as expectativas, atingir níveis superiores de coordenação do cuidado e,
em última instância, promover melhores resultados clínicos e segurança.
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A necessidade imediata de monitorar sintomas relacionados ao tratamento do paciente
oncológico em âmbito ambulatorial, alinhada às possibilidades de comunicação em tempo real
pelo uso de aplicativos, possibilitou a pesquisa em um câncer center na cidade de São Paulo,
com enfoque específico em pacientes em vigência de imunoterapia.
Entender a experiência do paciente com a implementação pode auxiliar na eliminação
de barreiras à adesão e possibilitar ações de melhoria na jornada. Assim, surge a pergunta de
pesquisa:

Como a incorporação de soluções digitais pode influenciar na experiência do paciente
oncológico?

Objetivo geral: avaliar o impacto das soluções digitais na experiência do paciente oncológico
durante o tratamento ambulatorial.

Objetivos específicos:
1.

Avaliar o impacto de variáveis, como idade, escolaridade e experiência prévia com

internet, na adesão ao uso de dispositivos de monitoramento remoto.
2.

Avaliar os requisitos de privacidade e usabilidade na implementação de dispositivos de

monitoramento remoto.
3.

Identificar as principais variáveis de acompanhamento da experiência do paciente

oncológico no contexto da saúde digital.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Saúde digital – conceito, aplicações e principais impactos
Saúde digital é um termo utilizado para abranger uma ampla gama de tecnologias
digitais em saúde, equivalente aos termos e-Saúde e telessaúde (AAPRO et al 2020), com a
utilização de tecnologia de informação e comunicação para melhorar ou suportar os serviços de
saúde (WHO, 2019). A saúde digital abrange: saúde móvel ou monitoramento remoto por
dispositivos móveis, telemedicina, Big Data e inteligência artificial, prontuário eletrônico de
saúde. Ações de treinamento e educação de profissionais de saúde também são entendidas como
pertencentes ao escopo da saúde digital.
As intervenções em saúde digital oferecem oportunidades para aumentar o acesso a
serviços e informações de saúde, melhorar a qualidade dos serviços do segmento, garantir
disponibilidade de recursos e aumentar a efetividade das intervenções (WHO, 2019; AAPRO
et al, 2020). Ampla gama de intervenções digitais em saúde foi descrita para viabilizar
resultados com maior representatividade a partir de 2010, complementando e desenvolvendo
funções do sistema vigente, com impacto positivo em desafios como fornecimento insuficiente
de insumos, baixa adesão a protocolos clínicos, falha de acesso a informações clínicas e perda
de seguimento de pacientes (WHO 2018).
Sob a ótica do usuário, as soluções digitais podem renovar a atenção nas necessidades
do indivíduo, facilitando o acesso aos cuidados de saúde de maneira personalizada e cumprindo
o papel de colocar a pessoa no centro do cuidado (TUZII, 2017). A telemedicina tem o potencial
de melhorar a gestão de doenças crônicas, com o monitoramento de sinais vitais, evolução de
sintomas e adesão ao tratamento proposto. A possibilidade de consultar um médico a qualquer
momento potencializa a continuidade do cuidado, mas ações abusivas também podem levar
pacientes ao uso indiscriminado e desnecessário do sistema de saúde. Vale ressaltar que a saúde
digital provoca uma grande mudança de paradigma, ao reduzir a severa assimetria de
informação entre paciente e profissional de saúde pela disseminação de informações de saúde
on-line. Paralelamente, traz desafios legais para garantia de proteção de dados pessoais e o
direito universal ao acesso à saúde.
Nos serviços de saúde, esta abordagem abre espaço para a necessidade de investimentos
expressivos em telessaúde, após a onda de implementação do prontuário eletrônico, garantindo
engajamento de consumidores e adequação às pressões de mercado (FITZ e SHAIKH, 2018).
O documento publicado pelo IHI (OSTROVSKY et al., 2014) destaca critérios de seleção de
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tecnologia digital em saúde, considerando como aspectos fundamentais: gerenciamento de
saúde populacional e a análise preditiva para melhorar a coordenação do cuidado, uso de
tecnologia para melhorar o fluxo do paciente além do fluxo financeiro, conexão entre pacientes
e equipe assistencial, gestão de dados de saúde pelo paciente, monitoramento remoto de
pacientes em âmbito domiciliar, engajamento de pacientes pela criação de uma rede de conexão
com outros pacientes, interoperabilidade entre sistemas, abordagem diagnóstica e/ou
terapêutica e suporte à decisão médica.
Considerando as dificuldades relacionadas às decisões de incorporação, Fitz e Shaikh
(2018) recomendam quatro estratégias: integrar as estratégias de investimento em TI ao
planejamento estratégico institucional; entendimento do estado atual de integração de processos
assistenciais e de apoio; definição do perfil tecnológico desejado e identificação de barreiras e,
por fim, implementação de roteiro de ações. As decisões de investimento seriam sustentadas
pelas estratégias identificadas, criando valor a partir da experiência de pacientes que aderem a
um padrão de qualidade esperado. Para isto, o serviço de saúde deverá exibir as capacidades de
acessibilidade, integração e orientação a dados.
A OECD (2018) divulgou resultados de pesquisa anual realizada com 36 países do
continente europeu e 200.000 indivíduos entre 16 e 74 anos, destacando o expressivo
crescimento no acesso a informações de saúde pela internet no comparativo entre 2008 e 2017,
atingindo nível de resposta acima de 50% em 24 países (TABELA 1). A realização de consultas
on-line foi bem menos expressiva no comparativo entre 2012 e 2015, com representatividade
geral de 13% entre os residentes europeus (um em cada oito deles realiza consulta on-line) e
sendo destaque em alguns países, como Dinamarca, Finlândia, Espanha, Bélgica, Noruega e
Turquia.

TABELA 1. Acesso a informações de saúde pela internet
País
Dinamarca
Alemanha
Espanha
Inglaterra
União Europeia
Portugal
França
Itália

2008
38
41
24
28
29
21
39
18

2017
64
63
57
57
51
51
44
33

Variação (%)
26
22
33
29
22
30
5
15

Fonte: Adaptado de OECD (2018).
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Na Europa (OECD, 2018), 85% dos cidadãos possuem internet, sendo uma importante
fonte de acesso a informações, inclusive de saúde. Embora o acesso possa melhorar a
experiência, ainda existem discussões importantes sobre privacidade de dados e veracidade de
informações. Também é fundamental entender as disparidades por idade e grupos
socioeconômicos. O estudo detalha que apenas 30% dos usuários entre 65-74 anos acessam
informações de saúde on-line, se comparado com os 55% de acesso no grupo entre 25-64 anos.
No status socioeconômico, a disparidade foi de 40% de acesso no quartil mais baixo de renda,
comparado a 60% no quartil de renda mais alto.
O Observatório Global de Saúde Digital (WHO, 2016), em sua terceira edição publicada
em 2016, representou a evolução em 125 países que participaram da pesquisa sobre difusão
global da e-saúde. O documento destaca a inserção definitiva da saúde digital nas estratégias
de melhorias de sistemas de saúde em todo o mundo, mesmo tendo ainda desafios importantes
no financiamento de programas, na capacitação da força de trabalho e nos aspectos regulatórios.
Aproximadamente 30% dos países-membros não participaram do estudo, entre eles o Brasil,
sendo uma limitação importante para a representatividade global. A evolução está representada
no quadro-resumo (QUADRO 1).

QUADRO 1. Resumo dos progressos da saúde digital
Tema
Telessaúde

Resultados
Iniciativas reportadas em 77% dos países.
57 % dos países declararam possuir política nacional.
Principais iniciativas: radiologia, patologia, dermatologia, monitoramento
remoto, psiquiatria.

Ensino

Iniciativas reportadas em 84% dos países.

à distância

Principais iniciativas: educação de estudantes e formados em medicina,
capacitação em saúde pública, educação de equipe multiprofissional
(enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, biomédicos).

Monitoramento 87% dos países reportaram ao menos um programa implementado.
remoto

Apenas 14% dos países reportaram avaliação dos programas patrocinados
pelo governo.
Exemplos de iniciativas reportadas: telefone de emergência (75%),
lembretes de agendamento (69%), monitoramento de pacientes (52%),
aderência a medicamentos (48%).
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QUADRO 1. Resumo dos progressos da saúde digital (continuação)
Tema
Registro

Resultados
de Iniciativas reportadas em 47% dos países.

saúde

Aumento de 46% entre 2010 e 2015, com velocidade de adoção menor em

eletrônico

países de baixa renda.

nacional

Principais integrações entre sistemas: laboratório, farmácia, imagem.

Legislação

78% dos países reportaram legislação específica para proteção de

para

proteção informações pessoais.

de dados

54% dos países reportaram legislação específica para proteção de dados
eletrônicos registrados.

Big Data

Apenas 17% dos países reportaram políticas ou estratégias nacionais.
Principais barreiras: falha de integração entre sistemas, privacidade e
segurança de dados.

Fonte: Adaptado de WHO (2016).

Alinhado à estratégia global de expansão da saúde digital proposta pela OMS, o Comitê
Gestor da Internet no Brasil reconhece a importância de incorporar tecnologias para melhorar
o acesso, a qualidade e a segurança da atenção à saúde no Brasil. Ressalta ainda a importância
de iniciativas, como a Estratégia de Saúde Digital criada pelo Ministério da Saúde em 2017,
para digitalizar toda a rede de atenção primária do Sistema Único de Saúde (COMITÊ GESTOR
DE INTERNET NO BRASIL, 2019).
A pesquisa, realizada em 2018 com 2.387 estabelecimentos de saúde brasileiros,
demonstra disparidades entre estabelecimentos públicos e privados. O acesso à internet está
consolidado nos serviços privados, enquanto 9% dos serviços públicos ainda não têm acesso,
sendo a situação ainda mais discrepante no Norte e no Nordeste. Apenas 40% dos serviços de
saúde já possuíam website ou conta em rede social, demonstrando que ainda há muito espaço
para crescimento e equiparação com a realidade dos países-membros da OECD (QUADRO 2).
Embora 70% da população brasileira tenha acesso à internet, somente 45% dos usuários usam
a rede para pesquisas relacionadas à saúde, 27% dos estabelecimentos oferecem agendamento
de consultas, enquanto as ferramentas de interação entre paciente e equipe médica são ainda
mais incipientes, com alguma iniciativa implementada em 12% dos serviços. O monitoramento
remoto de pacientes estava presente em apenas 8% dos serviços de saúde. Vale ressaltar que a
educação à distância em saúde, teleconsultoria e atividades de pesquisa à distância
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apresentaram maior desenvolvimento na esfera pública, evidenciando os resultados de políticas
implementadas pelo Ministério da Saúde para transpor barreiras geográficas e sociais.

QUADRO 2. Resumo de pesquisa em estabelecimentos de saúde brasileiros
Tema
Website ou conta em rede social

Resultados
Iniciativas reportadas em 40% dos serviços.

Agendamento de consultas e 27% dos estabelecimentos com agendamento de
exames via internet

consultas.

Monitoramento remoto

Iniciativas reportadas em 8% dos estabelecimentos.

Fonte: Adaptado de Comitê Gestor de Internet no Brasil (2019).
2.1.1 Saúde digital – empoderamento de usuários
A disseminação de soluções de saúde móveis apresenta correlação direta com o acesso
à internet através de aparelhos celulares (VARELA DELGADO et al, 2019), tendo
movimentado expressivamente o mercado de aplicativos para saúde nas principais lojas
virtuais. Os riscos de acesso não orientado e informações com níveis distintos de qualidade e a
capacidade de análise crítica dos consumidores de informação tornam-se desafios para os
serviços de saúde, pois a migração da relação entre profissional de saúde e usuário para a relação
usuário e tecnologia não implica necessariamente empoderamento do usuário.
Em estudo específico de aplicativo para gestantes, os autores avaliaram o
empoderamento de usuárias e avaliaram a aderência das funcionalidades às dimensões de
empoderamento social e pessoal propostas inicialmente por Almunawar, Anshari e Younis
(2015). Embora o modelo completo proposto considere também a dimensão médica, não foram
identificadas funcionalidades do aplicativo, para que eles pudessem correlacionar com esta
dimensão no acompanhamento de gestantes, justificada pela fronteira regulatória existente
sobre o tema, e concluem que os aplicativos de saúde empoderam os usuários nas dimensões
testadas pessoal e social, podendo contribuir significativamente para a melhoria da experiência
individual do cuidado. Almunawar, Anshari e Younis (2015) discutem também a importância
de oferecer soluções de saúde móvel, para que os consumidores tenham maior atuação no
processo decisório, possibilitando não apenas agendamento de consultas e acesso ao histórico
de saúde, mas conhecimento relevante para a tomada de decisão. O empoderamento, através de
informações de saúde relevantes, seria uma entrega de valor fundamental dos dispositivos
móveis, diretamente relacionada à satisfação das necessidades do usuário. Dessa forma, eles
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propõem um modelo de empoderamento de consumidores baseado em três dimensões: pessoal,
social e médica. A primeira considera acesso e controle de informações pessoais, enquanto a
médica permite visualização de registros de saúde e interface médico-paciente. Já a social
contempla a interação entre consumidores com as mesmas necessidades de informação e
cuidados de saúde, possibilitando o compartilhamento de experiências.
O modelo proposto pode contribuir para o empoderamento de consumidores em
soluções de saúde, ainda pouco discutido na literatura, mudando a visão de usuários como
receptores de informação, para uma abordagem mais proativa. Os autores defendem que este
empoderamento pode elevar a confiança e a lealdade de consumidores a serviços de saúde, além
de encorajá-los a assumir maior responsabilidade sobre sua condição de saúde.
2.1.2 Saúde digital – acessibilidade e usabilidade
Hilfiker et al. (2019) aprofundaram a discussão sobre os benefícios do acesso a
informações de saúde on-line, abordando as barreiras ao uso que podem reduzir o impacto
positivo no engajamento de pacientes. Os desafios de acessibilidade e usabilidade são
considerados para as ferramentas de saúde digital, sendo websites, aplicativos e demais
ferramentas de interação on-line, ressaltando que, embora mais de 60% dos cidadãos
americanos usem seus dispositivos móveis para acessar informações de saúde e muitos
aplicativos estejam disponíveis em loja, poucos usuários baixam e utilizam aplicativos de saúde
de forma sistemática. Os autores recomendam que os produtos desenvolvidos sejam testados
com os usuários, principalmente aqueles com habilidades limitadas, considerando sua
familiaridade com a interface, facilidade de integração à rotina e consistência das informações
fornecidas. Também ressaltam o amplo espectro de possibilidades de integração, incluindo os
dispositivos vestíveis para monitoramento de sinais vitais e comportamento, como o contador
de passos.
Duggan (2016) defende que as pessoas se relacionem com a tecnologia com atributos
de relações humanas, sendo possível aproveitar estas relações para introduzir mudanças
comportamentais. Destaca que estratégias, como bate-papo, expressão de empatia e humor,
possibilitam maior integração e continuidade na relação, aumentando o engajamento do
paciente. Avanços tecnológicos devem possibilitar elos mais complexos entre usuários e
tecnologias, afetando as interações/adesão e o resultado destas soluções. Assim, os testes de
usabilidade devem considerar as atitudes do usuário na área de tecnologia, aproveitando os
fatores de sucesso nas relações entre profissional de saúde e paciente.
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As soluções digitais têm o potencial de impactar positivamente no cenário de
envelhecimento populacional, através de monitoramento e acessórios de suporte, possibilitando
maior independência e segurança de idosos em âmbito domiciliar (THEIS et al., 2019). Além
das barreiras legais e organizacionais, os autores destacam os desafios de usabilidade,
ressaltando a importância do desenho de processos centrados no usuário. Recomendam que
desenvolvedores de soluções e serviços de saúde usem informações genéricas como ponto de
partida, mas avaliem necessidades específicas de idosos para análise e desenvolvimento mais
específicos. Após estudo realizado com 551 idosos na Alemanha, os autores sugerem que o
desenvolvimento de soluções digitais em saúde considere a cooperação com o médico
assistente, facilitando a comunicação médico-paciente, e demandem pouca atividade, esforço e
atenção dos idosos nas interações.
Fox e Connoly (2018) reconhecem que a utilização de soluções móveis pode estimular
pacientes mais proativos, enquanto reduz custo e pressões sobre o sistema de saúde, mas
reforçam os desafios de adoção às tecnologias por pacientes idosos. O entendimento dos
motivos da resistência é baseado na Teoria da Motivação da Proteção (do inglês Protection
Motivation Theory) e na teoria social cognitiva (FIGURA 1).
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FIGURA 1. Variáveis dependentes para adoção de soluções móveis

Fonte: (FOX e CONNOLY, 2018).

Soluções móveis abrangem um amplo espectro de aplicativos para celular, vestíveis e
sistemas de registros de dados, mas os autores entendem que o principal benefício em pacientes
idosos está ancorado na gestão de doenças crônicas, como a diabetes, reduzindo barreiras
geográficas e facilitando acesso a informações personalizadas (FOX e CONNOLY, 2018). No
entanto, sinalizam uma divisão digital relacionada à idade. Embora a maioria dos idosos tenha
um aparelho celular, a adesão ao uso de aplicativos para gestão de saúde é restrita. Esta
inconsistência ainda é pouco explorada e, menos ainda, fundamentada em teoria, tendo como
resultado o baixo entendimento sobre as causas fundamentais para esta baixa adesão.
Fox e Connoly (2018) detalham ainda a discussão em privacidade de informação e
adoção de tecnologias. Em relação à privacidade, aprofundam a discussão do controle de suas
informações de saúde. Argumentam que discussões anteriores sobre os modelos de adoção de
tecnologias não capturaram todos os elementos de decisão, requerendo análise de fatores
adicionais, e contribuem para a identificação de crenças de risco e confiança relacionadas à
adesão por idosos. Consideram que, uma vez que os dispositivos substituem o contato direto
com profissionais de saúde, a confiança nas instituições é imperativa. Reforçam que estudos
anteriores não aprofundaram a influência da confiança na adoção por idosos e que a confiança
pode reduzir muitos dos medos e preocupações em relação ao uso de aplicativos. O estudo foi
uma importante contribuição para a redução da incapacidade de idosos e aumento de vontade
para adoção de soluções móveis para acompanhamento de condições de saúde, destacando a
importância dos profissionais do setor na orientação e na credibilidade em relação aos
23

dispositivos. O tema é pouco explorado, aprofundando a distância num grupo que seria
beneficiado.
Fox e Connoly (2018) concluem que a autoeficácia tem uma grande influência na
adoção aos dispositivos móveis e reforçam a importância do conforto no uso dos dispositivos.
Recomendam que profissionais de saúde realizem atividades educativas para orientar pacientes
no uso de aplicativos. Após a adoção, sugerem suporte disponibilizado aos pacientes. Destacam
que profissionais de saúde são influenciadores confiáveis e primeiro ponto de comunicação com
o paciente. Além disso, indicam estudos aprofundados de autoeficácia e a necessidade de
desenvolvimento de estudos educacionais.
Revisão de literatura (SAPCI e SAPCI, 2019) sobre o impacto de soluções de
monitoramento remoto para assistência a idosos considerou 42 estudos publicados abrangendo
dispositivos e tecnologias para assistência a idosos. Os autores reforçam o distanciamento entre
os envolvidos no desenvolvimento de soluções. Enquanto desenvolvedores de tecnologia
buscam algoritmos e protótipos, profissionais de saúde orientam esforços para os resultados
clínicos, sendo necessário integrar medicina e informática no desenvolvimento de novos
modelos que efetivamente atendam às necessidades dos idosos.
Computadores pessoais, dispositivos de monitoramento remoto, celulares e aplicativos
podem aumentar a qualidade de vida de idosos com doenças crônicas, como demência,
Alzheimer, cardiopatias e câncer. A maioria dos estudos foi conduzida com método qualitativo
e os autores criticaram o baixo padrão de referencial de literatura e a ausência de análise crítica
explícita (SAPCI e SAPCI, 2019).
2.2 Experiência do paciente – conceito geral e abordagem específica em âmbito
ambulatorial
A prestação de serviços em saúde é complexa, considerando aspectos físicos e
emocionais do consumidor no diagnóstico e tratamento de doenças (BERRY, 2019). Neste
sentido, gerenciar a experiência do consumidor abrange o entendimento de quais sentimentos,
expectativas e dependências estão envolvidos com a doença.
Pacientes com doenças crônicas passam por uma série de eventos que compreendem
toda a experiência do cuidado. Os serviços de saúde devem se preparar para atender as
necessidades integrais do paciente e não só a doença, incluindo também aspectos culturais,
mentais, financeiros, além do suporte da família, para um planejamento mais eficaz do
tratamento.
24

Pesquisas de satisfação graduam a satisfação geral com serviços de saúde, enquanto
estudos de experiência do paciente esclarecem o que eles experimentaram em suas interações
com os serviços (KUMAH, 2019). Ainda não há consenso na literatura sobre como a satisfação
é explicada pela experiência, com grande variabilidade nos estudos justificadas por vieses no
método de aplicação de pesquisas de satisfação e na variação de elementos de mensuração da
experiência. Outro aspecto crítico é a falta de clareza conceitual, com parte dos estudos
definindo os dois conceitos como intercambiáveis, enquanto outros definem satisfação como
um elemento da experiência. O conceito mais amplo considera que a satisfação é um conceito
multidimensional afetado por percepções, expectativas e experiências do paciente.
A definição de experiência do paciente mais comumente aceita foi proposta pelo Beryl
Institute (2010):
“A soma de todas as interações, moldadas pela cultura de uma organização, que
influenciam as percepções do paciente através da continuidade do cuidado”. (tradução da
autora)
Wolf et al. (2014) consolidaram a literatura existente sobre experiência do paciente entre
2000 e 2014, identificando alguns aspectos prioritários para aprofundar a discussão sobre o
conceito amplo, tais como: impacto de ocorrências e eventos ao longo da continuidade do
cuidado; importância de avaliar além de pesquisas, principalmente as que capturam a satisfação;
correlação direta com expectativas e não necessariamente resultados clínicos; e relação direta
com os princípios do cuidado centrado.
Alguns instrumentos de avaliação de experiência do paciente foram propostos na década
de 1990, como os questionários do CAHPS (do inglês, Consumer Assessment of Healthcare
Providers and Systems), e do Instituto de Medicina, além da abordagem do Instituto Picker
(WOLF et al., 2014). Todos identificam elementos que se correlacionam com aspectos
relacionais ou funcionais do cuidado (KUMAH, 2019). Aspectos relacionais se referem a
questões interpessoais, como empatia, respeito a preferências e fornecimento de informações
para promover o autocuidado. Já os funcionais se referem a expectativas de entrega da
assistência, como coordenação multiprofissional e atendimento a necessidades físicas e
diretamente relacionadas ao tratamento. A adequação destes questionários sobre a experiência
do paciente ainda é discutível, requerendo ajustes culturais e adequação de perfil nas
instituições (WOLF et al, 2014; WILLIAMS et al., 2019).
Além do avanço de resultados clínicos, como mortalidade e complicações do
tratamento, é fundamental entender os resultados que importam para o paciente, direcionando
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esforços dos serviços de saúde para o cumprimento destas necessidades. Este movimento vem
fortalecendo a coleta de informações fornecidas por pacientes sobre seus resultados e sua
experiência (SCARPETTA, 2018). PROMs (do inglês Patient-Reported Outcome Measures ou
mensuração de resultados reportados pelos pacientes) são utilizados para avaliar resultados do
tratamento, como redução de dor, retorno a atividades físicas e impacto de eventos adversos
relacionados. PREMs (do inglês Patient-Reported Experience Measures ou mensuração de
experiência reportada pelos pacientes) avaliam a experiência do paciente ao longo do processo
de cuidado, usualmente durante o período de tratamento, considerando se eles tiveram acesso
adequado a informações, se foram envolvidos no processo de cuidado e tiveram suas
necessidades atendidas (RASSCHAERT et al., 2020; STEFANOVIC et al., 2017). Scarpetta
(2018) argumenta que, embora algumas avaliações estejam validadas por entidades globais
como o ICHOM (do inglês International Consortium for Health Outcomes Measurement), a
maioria dos serviços de saúde utiliza seu próprio instrumento de avaliação, sendo necessário
evoluir neste assunto. Neste esforço, a OECD iniciou em 2017 a pesquisa de indicadores
reportados por pacientes aos países-membros afiliados, para acelerar a padronização e a
mensuração de indicadores, priorizando doenças crônicas e condições que requerem cuidado
complexo (SCARPETTA, 2018).
Luxford e Sutton (2014) afirmam que as visitas ambulatoriais e mesmo períodos de
internação configuram uma pequena parte da jornada do paciente, sendo necessário entender os
demais fatores que interferem na experiência, incluindo o recebimento de prescrições médicas,
condições de cuidado em casa e como os envolvidos interagem para a saúde integral. Estas
ações são influenciadas pelo acesso aos serviços de saúde. As informações, por sua vez, ainda
são disponibilizadas de forma genérica, sendo pouco adaptadas à continuidade de cuidado
personalizada. O desafio permanece em identificar todos os aspectos relacionados à
continuidade do cuidado, além dos pontos de contato específicos entre paciente e serviço de
saúde.
O ambiente ambulatorial contempla desafios adicionais na jornada do paciente, pois na
maioria das vezes as informações do histórico médico são fragmentadas e os usuários enfrentam
os desafios do processo de referenciamento e percorrem longas distâncias para o atendimento
com especialistas (MIRANDA et al., 2015). A comunicação e a coordenação do cuidado são
impactadas por estruturas complexas e pouco integradas, comprometendo o entendimento da
jornada. A integração entre as áreas e a existência de um prontuário eletrônico unificado podem
melhorar a experiência do paciente, evitando consultas desnecessárias.
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Williams et al. (2019) apresentam uma proposta de priorização de indicadores que
reflitam a experiência do paciente com serviços de oncologia, através do método Delphi
aplicado a especialistas em saúde e pacientes. Inicialmente foram identificados 14 domínios e
105 elementos associados com a experiência do paciente oncológico. Cada elemento foi
classificado dentro do seu domínio específico numa escala Likert de importância entre 1 e 7.
(QUADRO 3). Após duas rodadas de avaliação, houve consenso na priorização de quatro
indicadores: cuidado coordenado, acesso ao cuidado, rapidez no primeiro tratamento e
comunicação.
Roth et al. (2020) adaptaram a abordagem em ambulatório de oncologia, a partir de 5
atributos específicos: decisão compartilhada sobre o tratamento, considerando vantagens,
desvantagens e preferências do paciente; comunicação afetiva; acesso a consultas e
informações; educação sobre o câncer e o tratamento; e suporte a dor e problemas emocionais.

QUADRO 3. Domínios da experiência do paciente em ambulatório de oncologia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Domínios da experiência do paciente oncológico
Abrangência da informação disponibilizada ao paciente
Estilo de provisão da informação
Comunicação centrada no paciente pelos médicos
Comunicação centrada no paciente pelos enfermeiros e outros profissionais de saúde
Expertise técnica e conhecimento dos profissionais de saúde
Coordenação e integração do cuidado
Prontidão do cuidado
Envolvimento do paciente (ou responsável) nos processos de decisão compartilhada
Fornecimento de orientação psicossocial aos pacientes
Fatores de conforto
Aspectos de segurança
Sensibilidade aos grupos de necessidades especiais pelos serviços
Preocupações do paciente sobre acesso ao cuidado
Avaliação da experiência do paciente e satisfação

Fonte: Adaptado de Williams et al (2019).

2.3 Conexões entre experiência do paciente e saúde digital em âmbito ambulatorial
A inovação em serviços de saúde tem o potencial de adicionar valor aos serviços
existentes, reduzindo desperdícios e melhorando a experiência (BERRY, 2019). A adição de
soluções digitais, como a telemedicina, possibilita o fornecimento de serviço à distância. A
tecnologia da informação pode atender as necessidades de pacientes e cuidadores, melhorar
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diagnóstico e tratamento de pacientes, além de aumentar a produtividade e a conveniência dos
serviços.
Berry (2019) defende que pacientes e familiares sejam envolvidos diretamente na
cultura de inovação em serviços de saúde, utilizando preocupações, necessidades e desejos para
desenvolver soluções. No tratamento do câncer, a conexão entre pacientes e familiares e equipe
assistencial é ainda mais crítica para a manutenção do controle de atividades diárias do paciente
e acionamento da equipe quando a assistência é necessária. A conexão pode ser proativa,
quando o profissional de saúde faz o contato, ou reativa, quando realizada pelo paciente ou
familiar.
Kressel (2019) reforça a importância de melhorar a experiência do paciente na dimensão
da coordenação do cuidado com apoio de ferramentas digitais, especialmente na facilitação de
agendamento pelo paciente em website, encaminhamento de casos complexos para
especialistas, automação de protocolos de agendamento com especialistas e apoio de
inteligência analítica para conversão de consultas agendadas em pacientes fidelizados.
O mapeamento da jornada do paciente possibilita uma visão mais precisa do ciclo de
atividades do paciente e seus pontos de contato. Com a Era Digital, as interações podem existir
por diversos canais e é importante identificar preferências pessoais, formato desejado das
interações e experiências prévias (LEE, 2019). Em resumo, a experiência elevada significa que
as expectativas foram atendidas em todos os pontos de contato.
Informações sobre experiência reportada pelo paciente podem indicar oportunidades de
melhorar a comunicação entre pacientes e provedores e avaliar a qualidade da assistência
(TREMBLAY, ROBERGE e BERBICHE, 2015). O desafio é desenvolver metodologia robusta
de mensuração e interpretação da experiência do paciente, sem sobrecarregar o paciente de
questionários, identificando o momento ideal de abordagem e eliminando fatores
influenciadores de resposta. A responsividade do serviço de saúde refere-se à maneira como os
usuários são tratados quando eles interagem, considerando suas expectativas à frente, como
autonomia, escolhas, comunicação, confidencialidade, dignidade, atenção imediata,
atendimento de amenidades básicas e suporte.
Os desafios de entrega de cuidado com alto nível de qualidade são pronunciados em
serviços ambulatoriais, compostos por diversas atividades realizadas por múltiplos
profissionais com informações parcialmente conectadas (PINSONNEAULT et al, 2017). A
fragmentação do cuidado pode ocasionar problemas, como falhas na prescrição de
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medicamentos e atrasos na identificação e no manejo de doenças crônicas, comprometendo a
qualidade do cuidado.
Pinsonneault et al. (2017) destacam como gaps na literatura científica: efeitos da
incorporação de tecnologias permanecem inconclusivos sobre desfechos (pois se mensuram
variáveis intermediárias) e as avaliações consideram apenas partes do processo complexo.
Ressaltam ainda que os estudos quantitativos se aprofundaram na análise de variáveis
intermediárias de adesão às recomendações e redução de erros relacionados a medicamentos,
mas identificaram exclusivamente estudos qualitativos sobre a continuidade do cuidado.
De acordo com os autores, o sistema de cuidado ambulatorial é episódico e fragmentado,
tendo elevada dependência do cuidado coordenado entre os distintos profissionais. As partes
são interdependentes e a informação deve fluir perfeitamente ao longo de todo o processo
(FIGURA 2). A continuidade do cuidado reflete a percepção de que todos os integrantes da
cadeia de cuidado sabem o que aconteceu antes com o paciente, documentam a situação atual e
disponibilizam subsídios para o atendimento futuro sem rupturas. A continuidade do cuidado
tem impacto direto na necessidade de internação e comparecimento à emergência, com
representatividade expressiva na utilização de recursos.
No experimento natural realizado com 31.252 pacientes no período de 2 anos
(PINSONNEAULT et al., 2017), comparando 1 ano antes e 1 ano depois da implementação de
tecnologia de informação em saúde, com principal enfoque no prontuário eletrônico integrado,
foi avaliado o impacto na qualidade e na continuidade do cuidado, além da redução de erros
relacionados a medicamentos. O grupo gerenciado por sistema integrado de informação
apresentou significativa redução no comparecimento à emergência, evidenciando que os
profissionais de saúde tiveram condições de manejar o momento crítico de comparecimento à
emergência. O mesmo efeito não foi tão expressivo na redução de internação, demonstrando
menor oportunidade no gerenciamento ambulatorial de condições críticas de saúde.
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FIGURA 2. Modelo de integração do cuidado ambulatorial

Fonte: Adaptado de Pinsonneault et al (2017).

2.4 Aplicação da saúde digital em oncologia
As soluções digitais podem contribuir em todas as etapas do processo de cuidado do
paciente oncológico, desde a prevenção até o seguimento e final de vida, através de sensores
conectados ou não, bem como o gerenciamento de sintomas autorreportados. O desafio de
monitoramento de eventos adversos relacionados ao tratamento oncológico vem aumentando
com tratamentos orais, mecanismos de ação distintos da quimioterapia convencional, como a
imunoterapia, e tratamento ambulatorial ao invés de internação. A geração de informação pelo
paciente possibilita abordagem precoce de sintomas, empoderamento do paciente e redução de
custos, mas aspectos como a confidencialidade de informações, atendimento a requisitos legais
e adesão às novas abordagens permanecem como pontos críticos (AAPRO et al., 2020). As
tecnologias móveis podem facilitar o acesso a informações de saúde, promover adesão a
medicamentos, facilitar o autocuidado de condições como dor e fadiga e promover mudanças
no estilo de vida, durante o tratamento e na gestão de saúde de sobreviventes de câncer. É
fundamental, no entanto, considerar aspectos específicos da doença, comorbidades e requisitos
especiais de cuidado, personalizando a orientação a partir das necessidades identificadas
(CHAN et al., 2020).
Revisão sistemática (AAPRO et al., 2020) considerou os termos câncer ou oncologia,
telessaúde ou e-saúde, gerenciamento de sintomas ou monitoramento de sintomas. Foram
incluídos 66 artigos completos publicados entre 2008 e 2018, que atingiram os critérios de
inclusão, após revisão de 206 artigos identificados nas bases Medline, Cochrane e
Clinicaltrials.gov. A descrição de soluções levou em conta o monitoramento remoto de
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sintomas (aparelho celular, via web ou via telefone) e gerenciamento de sintomas com
autogerenciamento automatizado para o paciente.
Os autores identificaram como principais direcionadores de uso das soluções digitais
em oncologia: facilidade de uso, garantia, alta usabilidade e utilidade, melhor comunicação com
profissionais de saúde, geração correta de alertas e resposta rápida, empoderamento do paciente
e conveniência de relatar sintomas em tempo real.
Poucos estudos avaliaram a viabilidade das soluções digitais pela perspectiva dos
serviços de saúde. Os principais relatos referem-se à usabilidade e utilidade da ferramenta. Vale
ressaltar as principais barreiras ao uso: problemas com tecnologia ou conectividade, usabilidade
limitada, perda de clareza na linguagem utilizada e geração de falsos alertas.
Em resumo, os principais desafios apontados para o desenvolvimento de soluções
digitais para o cuidado de suporte de pacientes oncológicos foram: atender às necessidades da
maioria dos pacientes, adequação da equipe assistencial, vontade dos pacientes de adotar novas
tecnologias (em especial o subgrupo idoso) e percepção como ferramenta de comunicação entre
paciente e médico.
Especialistas em cuidado de suporte oncológico identificaram três áreas principais para
o desenvolvimento de saúde móvel: ativação e suporte do autocuidado, atividades físicas e
capacitação na assistência de sobreviventes (CHAN et al., 2020). Destacam dois pontos críticos:
desenvolvimento de tecnologias para populações desiguais e considerações éticas sobre o uso
de tecnologias. Consideram que avanços importantes foram conduzidos na promoção da
prevenção, detecção precoce, monitoramento de sintomas e efeitos colaterais, além do apoio a
sobreviventes do câncer. Defendem que as intervenções digitais devem envolver todos os
interessados e gerar evidências relevantes e que os avanços na saúde móvel podem amplificar
as disparidades, caso não sejam consideradas as necessidades específicas como nível
educacional e acesso à tecnologia.
Revisão de literatura considerou 25 estudos para avaliar se intervenções específicas
efetivamente reduziram o comparecimento à Emergência de pacientes em tratamento
oncológico (KIRKLAND et al., 2020). Estratégias de comunicação direta com o médico,
soluções digitais e serviços ambulatoriais foram avaliados nos estudos. Houve falha na maioria
dos estudos na correlação entre intervenção e redução no comparecimento à Emergência, se
comparado ao grupo controle. Evidências apontaram para o impacto positivo na disponibilidade
de serviços ambulatoriais e elevada variabilidade nas iniciativas de monitoramento de sintomas
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e de resultados, razão pela qual os autores recomendam estudos específicos sobre necessidades
não atendidas pelos pacientes que demandaram comparecimento à Emergência.
Moradian et al. (2018) discutiram a importância de entender o perfil de pacientes mais
dispostos a aderir ao uso de intervenções baseadas na internet, considerando estudos
previamente publicados que relataram influências de fatores, como baixa percepção de
relevância, baixa experiência com o uso da internet, dificuldade de uso diário, depressão e falha
no empoderamento para o uso da intervenção pela equipe assistencial. Propõem que estudos
futuros avaliem requisitos de implementação e recomendem estratégias para aumentar a adesão,
possibilitando maior efetividade no monitoramento de sintomas relacionados ao tratamento
oncológico.
As soluções móveis têm potencial para melhorar aspectos do cuidado, garantir a
segurança e educar pacientes, mas ressaltam que não existem evidências consistentes sobre
como os aplicativos afetam as medidas de experiência reportada pelo paciente (PREMs) e
sintomas reportados por pacientes (PROMs). Indicam ainda que os aplicativos de saúde móvel
podem promover a comunicação em períodos fora do horário de funcionamento dos serviços
ambulatoriais, mas não serão substitutos do cuidado convencional (OSBORN, 2020).
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA

3.1 Tipo de pesquisa
O estudo foi baseado na avaliação de caso único de implementação do aplicativo
Carmen, exclusivo para monitoramento de pacientes oncológicos em vigência de tratamento
com imunoterapia em centro de referência no tratamento do câncer da cidade de São Paulo.
A estratégia de pesquisa quantitativa considerou a análise de dados observacionais
registrados na fase de implementação e aplicação de questionário estruturado na fase de
ampliação do aplicativo (CRESWELL, 2007).
A abordagem exploratória foi justificada pela conciliação de dois temas recentes na
assistência ao paciente oncológico: introdução de soluções digitais para monitoramento de
sintomas e avaliação da experiência do paciente em vigência de tratamento ambulatorial.
O aplicativo foi oferecido a todos os pacientes em tratamento no centro de imunoterapia
pela equipe de enfermagem responsável pela assistência. Também foi oferecido termo de
consentimento livre e esclarecido (conforme aprovação do CEP da instituição) a todos os
pacientes no momento da instalação do aplicativo. Somente foram analisados dados de
pacientes que autorizaram o uso após assinatura do termo. Foram considerados para cálculo do
tamanho amostral: 90% de confiança, com uma margem de erro de 10%.
Foi avaliada a correlação entre nível de adesão e variáveis dependentes: idade,
escolaridade, hábito no uso de internet e preocupações sobre privacidade de dados, conforme
modelo proposto (FOX e CONNOLY, 2018) de adoção de soluções móveis. Também foram
avaliadas variáveis independentes de experiência do paciente oncológico (WILLIAMS et al.,
2019).
O questionário estruturado, desenvolvido pelo autor a partir do referencial de literatura,
seguiu escala de Likert de 5 pontos: 1 - discordo totalmente, 2 - discordo parcialmente, 3 neutro, 4 - concordo parcialmente e 5 - concordo totalmente.

3.2 Ambiente de pesquisa
O estudo foi conduzido em centro de tratamento ambulatorial específico para
acompanhamento de pacientes em imunoterapia, vinculado a um câncer center na cidade de
São Paulo, referência no combate à doença na América Latina (A.C. CAMARGO CANCER
CENTER, 2020), com o propósito de combater o câncer paciente a paciente. O Câncer Center
é uma instituição privada sem fins lucrativos, fundada em 1953, e conta com estrutura de 447
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leitos, 5.073 profissionais, 7 unidades e pilares integrados de assistência, ensino e pesquisa. O
modelo câncer center corresponde a uma evolução no conceito de saúde, possibilitando atuação
conjunta da equipe assistencial, docentes e pesquisadores, para obtenção de melhores resultados
e incorporação ágil de inovação (FIGURA 3). Em 2019, a instituição realizou 328 mil
atendimentos ambulatoriais, dos quais 33,2 mil foram sessões de quimioterapia.

FIGURA 3. Modelo Integrado Câncer Center

Fonte: Adaptado de A.C. Camargo Cancer Center (2020).

A abordagem específica foi justificada pelo monitoramento de eventos imunomediados
pela equipe assistencial desde 2018 por telefone, com média mensal de 200 pacientes. A
transição para monitoramento por aplicativo ocorreu em duas fases: piloto com 14 pacientes
para validação de linguagem do aplicativo e segurança no monitoramento de eventos pelos
enfermeiros.
A transição definitiva do monitoramento telefônico para o aplicativo ocorreu a partir de
outubro de 2020, conciliada com a coleta de dados sobre a adesão e a experiência do paciente
na implementação.
Também em outubro de 2020, data de recorte observacional, havia 219 pacientes em
acompanhamento pelo Centro de Imunoterapia. O volume superior de homens (TABELA 2)
corresponde à maior incidência nos grupos de tumores com indicação de tratamento com
imunoterapia, sendo os cânceres de pulmão e bexiga mais comuns no sexo masculino
(GRÁFICO 1).
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A característica do grupo estudado difere sensivelmente dos dados de incidência de
câncer na cidade de São Paulo (INCA, 2019), pois corresponde a pacientes tratados no âmbito
da assistência privada de saúde. Pacientes com ensino superior e pós-graduação correspondem
a 55% do grupo, contribuindo para a implementação ágil de soluções digitais (TABELA 3).

TABELA 2. Perfil de pacientes ativos no Centro de Imunoterapia por sexo
Sexo
Masculino

Frequência
139

Porcentagem
63

Feminino

80

37

Total

219

100

TABELA 3. Perfil de pacientes ativos no Centro de Imunoterapia por escolaridade
Nível de escolaridade
Analfabeto
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Pós-Graduação
Omisso
Total

Frequência
1
26
62
109
12
9
219

Porcentagem
0
12
28
50
5
4
100

GRÁFICO 1. Distribuição por grupos de tumores
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O estadiamento, ou classificação de estádios, dos casos de câncer possibilita avaliação
do grau de disseminação do tumor a partir de variáveis relacionadas com o tamanho do tumor
primário, o comprometimento de linfonodos e a presença de metástases. A combinação destas
categorias possibilita classificar o tumor nos estádios I a IV, expressando o nível de evolução
da doença e orientando condutas terapêuticas, bem como expectativa de desfechos clínicos
como sobrevida global e qualidade de vida (GADELHA, COSTA e ALMEIDA, 2005). Esta é
uma variável fundamental no monitoramento de pacientes do Centro de Imunoterapia, pois 64%
dos pacientes apresentam estágio avançado de doença (TABELA 4), tendo percorrido uma
longa jornada de tratamentos anteriores com uso de quimioterapia convencional. Embora o uso
de imunoterapia possibilite mais anos de vida, não há possibilidade de cura para pacientes no
estádio IV.

TABELA 4. Perfil de pacientes ativos no Centro de Imunoterapia por estadiamento
Estadiamento
I

Frequência
12

Porcentagem
5

II

17

8

III

48

22

IV

142

64

Total

219

100

A distribuição de idade (TABELA 5) é compatível com a caracterização de pacientes
idosos, possibilitando aprofundar a discussão sobre requisitos de usabilidade e privacidade
neste perfil de pacientes.

TABELA 5. Descritivo de idade no início do tratamento

Idade no início do
tratamento (em anos)

Média
64

Mediana
66

Mínimo
21

Máximo
93

Desvio
padrão
14

3.3 Aplicativo de monitoramento remoto - Carmen
Carmen é uma solução de monitoramento remoto para pacientes em imunoterapia,
desenvolvida a partir de uma parceria entre o A.C. Camargo Câncer Center e a empresa de
tecnologia Laura Networks. Tem como objetivo monitorar o paciente em ambiente remoto,
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identificando precocemente eventos adversos relacionados ao tratamento (FIGURA 4) e
deterioração do quadro clínico, reduzindo a gravidade de sintomas pela intervenção precoce de
profissionais de saúde. Desta forma, espera-se também diminuir a necessidade de
comparecimento à Emergência e Internação.

FIGURA 4. Sintomas relacionados a eventos imunomediados

Fonte: documento de uso interno para orientação de pacientes.

A solução também apresenta um canal de comunicação entre paciente e equipe
multiprofissional, possibilitando esclarecimento de dúvidas e gerenciamento das condições de
saúde no intervalo entre sessões ambulatoriais de imunoterapia.
A solução é disponibilizada ao paciente em formato de aplicativo instalado, permitindo
a interação através de um chatbot (robô de interação). O fluxo de perguntas e respostas foi
baseado no manual de manejo de eventos imunomediados desenvolvido internamente
(FIGURA 5). Todas as respostas, bem como a combinação de respostas individuais, foram
validadas pelo oncologista líder do projeto, com apoio de enfermeiros e farmacêuticos que são
referência em oncologia.
A linguagem apresentada também foi validada pelas equipes de Marketing e
Experiência do Paciente, garantindo que aspectos de humanização e respeito estivessem
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alinhados com as orientações institucionais. Um grupo de 14 pacientes, em fase-piloto, também
endossou a linguagem e a sequência de perguntas, permitindo ajustes rápidos no fluxo para
melhorar a usabilidade.

FIGURA 5. Sequência inicial de fluxo conversacional do aplicativo

Fonte: visualização de telas do aplicativo.

Todas as interações através do aplicativo são enviadas para uma plataforma de
monitoramento via web, permitindo o gerenciamento de pacientes em tempo real pela equipe
de enfermeiros do Centro de Imunoterapia. Conforme critérios estabelecidos previamente, o
enfermeiro de referência pode assumir a interação com o paciente através de contato telefônico
ou aplicativo de conexão de telessaúde, identificando sinais críticos e orientando ações com
base na necessidade imediata identificada (FIGURA 6).

38

FIGURA 6. Continuidade de fluxo conversacional do aplicativo

Fonte: visualização de telas do aplicativo.

Os pacientes são orientados a interagir com o aplicativo semanalmente, respondendo o
fluxo completo de perguntas relacionadas às principais toxicidades em imunoterapia: sintomas
gerais, respiração, pele, hábitos intestinais. O fluxo de perguntas foi desenvolvido e validado a
partir da experiência de oncologistas clínicos e enfermeiros especializados em oncologia.
Foram definidas 3 faixas de respostas para avaliação de criticidade dos sintomas: baixo –
paciente segue em acompanhamento periódico; médio – paciente é avaliado sobre a capacidade
de tolerar sintomas até a próxima consulta presencial, mas recebe abordagem por telefone; e
alto – paciente é orientado a comparecer à Emergência, assim que possível (FIGURA 7).
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Figura 7. Orientação baseada em análise combinatória de eventos reportados

Fonte: visualização de telas do aplicativo.

A plataforma conectada ao aplicativo (FIGURA 8) alerta a equipe assistencial sobre
todos os sintomas reportados pelos pacientes no aplicativo, bem como a baixa interação nos
casos de ausência de interação por período superior a sete dias.

FIGURA 8. Plataforma de monitoramento gerenciada por equipe multiprofissional

Fonte: visualização de plataforma via web para uso dos profissionais de saúde.
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3.4 Referencial teórico:
O método de revisão bibliográfica foi restrito ao período de 5 anos de estudos publicados
na plataforma EBSCO, considerando os descritores: digital health and patient experience in
oncology. Artigos anteriores a 2014 foram considerados, após revisão inicial dos resumos
relevantes para o tema. O mesmo método de revisão foi utilizado para a plataforma OVID,
conciliando publicações de interesse específico em saúde. Foram levados em conta os seguintes
filtros: somente texto completo, analisado por especialista, tipo de documento revistas
acadêmicas, idioma inglês. A busca inicial, realizada no mês de maio de 2020 na base EBSCO,
resultou em 55 artigos. Já a feita na plataforma OVID, em julho de 2020, contemplou 27 artigos
adicionais selecionados por relevância no tema gestão, considerando o fato da plataforma ser
voltada para abordagem assistencial e contemplar estudos clínicos em sua essência.
Após seleção inicial de artigos por relevância, a leitura aprofundada originou a busca de
artigos referenciados, até que não fosse possível identificar autores e temas relevantes para a
elaboração do texto final. Foram selecionados dois artigos de maior impacto para a construção
do questionário específico de implementação de solução digital e avaliação de experiência do
paciente oncológico em âmbito ambulatorial, descritos conforme Matriz de Amarração
proposta por Mazzon (1981) (QUADRO 4).
Foram testadas três hipóteses relacionadas à adesão ao aplicativo (alta: reporte semanal
de sintomas; baixa: periodicidade maior que uma semana/sem reporte), possibilitando a
correlação com hipóteses relacionadas a pacientes idosos (FOX e CONNOLY, 2018):
Hipótese 1. O comportamento de busca de informações on-line está associado
positivamente à intenção de adoção da solução móvel de saúde.
Hipótese 2. A autoeficácia da solução móvel de saúde está relacionada positivamente à
intenção de adoção da solução móvel de saúde.
Hipótese 3. Preocupações de privacidade de informações de saúde estão negativamente
associadas à intenção de adoção da solução móvel de saúde.
A experiência do paciente após o primeiro mês foi avaliada pelas dimensões propostas
por Williams et al. (2019), sendo priorizadas cinco dimensões relacionadas ao tratamento
ambulatorial e adaptadas para avaliação do monitoramento remoto: cuidado coordenado,
comunicação, informações sobre efeitos adversos, plano de cuidado e segurança.

41

QUADRO 4. Matriz de Amarração (adaptado de MAZZON, 1981)
Conceito

Resistência à

Principais tópicos

Ligação com o instrumento de coleta

Experiência prévia

Pesquiso na internet informações relacionadas ao

(Hipótese 1)

diagnóstico e tratamento de doenças.

Autoeficácia

Tenho dúvidas sobre como utilizar o monitoramento

(Hipótese 2)

remoto.

adoção por
idosos

FOX e
CONNOLY
(2018)

Preocupações sobre
privacidade
(Hipótese 3)

Tenho incômodo em fornecer informações sobre
meu estado de saúde.
Fico preocupado sobre como minhas informações
serão utilizadas ou quem terá acesso a elas.

Conceito

Principais tópicos

Ligação com o instrumento de coleta

Cuidado coordenado

O monitoramento remoto ajuda na integração do

Indicadores de

cuidado entre os profissionais de saúde (oncologista
e enfermeiro).

experiência do

Comunicação

O monitoramento remoto ajuda na comunicação
com o médico e o enfermeiro, quando necessário.

paciente

Minhas necessidades são verificadas durante o
oncológico

tratamento.
Informações sobre

O monitoramento remoto fornece informações

efeitos adversos

relevantes sobre como lidar com os efeitos adversos
do meu tratamento.

WILLIAMS et

As informações recebidas são fáceis de entender.
al
(2019)

Plano de cuidado

Me sinto engajado nos cuidados relacionados ao
meu tratamento.

Segurança

Percebo que minhas dores são monitoradas e tenho
suporte adequado, quando necessário.
Percebo que meu tratamento é monitorado e me
sinto seguro.

Fonte: Adaptado de Mazzon (1981).
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3.5 Avaliação quantitativa:
No momento da consolidação dos dados, havia 119 pacientes em monitoramento pelo
aplicativo (TABELA 6). A amostra definida para avaliação de adesão e aplicação de
questionário específico foi de 35 pacientes (IC 90%, erro α 10%).
Este trabalho considerou amostra intencional, selecionando apenas pacientes que
completaram o primeiro mês de uso do aplicativo, para análise de adesão e requisitos de
experiência e usabilidade até atingimento da amostra calculada de questionários respondidos.

TABELA 6. Distribuição de pacientes por tipo de monitoramento
Monitoramento
Telefônico
Aplicativo

< de 1 mês
> de 1 mês
Total

Total Geral

Frequência
100
67
52
119
219

A experiência de uso do aplicativo foi avaliada em relação aos seguintes aspectos:
experiência prévia, preocupações sobre privacidade, autoeficácia, cuidado coordenado,
comunicação, informações sobre efeitos adversos, plano de cuidado, segurança.
Os dados coletados foram consolidados em plataforma REDcap, dedicada para o estudo
aprovado previamente.
A adesão ao aplicativo foi avaliada de acordo com o número de interações realizadas no
período de 30 dias, sendo considerada ao menos uma interação semanal (após a primeira
atividade realizada em conjunto com o enfermeiro) para concluir que o paciente era aderente
ao aplicativo.
As análises estatísticas foram feitas com suporte do Departamento de Estatística do
Centro de Ensino e Pesquisa, com uso do software estatístico IBM-SPSS. Foram realizadas:
- Estatísticas descritivas da população.
- Testes exatos de Fischer para avaliar a associação entre adesão e as variáveis sexo,
idade, escolaridade e evolução da doença. As premissas estabelecidas para os testes de hipóteses
foram:
H0: variáveis não estão associadas (com Intervalo de Confiança de 95%), p ≥ 0,05.
H1: variáveis estão associadas, p<0,05.
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- Relatórios de tabelas cruzadas para demonstrar relações entre as variáveis. Importante
ressaltar que somente associações com p menor que 0,05 possuem dependência entre as
variáveis.

3.6 Aspectos éticos e privacidade de dados
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do AC Camargo Cancer
Center em 17/06/2020, conforme Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde – Brasil (APÊNDICE 1).

3.7 Cronograma do estudo:
O estudo foi realizado em conciliação com a implementação do aplicativo, sendo
descritas em paralelo etapas do projeto de implementação e realização do estudo.

Período

Fase

do

Projeto

de Fase do Estudo

Implementação
Maio a julho/2020

Desenvolvimento

do Submissão ao Comitê de

aplicativo

Ética

Elaboração da base de dados

Revisão de literatura

Julho e agosto/2020

Implementação do piloto

Elaboração do questionário

Setembro e outubro/2020

Implementação do aplicativo Coleta de dados

Novembro e dezembro/2020

Monitoramento de sintomas Análise
e

comparecimento

do

resultado

e

à conclusão do estudo

Emergência
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Variáveis relacionadas à adesão ao aplicativo
Não foi identificada relação estatisticamente significante entre adesão (interação
semanal) e variáveis avaliadas: sexo, escolaridade, estadiamento, comparecimento ao PS e nível
de intervenções médicas. Apesar destas variáveis serem descartadas como interferentes na
adesão ao uso do aplicativo com p valor sempre acima de 0,05 (TABELA 7), a análise detalhada
das relações cruzadas possibilitou a revisão da discussão sobre algumas premissas estabelecidas
no referencial pesquisado.

TABELA 7. Teste exato de Fischer para variáveis discretas relacionadas à adesão
Variável
Sexo
Escolaridade
Estadiamento
Comparecimento ao PS
Intervenções médicas

Adesão S/N (p valor)
0,232
0,219
0,742
0,189
0,519

Pacientes do sexo feminino apresentam favorabilidade um pouco acima da taxa
esperada na distribuição cruzada (44% observada sobre 35% esperada), enquanto o efeito é
inverso nos homens (56% observada sobre 65% esperada) (TABELA 8).

TABELA 8. Relatório de tabela cruzada entre sexo e adesão

Sexo

Masculino
Feminino

Total

Contagem
Percentual
Contagem
Percentual
Contagem
Percentual

Não
18
75%
6
25%
24
100%

Adesão
Sim
14
56%
11
44%
25
100%

Total
32
65%
17
35%
49
100%

Pacientes com ensino superior apresentam favorabilidade um pouco abaixo da taxa
esperada na distribuição cruzada (44% observada sobre 56% esperada). Embora não seja um
achado relevante estatístico, esta observação parece contrapor a expectativa de adesão mais
expressiva relacionada à escolaridade (TABELA 9). A proporção de pacientes com nível
superior e pós-graduação foi de 62% no grupo avaliado, tornando difícil comparar com outros
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estudos de adesão a aplicativos, pelo elevado nível de escolaridade dos participantes. A
caracterização de pacientes oncológicos como portadores de doenças crônicas e gerenciamento
de longo prazo também dificulta a comparação com estudos de adesão a aplicativos por pessoas
sem diagnóstico dessas doenças.

TABELA 9. Relatório de tabela cruzada entre escolaridade e adesão

Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Nível de
escolaridade

Ensino Superior
Pós-Graduação

Total

Contagem
Percentual
Contagem
Percentual
Contagem
Percentual
Contagem
Percentual
Contagem
Percentual

Não
2
9%
5
22%
16
70%
0
0%
23
100%

Adesão
Sim
3
12%
8
32%
11
44%
3
12%
25
100%

Total
5
10%
13
27%
27
56%
3
6%
48
100%

A variável estadiamento não foi explorada nos artigos publicados sobre pacientes
oncológicos, deixando espaço para discussões futuras sobre a gravidade de casos de câncer e
adesão ao uso de aplicativos de monitoramento de sintomas (TABELA 10).

TABELA 10. Relatório de tabela cruzada entre estadiamento e adesão

Estadiamento

III
IV

Total

Contagem
Percentual
Contagem
Percentual
Contagem
Percentual

Não
6
25%
18
75%
24
100%

Adesão
Sim
5
20%
20
80%
25
100%

Total
11
22%
38
78%
49
100%

A discussão sobre monitoramento de sintomas foi estimulada pelo estudo multicêntrico
com seguimento de dois anos de pacientes com câncer de pulmão. Denis et al. (2019)
demonstraram ganho de sobrevida no grupo monitorado via web, em comparação com o grupo
de seguimento presencial a cada três meses. No entanto, o estudo não esclareceu se os pacientes
do grupo controle tinham acesso a profissionais de saúde entre as consultas agendadas ou se
receberam orientação específica para acompanhamento de sinais de progressão de doença. A
vigilância de sintomas relacionadas ao tratamento é ainda mais crítica, ressaltando a
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necessidade de identificação precoce de sintomas. As variáveis de comparecimento ao PS e
intervenções médicas fazem inferências diretas à gravidade de pacientes oncológicos,
possibilitando mensuração rápida e permitindo avaliação de segurança no momento de
implementação.
A avaliação específica de comparecimento ao PS e adesão ao uso do aplicativo
(TABELA 11) demonstrou que não houve diferenças entre os subgrupos. Também não foi
possível inferir, sob a análise estatística, que a gravidade de pacientes impactou na adesão
(TABELA 12), pois os pacientes que demandaram intervenção médica após alerta mantiveram
o mesmo perfil entre os subgrupos. Será necessário manter seguimento para afirmar com
segurança, mas a avaliação inicial do processo demonstra segurança na transição entre
monitoramento telefônico e aplicativo. É possível que a educação de pacientes ao longo da
jornada e a comunicação efetiva com profissionais de saúde por canais alternativos também
tenham interferência no volume de comparecimento à Emergência, independentemente do
formato de monitoramento.

TABELA 11. Relatório de tabela cruzada entre comparecimento ao PS e adesão

Não
Comparecimento
ao PS

Sim

Total

Contagem
Percentual
Contagem
Percentual
Contagem
Percentual

Não
23
96%
1
4%
24
100%

Adesão
Sim
20
80%
5
20%
25
100%

Total
43
88%
6
12%
49
100%

TABELA 12. Relatório de tabela cruzada entre intervenções médicas e adesão

Não
Intervenções
Médicas
Total

Sim

Contagem
Percentual
Contagem
Percentual
Contagem
Percentual

Não
15
100%
0
0%
15
100%

Adesão
Sim
23
92%
2
8%
25
100%

Total
38
95%
2
5%
40
100%

Não foi observada diferença estatística significativa em relação à idade de pacientes que
aderiram ou não ao uso do aplicativo (Tabela 13). Embora fosse esperado que pacientes mais
idosos aderissem menos, conforme discussão sobre dificuldades de adesão deste público, é
possível notar que os subgrupos eram equilibrados, mas sempre com idade média acima de 60
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anos. É provável que a amostra avaliada seja homogênea por interferência de atuação da equipe
multiprofissional nas atividades educativas e pela jornada de longo período de tratamento
prévio no contexto de Câncer Center, antes do início da imunoterapia.
TABELA 13. Correlação entre idade e adesão
Adesão
Idade no início
do tratamento

Não
Sim

N
24
25

Média
62,52
60,17

Desvio
padrão
13,12
11,20

Erro padrão da
média
2,68
2,24

Foram testadas três hipóteses relacionadas à adesão ao aplicativo (alta adesão: reporte
semanal de sintomas; baixa adesão: periodicidade maior que uma semana/sem reporte),
possibilitando correlação com hipóteses relacionadas a pacientes idosos (FOX e CONNOLY,
2018):
Hipótese 1 - O comportamento de busca de informações on-line está associado
positivamente à intenção de adoção da solução móvel de saúde.
O p valor calculado pelo teste exato de Fischer foi de 0,975, não sendo possível
estabelecer correlação entre o nível de adesão e a resposta sobre hábito de pesquisa na internet
(TABELA 14). Análise detalhada da tabela cruzada também não demonstra indícios de
correlação entre o nível de resposta e adesão.
Fox e Connoly (2018) argumentam que a falta de conhecimento prévio de uso de
internet e inexistência de hábito de busca de informações de saúde on-line podem comprometer
a habilidade para adoção de aplicativos de saúde. No grupo avaliado, somente 18% dos
pacientes declararam algum nível de discordância sobre a realização de pesquisas pela rede.
Comparando com os 30 % reportados pela pesquisa on-line por idosos da OECD (2018), estes
resultados contribuem para a percepção de que o cenário de utilização de internet por este
público está mudando, tornando menor a barreira para adoção de soluções digitais neste
requisito. É importante reforçar que se trata de um perfil de pacientes com elevado nível de
escolaridade (TABELA 9), que pode ser um viés relevante no entendimento de uso de internet.
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TABELA 14. Análise do comportamento de busca de informações on-line
Adesão S/N
(p valor)

Variável
Pesquiso na internet informações relacionadas ao diagnóstico e tratamento do
câncer.

Contagem

Não
2

Adesão
Sim
2

Percentual

11%

13%

12%

Mais discordo que
concordo

Contagem

1

1

2

Percentual

6%

7%

6%

Neutro

Contagem

3

2

5

Percentual

17%

13%

15%

Mais concordo que
discordo

Contagem

5

6

11

Percentual

28%

40%

33%

Concordo totalmente

Contagem

7

4

11

Percentual

39%

27%

33%

Contagem

18

15

33

Percentual

100%

100%

100%

Discordo totalmente

Pesquiso na
internet
informações
relacionadas ao
diagnóstico e
tratamento do
câncer.

Total

0,975

Total
4

Hipótese 2 – A autoeficácia da solução móvel de saúde está associada positivamente à
intenção de adoção da solução móvel de saúde.
O p valor calculado pelo teste exato de Fischer foi de 0,198, não sendo possível
estabelecer correlação entre o nível de adesão e a resposta sobre dúvidas no uso do aplicativo
(TABELA 15). O valor de p, embora não significativo para a correlação, é bem mais baixo que
na Hipótese 1 sobre hábito de pesquisa na internet. Análise detalhada da tabela cruzada também
não demonstra indícios de correlação entre o nível de resposta e adesão, mas alguns resultados
são passíveis de análise aprofundada e podem indicar diferenças com a ampliação da amostra.
O nível de discordância parcial ou total sobre dúvidas no uso do aplicativo foi de 87%,
demonstrando que os pacientes estavam muito seguros sobre os requisitos de usabilidade.
Pacientes que não aderiram demonstraram um nível de neutralidade (39%) mais expressivo em
relação aos que aderiram (14%), trazendo o seguinte questionamento do grupo técnico: se os
pacientes que não aderiram tinham menor interesse no uso do aplicativo por apresentar baixo
nível de sintomas. Não foi possível aprofundar esta análise na amostra analisada.
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Fox e Connoly (2018) ressaltam que os profissionais de saúde são influenciadores
confiáveis e pontos efetivos de comunicação com os pacientes, reforçando o papel definitivo
de educação dos profissionais de saúde e apoio direto na etapa de implementação do aplicativo.

TABELA 15. Análise das dúvidas sobre uso do aplicativo
Variável

Adesão S/N (p valor)

Tenho dúvidas sobre como utilizar o monitoramento remoto.

0,198
Adesão

Discordo totalmente
Mais discordo que
concordo
Tenho dúvidas
sobre como utilizar Neutro
o monitoramento
remoto.
Mais concordo que
discordo
Concordo totalmente
Total

Contagem

Não
6

Sim
10

Total
16

Percentual

33%

71%

50%

Contagem

2

1

3

Percentual

11%

7%

9%

Contagem

7

2

9

Percentual

39%

14%

28%

Contagem

1

1

2

Percentual

6%

7%

6%

Contagem

2

0

2

Percentual

11%

0%

6%

Contagem

18

14

32

Percentual

100%

100%

100%

Hipótese 3 - Preocupações de privacidade de informações de saúde estão negativamente
associadas à intenção de adoção da solução móvel de saúde.
O p valor calculado pelo teste exato de Fischer foi de 0,690 no que se refere ao incômodo
em fornecer informações e 0,330 sobre preocupação do uso de informações, não sendo possível
estabelecer correlação entre o nível de adesão e preocupações sobre privacidade (TABELA 16).
O nível de discordância parcial ou completa acima de 60% em todos os subgrupos avaliados
demonstrou que não existem preocupações relevantes sobre o uso de informações pela
instituição. Esta evidência pode estar relacionada à longa jornada de acompanhamento dos
pacientes no Câncer Center, bem como a confiança em todos os profissionais da assistência
direta aos pacientes, que conhecem detalhes de seu histórico clínico e expressam cumprimento
de todos os requisitos institucionais de privacidade de dados e humanização do cuidado. É
possível que a existência de um histórico prévio consistente entre instituição e pacientes seja
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fator preponderante na confiança, amplamente discutida por Fox e Connoly (2018), como
requisito crítico para adesão ao uso de aplicativos de saúde.
TABELA 16. Análise sobre privacidade
Variável

Adesão S/N (p valor)

Tenho incômodo em fornecer informações sobre meu estado de saúde.
Fico preocupado sobre como minhas informações serão utilizadas ou quem
terá acesso.

0,690
0,330
Adesão

Contagem

Não
12

Sim
12

Total
24

Percentual

67%

80%

73%

Mais discordo que
concordo

Contagem

1

0

1

Percentual

6%

0%

3%

Neutro

Contagem

3

2

5

Percentual

17%

13%

15%

Mais concordo que
discordo

Contagem

0

1

1

Percentual

0%

7%

3%

Concordo totalmente

Contagem

2

0

2

Percentual

11%

0%

6%

Contagem

18

15

33

Percentual

100%

100%

100%

Discordo totalmente

Tenho incômodo
em fornecer
informações sobre
meu estado de
saúde.

Total

Adesão

Discordo totalmente
Mais discordo que
concordo

Fico preocupado
sobre como minhas Neutro
informações serão
utilizadas ou quem
Mais concordo que
terá acesso.
discordo
Concordo totalmente
Total

Contagem

Não
11

Sim
12

Total
23

Percentual

61%

80%

70%

Contagem

3

0

3

Percentual

17%

0%

9%

Contagem

3

2

5

Percentual

17%

13%

15%

Contagem

0

1

1

Percentual

0%

7%

3%

Contagem

1

0

1

Percentual

6%

0%

3%

Contagem

18

15

33

Percentual

100%

100%

100%
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4.2 EXPERIÊNCIA DO PACIENTE
A experiência do paciente após o primeiro mês foi avaliada pelas dimensões propostas
por Williams et al (2019). De 14 dimensões priorizadas por consenso de especialistas e
pacientes no artigo, foram consideradas somente 5 dimensões compatíveis com o momento do
tratamento e o escopo de intervenção proposta pelo aplicativo, sendo: cuidado coordenado,
comunicação, informações sobre efeitos adversos, plano de cuidado e segurança. Estas
dimensões, selecionadas de acordo com o momento do paciente na jornada de tratamento,
possibilitaram avaliação rápida dos principais impactos da implementação da solução digital
em substituição ao monitoramento telefônico realizado desde 2018.
Todas as afirmativas tiveram acima de 50% de concordância total e acima de 70%, se
considerada também a concordância parcial (TABELA 17). Estes resultados apresentam fortes
indícios de que os pacientes reconheceram o aplicativo como ferramenta relevante de apoio nas
dimensões críticas de experiência avaliadas.
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TABELA 17. Dimensões relacionadas à experiência do paciente
Dimensão

Cuidado
Coordenado

Comunicação

Informações
sobre efeitos
adversos
Plano de
cuidado

Segurança

Afirmação
O monitoramento
remoto ajuda na
integração do cuidado
entre os profissionais
de saúde.
O monitoramento
remoto ajuda na
comunicação com o
médico e o
enfermeiro, quando
necessário.
Minhas necessidades
são verificadas
durante o tratamento.
O monitoramento
remoto fornece
informações
relevantes sobre como
lidar com os efeitos
adversos.
As informações
recebidas são fáceis de
entender.
Me sinto engajado nos
cuidados relacionados
ao meu tratamento.
Percebo que minhas
dores são monitoradas
e tenho suporte
adequado, quando
necessário.
Percebo que meu
tratamento é
monitorado e me sinto
seguro.

Mais
Mais
Concordo concordo
discordo Discordo
Neutro
totalmente
que
que
totalmente
discordo
concordo

65,7

17,1

8,6

5,7

2,9

68,6

17,1

8,6

2,9

2,9

61,8

23,5

11,8

0

2,9

54,3

14,3

22,9

5,7

2,9

65,7

8,6

22,9

2,9

0

67,6

23,5

5,9

0

2,9

68,6

17,1

11,4

0

2,9

68,6

20

8,6

0

2,9

A integração do cuidado entre os profissionais de saúde é um dos maiores desafios no
tratamento ambulatorial, conforme discutido por Pinsonneault et al. (2017). O cuidado
coordenado apresentou 82,8% de concordância total ou parcial. A percepção de cuidado
coordenado evidencia a existência de um fluxo de informação seguro e ágil entre os
profissionais de saúde com pacientes e familiares. Esta é uma dimensão crítica, pois o
distanciamento entre paciente e médico, ocasionado pela indisponibilidade de um canal de
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comunicação institucional direto, faz com que o paciente busque os serviços de Emergência
para atender suas necessidades, muitas vezes por se tornar o único ponto de contato formal com
a equipe assistencial.
O paciente oncológico, bem como seus cuidadores e familiares, tendem a ser mais
engajados no tratamento, devido à complexidade de agenda e manejo de eventos relacionados
ao tratamento e à doença. No entanto, este cenário traz muitas dúvidas e riscos de falha de
entendimento. A percepção de 91,1% de engajamento pode estar relacionada a uma fonte segura
de verificação de sintomas e orientação ao paciente. Estes resultados são apoiados pela proposta
de empoderamento do usuário através da dimensão pessoal (ALMUNAWAR, ANSHARI e
YOUNIS, 2015)
É contraditório, no entanto, que a dimensão mais evidente de informações sobre efeitos
adversos tenha recebido o maior número de respostas neutras, 22,9% sobre informações
relevantes e 22,9% sobre informações fáceis de entender. Avaliação específica de respostas
demonstrou que as respostas neutras estavam relacionadas a pacientes sem sintomas
relacionados ao tratamento. Este resultado aponta para mais uma revisão de linguagem
conversacional e conteúdo, principalmente em pacientes com doença em fase inicial ou
tratamentos menos agressivos. Conforme proposto por Duggan (2016), será necessário evoluir
nesta interlocução, bem como nas relações humanas, revisitando o processo sempre que forem
identificados pontos falhos.
Um dos sintomas mais críticos, que é a identificação e manejo da dor, apresentou 85,7%
de concordância total ou parcial. Da mesma forma, a segurança percebida pelo paciente foi de
88,6% de concordância total ou parcial. Estes resultados podem indicar que casos críticos são
reconhecidos e gerenciados adequadamente, mas pacientes com poucos sintomas relacionados
ao tratamento ou à doença reconhecem menos a utilidade de reportar sintomas e permanecer
em monitoramento semanal.
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5 CONCLUSÃO

A implementação do aplicativo com 50% de adesão foi um marco na transição do
monitoramento telefônico de sintomas para uma ferramenta disponível em tempo integral.
Considerando os referenciais de literatura, esperava-se menor taxa de adesão correlacionada
com expectativa de baixa experiência prévia com internet, preocupações sobre privacidade e
dúvidas sobre o uso do aplicativo. A confiança nos profissionais de saúde estabelecida durante
a longa jornada de acompanhamento dos pacientes oncológicos, bem como as ações educativas
para o uso do aplicativo, foram fatores críticos de sucesso e podem apoiar estratégias futuras de
implementação.
A amostra de pacientes permitiu avaliar diagnósticos distintos, bem como estágios
iniciais e avançados da doença. Estas variáveis não demonstraram alteração significativa na
adesão ao aplicativo, reforçando a possibilidade de ampliar o escopo de utilização e entender
como critérios específicos relacionados ao diagnóstico e a gravidade são fontes de informação
relevantes para o desenvolvimento da linguagem conversacional entre paciente e solução
digital. Vale ressaltar que o conhecimento profundo sobre a jornada do paciente permite que a
equipe multiprofissional reconheça quais são os momentos de interação necessária dependendo
da gravidade da doença e do tipo de tratamento vigente, permitindo implementar com segurança
soluções digitais e incluir critérios de avaliação de baixa interação para identificação de
estratégias alternativas de monitoramento.
A decisão de desenvolver uma ferramenta específica de avaliação, ao invés de utilizar
questionários de qualidade de vida, foi fundamentada pela proposta de contribuir com um
instrumento para mensuração rápida, permitindo a implementação de melhoria de processos
tanto na verificação de fatores críticos para a adesão como na identificação de dimensões
específicas da experiência do paciente oncológico em âmbito ambulatorial. O questionário
específico possibilitará referencial comparativo com novas estratégias de implementação de
soluções digitais na Instituição estudada, bem como poderá servir de apoio para a verificação
de distintas realidades de serviços de oncologia no Brasil.
A análise das dimensões críticas para a experiência do paciente possibilita o real
entendimento dos impactos desta implementação no atendimento das necessidades percebidas
pelo paciente. Esta é uma contribuição importante para as discussões da saúde digital, focadas
prioritariamente em requisitos técnicos de tecnologia da informação e preocupações de
segurança pelos profissionais de saúde. Os resultados favoráveis demonstram o real
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entendimento dos benefícios do aplicativo pelo paciente, nas dimensões avaliadas de cuidado
coordenado, comunicação, informações sobre efeitos adversos, plano de cuidado e segurança.
Em resposta às preocupações de segurança evidenciadas pelos profissionais de saúde,
cerca de 90 % dos pacientes relataram a percepção de que seu tratamento, e especialmente suas
dores, é monitorado e se sentem seguros, com suporte adequado quando necessário. Este foi
um resultado importante, reportado durante a vigência da pandemia de Covid-19, em que foram
estabelecidos critérios rígidos de isolamento social para os pacientes oncológicos e o
monitoramento remoto permitiu gerenciamento seguro dos casos críticos.
A avaliação de impacto sobre o comparecimento à Emergência ainda é um tema
controverso na literatura, pois depende de muitas variáveis (inclusive a condição clínica do
paciente). Será necessário acompanhar o perfil de toxicidade e o comparecimento à Emergência
por período mínimo de um ano após implementação, para estabelecer correlação entre a solução
digital e os desfechos clínicos. O monitoramento clínico dos pacientes em imunoterapia seguirá
com registro em base de dados no RedCap, com abordagem estruturada de Baseline (dados
demográficos e perfil de tratamento), acompanhamento mensal (relato de toxicidade com
graduação e comparecimento à Emergência) e desfecho (término de tratamento, progressão de
doença ou óbito). Com estes registros será possível identificar impactos em redução de
gravidade de eventos relacionados ao tratamento e necessidade de comparecimento à
Emergência.
Os resultados observados sobre adesão demonstram a importância de estabelecer uma
relação prévia de confiança entre instituição, profissionais de saúde e pacientes, para o sucesso
na implementação de soluções digitais em oncologia. No entanto, resultados preliminares
positivos não são garantia de continuidade de adesão em longo prazo, sendo requerido esforço
contínuo dos profissionais de saúde no monitoramento de adesão, adequações de linguagem e
interlocução com pacientes e implementação de ações, evidenciando o fluxo de melhoria
contínua tão importante para este processo. O seguimento de longo prazo também possibilitará
melhor entendimento do comportamento de adesão ao uso de soluções digitais em pacientes
que permanecem por longos períodos em tratamento.
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