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Resumo

A comunicação entre médico e paciente é funda-
mental para o acompanhamento do tratamento 
de doentes com sintomas depressivos, podendo 
ser estendida fora do contexto da consulta tradi-
cional. O uso de mensagens e alertas no contexto 
da eSaúde (Kannisto, Koivunen, & Välimäki, 2014), 
por exemplo o uso de SMS, tem vantagens e de-
monstra ser uma estratégia efetivas e simples de 
realizar. Segundo Lambert, Greaves, Farrand, Haa-
se, & Taylor (2017), o acesso a um especialista de 
saúde online pode aumentar os efeitos na mudan-
ça de comportamento e adesão às intervenções 
online.

Segundo Kreps & Neuhauser (2010), as novas tec-
nologias têm sido uma revolução na comunicação 
e têm se manifestado nos cuidados de saúde e 
na promoção da saúde. A implementação de no-
vas aplicações de eSaúde (por exemplo: sites de 
informações médicas, registos e apoio a decisões 
de saúde) pode aumentar o acesso do paciente e 
cuidador a informações, melhorar a qualidade do 
atendimento, reduzir os erros de assistência, au-
mentar a colaboração e incentivar comportamen-
tos saudáveis.

Este novo cenário de eSaúde permite fornecer aos 
pacientes um conjunto de novas ferramentas ou 
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que estes se envolvam mais ativamente na sua 
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tes encontram cada vez mais informações de saú-
de online que não foram fornecidas pelo médico. 
Os mesmos autores apresentam evidências que in-
dicam que os pacientes que apresentam fragilida-
des na relação com os seus médicos têm mais ten-
dência de encontrar informações de saúde online.

As mensagens por texto podem ter um papel im-
portante neste campo, apoiando a comunicação 
médico-paciente e ajudando os pacientes na redu-
ção dos sintomas depressivos, na melhoria do fun-
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autogestão. Neste sentido, podem veicular conhe-
cimentos e competências necessárias para os pa-
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recaídas (Houle et al., 2013). De acordo com estu-
do de Houle et al (2013), os cuidados por interven-
ção de mensagens de texto revelaram-se positivos 
para melhorar os comportamentos de autoajuda e 
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as taxas de recaídas, avaliações do estado funcio-
nal, deixando incerto apenas os resultados sobre 
custos.

Com efeito, a intervenção desempenha um papel 
central na monitorização de pacientes com sinto-
mas depressivos. Uma solução de comunicação 
baseada na web pode reduzir o número de visitas 
ao consultório e a independência do paciente. O 
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estudo de Krog et al (2018) descreve que existem limitações nas 
soluções atuais e tem como objetivo explorar formas de facili-
tar o uso destas soluções. Segundo estes autores, os obstáculos 
encontrados estão relacionados com as limitações de tempo 
necessário para introduzir as mudanças. Conclui-se que a im-
plementação de uma intervenção de comunicação pode ser 
vantajosa para melhorar a qualidade do atendimento para os 
pacientes.

O uso de lembretes através de mensagens por texto via SMS 
pode ter um impacto importante na mudança de comporta-
mento no paciente (Schwebel & Larimer, 2018). Estes lembretes 
podem ser usados tanto para mudanças de comportamento, 
como para promover a adesão à medicação (Schwebel & Lari-
mer, 2018). Tal pode ser particularmente relevante nas inter-
venções na área da saúde mental, quer recorrendo a mensa-
gens síncronas (chat), quer assíncronas, que permitem que o 
paciente não tenha espectativas de receber uma reposta ime-
diata (Hoermann, McCabe, Milne, & Calvo, 2017).

A visão sobre a privacidade da informação dos pacientes sobre 
a sua saúde é pouco conhecida, talvez por falta de conhecimen-
to ou pesquisas sobre o assunto (Shen et al., 2019). Esta falta 
de conhecimento sobre a privacidade dos pacientes fornecida 
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sistemas de saúde (Shen et al., 2019). É importante envolver os 
pacientes e estabelecer uma preocupação sobre a privacidade. 
Como resultado estes benefícios melhoram as experiências do 
paciente com os sistemas digitais (Shen et al., 2019).

As mudanças de comportamento em pacientes com sintomas 
depressivos são fundamentais.

Igualmente importante é o registo e avaliação de sintomas. De 
acordo com Torous, Friedman, & Keshavan (2014), uma limita-
ção frequente deste tipo de avaliações é que normalmente são 
baseadas na retrospeção, ou seja, não são alinhadas com o 
tempo da intervenção/tratamento.

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

É neste cenário que se estrutura o estudo aqui apresentado 
que pretende descrever os detalhes funcionais, técnicos e de 
desenho de interface de uma aplicação que permite o acompa-
nhamento de doentes com sintomas depressivos, assim como a 
comunicação segura como estes usando mensagens privadas. 
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senvolvimento da aplicação, apresentam-se ainda resultados 
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Pela existência de um protótipo anterior da aplicação em es-
tudo, desenvolvido na Licenciatura Novas Tecnologias da Co-
municação, em articulação com a Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FMUP), o objetivo da realização dos tes-
tes ao protótipo foi perceber, melhorar e desenvolver uma nova 
aplicação com base na sua dimensão técnica. Foram descritos e 
estudados alguns recursos de segurança tais como:

• Encriptação de mensagens de texto e segurança implementa-
da na funcionalidade de Chat das aplicações Beet;

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

• Controlo de acesso, ou seja, funcionalidades e conteúdos dis-
tintos por tipo de utilizador (médicos ou pacientes).

Como resultado, as soluções técnicas foram selecionadas com 
base na atualidade e no uso frequente no mercado e comunida-
des1. Em suma estudo apresenta uma base sobre a utilização de 
soluções técnicas adequadas para o desenvolvimento de uma 
aplicação apropriada para a envio seguro de mensagens entre 
médico-paciente com sintomas depressivos, mas apesar desta 
base sólida, existe sempre espaço para melhorias.

Agradecimentos 

Projeto em colaboração com a Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto.

Referências
Hoermann, S., McCabe, K. L., Milne, D. N., & Calvo, R. A. (2017). Appli-
cation of Synchronous Text-Based Dialogue Systems in Mental Health 
Interventions: Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 
19(8), e267. https://doi.org/10.2196/jmir.7023 

Kannisto, K. A., Koivunen, M. H., & Välimäki, M. A. (2014). Use of Mobile 
Phone Text Message Reminders in Health Care Services: A Narrative 
Literature Review. Journal of Medical Internet Research, 16(10), e222. 
https://doi.org/10.2196/jmir.3442 

Lambert, J. D., Greaves, C. J., Farrand, P., Haase, A. M., & Taylor, A. H. 
(2017). Development of a web-based intervention (eMotion) based on 
behavioural activation to promote physical activity in people with de-
pression. Mental Health and Physical Activity, 13, 120–136. https://doi.
org/10.1016/J.MHPA.2017.10.003 

Schwebel, F. J., & Larimer, M. E. (2018). Using text message reminders 
in health care services: A narrative literature review. Internet Interven-
tions, 13, 82–104. https://doi.org/10.1016/J.INVENT.2018.06.002 

Kreps, G. L., & Neuhauser, L. (2010). New directions in eHealth commu-
nication: Opportunities and challenges. Patient Education and Counsel-
ing, 78(3), 329–336. https://doi.org/10.1016/J.PEC.2010.01.013 

Krog, M. D., Nielsen, M. G., Le, J. V., Bro, F., Christensen, K. S., & Mygind, 
A. (2018). Barriers and facilitators to using a web-based tool for diag-
nosis and monitoring of patients with depression: a qualitative study 
among Danish general practitioners. BMC Health Services Research, 

1 A maior e mais abrangente pesquisa da comunidade de programadores em todo o mundo. %11-0ǿȡȡ&+0&$%10ǽ01� (,3"/Ɲ,4ǽ ,*ȡ02/3"6ȡǗǕǖǞ

https://doi.org/10.2196/jmir.7023
https://doi.org/10.2196/jmir.3442
https://doi.org/10.1016/J.MHPA.2017.10.003
https://doi.org/10.1016/J.MHPA.2017.10.003
https://doi.org/10.1016/J.INVENT.2018.06.002
https://doi.org/10.1016/J.PEC.2010.01.013
https://insights.stackoverflow.com/survey/2019


50

18(1), 503. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3309-1 

�"+ƞǾ� �ǽǾ� ǔ� �3"/0,+Ǿ� ǽ� țǗǕǖǝȜǽ� "�"�)1%� �+$�$"*"+1� �0� �� �"0-,+0"�
to Negative Healthcare Experiences: Cross-Sectional Survey Analy-
sis. Journal of Medical Internet Research, 20(12), e11034. https://doi.
org/10.2196/11034 

Houle, J., Gascon-Depatie, M., Bélanger-Dumontier, G., & Cardinal, 
C. (2013). Depression selfmanagement support: A systematic re-
view. Patient Education and Counseling, 91(3), 271– 279. https://doi.
org/10.1016/J.PEC.2013.01.012 

Torous, J., Friedman, R., & Keshavan, M. (2014). Smartphone owner-
ship and interest in mobile applications to monitor symptoms of men-
tal health conditions. JMIR MHealth and UHealth, 2(1), e2. https://doi.
org/10.2196/mhealth.2994

https://doi.org/10.1186/s12913-018-3309-1
https://doi.org/10.2196/11034
https://doi.org/10.2196/11034
https://doi.org/10.1016/J.PEC.2013.01.012
https://doi.org/10.1016/J.PEC.2013.01.012
https://doi.org/10.2196/mhealth.2994
https://doi.org/10.2196/mhealth.2994

	Nota de abertura
	Ana Margarida Pisco Almeida

	Primary care: eHealth andhumanization of technology
	José Colucci Jr.

	Resumos
	Tecnologias digitais de apoio à tomada de decisão em saúde
	Jéssica C. Tavares1, Gonçalo A. S. Santinha2, Luis J. S. G. M. Gonçalves3

	Ana<b3l@> - empatia e comunicação como instrumentos de prevenção à anorexia nervosa
	Clara A. Junqueira1, Lívia L. Sant’Anna2, Viviane Peçaibes3

	Impacto do treino cognitivo computadorizado em adultos com depressão moderada a grave: um estudo piloto
	Ana Malta1, Óscar Ribeiro2

	De que saúde falamos no Instagram do @sns_pt e do @minsaude?: estudo comparativo entre Portugal e Brasil
	Pâmela A. Pinto1, Ana Margarida Almeida2, Maria João Antunes2

	e-Health for childbirth literacy in Portugal: an analysis of resources from SNS
	Carla V. Leite1, Ana Margarida Almeida2

	Avaliação de aplicações para a qualificação e empregabilidade de pessoas com deficiência
	Virgínia Chalegre1, Ana Margarida Almeida2

	Contributions for developing applications for children with communication and inclusion problems
	Diogo Silva1, Samuel Silva2, António Teixeira2

	Follow up de um programa de reabilitação digital após artroplastia total de joelho
	Ellen C. H. Pereira Nery1, Rui Neves1, Fernando Correia2,3, Maria Molinos3, José Tulha4, Rosmaninho Seabra4, Virgílio Bento3,5

	Literacia digital em depressão junto de estudantes universitários: desenho metodológico de avaliação
	Lersi Duran1, Ana Margarida Almeida2

	Conteúdos AV de sensibilização para o impacto da qualidade do ar na saúde
	Carlos Manuel Chaves1, Ana Margarida Almeida2, Rita Santos3 e Hélder Caixinha2

	Papel da audiência na proposta de novos ciclos de produção audiovisual: estudo no âmbito de uma intervenção para sintomas depressivos
	Marta Flores1, Ana Margarida Almeida2, Lersi Duran2

	Chatbots to assist the access to health information in social media
	Alice Rangel Teixeira1 and Carla Teixeira Lopes2

	Os seniores e os serviços iTV: identificação de tipologias de interação 
	Daniel Carvalho1, Telmo Silva2, Jorge Abreu2

	As agressões online e o impacto no desempenho ocupacional dos estudantes: uma reflexão sob o olhar da terapia ocupacional
	Eliza Oliveira1, Vania Baldi2

	Acompanhamento médico de pacientes com depressão: comunicação segura através de mensagens privadas
	Vitor Amaral1, Flávio Amaral1, Ana Margarida Almeida2, Carlos Santos2, Andreia Sousa2

	Iterative aspects of designing a gamified storytelling tool to Brazilian students with dyslexia
	 Jailma Bulhões Campos1, Ana Margarida Almeida2, Teresa Margarida Sousa3

	Eye interaction in health web search – an analysis by user health literacy
	Mariana M. Henriques1 and Carla T. Lopes2

	Prática de atividade física pelos idosos e meios digitais: desenvolvimento de um documentário
	Simone Cardoso1, Rita Santos2, Nuno Barbosa1


	Resultados do workshop
	Digital technologies and health & wellness workshop
	José Colucci Jr. 

	Fisioterapia: dismetria dos membros inferiores - acompanhamento por parte do fisioterapeuta
	Andreia Pinto de Sousa
	Carla V. Leite
	Daniel Carvalho

	Ansiedade: acompanhamento por parte do psiquiatra
	Lersi Duran
	Miriam Reis
	Rita Oliveira
	Viviane Peçaibes

	Obesidade: cirurgia bariátrica - perspetiva de uma associação de pacientes
	Inga Saboia
	Paulo Gomes
	Pâmela Araujo Pinto
	Sydney de Almeida Neto

	Doenças raras - perspetiva da família
	Eliza Oliveira
	Oksana Tymoshchuk
	Teresa Sousa
	Luís Carvalho



