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RESUMO 

CASTILHO, Ellen Carolina Dias. “Mundo de Pólus”: serious game para auxiliar 
pessoas com Transtorno Bipolar no reconhecimento de sintomas e no uso 
seguro de medicamentos. 2021. 202 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

A presente pesquisa teve como objetivo geral desenvolver e avaliar uma tecnologia 

digital serious game para auxiliar pessoas com diagnóstico de transtorno bipolar (TB) 

no reconhecimento de sintomas e uso seguro de medicamentos. Trata-se de pesquisa 

de implementação, exploratória e descritiva. Para desenvolvimento do serious game 

foi utilizado o modelo metodológico User-Centered Design, com as seguintes etapas: 

(1) definição do tema e fatores motivacionais do projeto; (2) análise das necessidades 

junto aos usuários, valendo-se de temas geradores; (3) seleção de soluções; (4) 

formulação de objetivos; (5) avaliação dos questionamentos; (6) desenvolvimento e 

prototipagem e (7) avaliação da usabilidade junto a especialistas da área da 

computação e da saúde mental. Utilizou-se como referencial teórico o Design 

Participativo. Foram participantes desta pesquisa pessoas com TB, terapeutas, 

familiares e profissionais da computação como stakeholders do processo de design e 

desenvolvimento do serious game. Para coleta dos dados foram realizados cinco 

círculos de discussão, com pessoas com TB e familiares, em cada um dos três 

serviços de saúde mental selecionados para o estudo, a saber: Ambulatório de 

Transtorno de Humor de um hospital geral, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II 

e CAPS III. Participaram dos círculos, no total, 10 pessoas com TB e nove familiares. 

Todos os encontros grupais foram gravados, sendo posteriormente transcritos para 

análise. A leitura flutuante e análise categorial dos relatos de pessoas com TB e seus 

familiares, durante os círculos de discussão, resultaram em quatro categorias: A – 

Percepções sobre a vivência do TB; B- Percepções sobre o uso dos medicamentos; 

C- Percepções sobre relações interpessoais; D- Uso de estratégias terapêuticas não 

farmacológicas. Posteriormente, foram realizadas entrevistas gravadas, norteadas 

pela síntese obtida a partir dos círculos de discussão, com 36 profissionais de saúde 

envolvidos no tratamento das pessoas com TB. A análise obtida dos círculos de 

discussão e das entrevistas com os profissionais de saúde constituiu subsídio para 

desenvolvimento do serious game “Mundo de Pólus”, com finalidade de auxiliar 

pessoas com TB no equilíbrio do humor e uso seguro de medicamentos. O serious 

game foi avaliado por 11 especialistas, incluindo profissionais das áreas da 

computação e da saúde mental, por meio do instrumento EGameFlow. Foram 

realizadas as alterações no serious game, considerando os aspectos relevantes 

indicados pelos especialistas. A presente pesquisa resultou em produção científica e 

tecnológica relevante para a promoção de reconhecimento de sintomas e segurança 

na terapêutica medicamentosa em pessoas com TB.  

Palavras chave: transtorno bipolar, jogos de computador, tratamento farmacológico, 

saúde mental, tecnologia 



 

ABSTRACT 

 

CASTILHO, Ellen Carolina Dias. "World of Pollus": serious game to help people 

suffering from Bipolar Disorder in the recognition of symptoms and safe use of 

medications. 2021. 202 f. Thesis (Doctorate) – University of São Paulo at Ribeirão 

Preto College of Nursing, Ribeirão Preto, 2021. 

This research is aimed at developing and evaluating a serious game digital technology 

to help people diagnosed with bipolar disorder (BD) in the recognition of symptoms 

and safe use of medications. It is an implementation, exploratory and descriptive 

research. In order to develop the serious game, the methodological model known as 

User-Centered Design was used according to the following steps: (1) definition of the 

theme and motivational factors of the project; (2) analysis of users' needs using 

generative themes; (3) selection of solutions; (4) formulation of objectives; (5) 

assessment of questions; (6) development and prototyping; and (7) usability 

assessment by experts in the field of computing and mental health. Participatory 

Design was used as a theoretical framework. People suffering from BD, therapists, 

family members and computer professionals, such as stakeholders interested in the 

design and development process of the serious game, took part in the research. For 

data collection, five discussion circles were carried out with people suffering from DB 

and family members, in each of the three mental health services which had been 

selected for the study, namely: Mood Disorder Outpatient Clinic of a general hospital, 

Psychosocial Care Center (CAPS) II and CAPS III. A total of 10 people suffering from 

BD and nine family members participated in the circles. All group meetings were 

recorded and later transcribed for analysis. Text skimming and categorical data 

analysis of the reports of people suffering from BD and their families during the 

discussion circles resulted in four categories: A – Perceptions about the experience of 

BD; B- Perceptions about the use of medications; C- Perceptions about interpersonal 

relationships; D- Use of non-pharmacological therapeutic strategies. Subsequently, 

guided by the synthesis obtained from the discussion circles, recorded interviews were 

conducted with 36 health professionals involved in the treatment of people suffering 

from BD. The analysis obtained from the discussion circles and interviews with health 

professionals was a subsidy for the development of the serious game "World of Pollus", 

in order to help people suffering from BD balance their mood and use medications 

safely. The serious game was evaluated by 11 experts, including professionals from 

the areas of computing and mental health, using the EGameFlow instrument. Changes 

were made to the serious game, considering the relevant aspects indicated by the 

experts. The present research resulted in scientific and technological production that 

is relevant to the promotion of symptom recognition and safety considering drug 

therapy for people suffering from BD.  

Key words: bipolar disorder, computer games, drug therapy, mental health, 

technology 



 

RESUMEN 

 

CASTILHO, Ellen Carolina Dias. "Mundo de Pollus": serious game para ayudar a 

las personas con trastorno bipolar en el reconocimiento de síntomas y el uso 

seguro de medicamentos. 2021. 202 f. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermería 

de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

Esta investigación tuvo como objetivo desarrollar y evaluar una tecnología digital de 

serious game para ayudar a las personas diagnosticadas con trastorno bipolar (TB) 

en el reconocimiento de los síntomas y el uso seguro de medicamentos. Es una 

investigación de implementación, exploratoria y descriptiva. Para desarrollar el serious 

game se utilizó el modelo metodológico de Diseño Centrado en el Usuario, con los 

siguientes pasos: (1) definición de la temática y factores motivacionales del proyecto; 

(2) análisis de las necesidades de los usuarios, utilizando temas generativos; (3) 

selección de soluciones; (4) formulación de objetivos; (5) evaluación de preguntas; (6) 

desarrollo y creación de prototipos, y (7) evaluación de usabilidad con expertos en el 

campo de la informática y la salud mental. Se utilizó el Diseño Participativo como 

marco teórico. Los participantes de esta investigación fueron personas con TB, 

terapeutas, familiares y profesionales de la informática como actores en el proceso de 

diseño y desarrollo del serious game. Para la recolección de datos se realizaron cinco 

círculos de discusión, con personas con TB y familiares, en cada uno de los tres 

servicios de salud mental seleccionados, a saber: Clínica Ambulatoria de Trastornos 

del Estado de Ánimo de un hospital general, Centro de Atención Psicosocial (CAPS) 

II y CAPS III. En los círculos participaron un total de 10 personas con TB y nueve 

familiares. Todas las reuniones se grabaron y luego se transcribieron para su análisis. 

La lectura flotante y el análisis de los informes de las personas con TB y sus familias, 

durante los círculos de discusión, resultó en cuatro categorías: A - Percepciones sobre 

la experiencia de la TB; B- Percepciones sobre el uso de medicamentos; C- 

Percepciones sobre las relaciones interpersonales; D- Uso de estrategias terapéuticas 

no farmacológicas. Posteriormente, se realizaron entrevistas grabadas, guiadas por la 

síntesis obtenida de los círculos de discusión, con 36 profesionales de la salud 

involucrados en el tratamiento de personas con TB. El análisis obtenido de los círculos 

de discusión y entrevistas con profesionales de la salud fue una subvención para el 

desarrollo del serious game "Mundo de Pollus", con el fin de ayudar a las personas 

con TB a equilibrar su estado de ánimo y utilizar los medicamentos de forma segura. 

El serious game fue evaluado por 11 expertos, entre ellos profesionales de las áreas 

de informática y salud mental, utilizando el instrumento EGameFlow. Se realizaron 

cambios al serious game, considerando los aspectos relevantes señalados por los 

expertos. La presente investigación resultó en una producción científica y tecnológica 

relevante para la promoción del reconocimiento de síntomas y la seguridad en la 

terapia con medicamentos en personas con TB. 

 

Palabras clave: trastorno bipolar, juegos de video, farmacoterapia, salud mental, 

tecnologia.  
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1.1. O mundo moderno, as tecnologias e a mHealth 

O mundo moderno está marcado pela integração com tecnologias 

contemporâneas que são definidas como digitais e envolvem suporte de 

equipamentos variados, isto é, computadores, tablets, smartphones, que estão 

inseridos em praticamente todos os ambientes sociais (MISKLOCI, 2016; 

NASCIMENTO, 2016).   

De fato, o mundo foi significativamente transformado pela internet e pelas 

tecnologias computadorizadas. O impacto, escopo e complexidade das mudanças 

sociais impulsionadas por tecnologias baseadas em computador começaram a atrair 

interesse acadêmico nos primeiros 50 anos da internet, que pode ser chamada de era 

da internet da primeira fase (1969–2019) (ZHONG, 2020).   

Nessa primeira fase, as tecnologias computadorizadas desempenharam 

papel central na conexão com o mundo exterior e mudanças significativas na 

infraestrutura e nos padrões de acesso e uso da rede. Destas, as mais proeminentes 

foram: aumento da conectividade móvel; rápida expansão das chamadas mídias 

sociais; vigilância generalizada por entidades estatais e comerciais; aumento do poder 

e influência exercidos por um pequeno número de grandes empresas de tecnologia e 

consolidação de seu domínio sobre a rede; aumento do cibercrime; possibilidade de 

“Balkanisation” da rede, isto é, divisão em sub-redes localmente controladas; 

mudanças nos padrões de consumo de mídia; e surgimento de novos intermediários, 

como Uber, Airbnb e Coursera, que usam a rede como plataforma para administrar 

negócios (NAUGHTON, 2016; ZHONG, 2020). 

O ano de 2020 marca a era da segunda fase da internet (2020-2070). Os 

próximos 50 anos serão saturados com computação generalizada, resultando em 
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grandes mudanças sociais. O uso da internet e do computador evoluirá em ritmo 

exponencial, em vez de uma progressão linear. As evidências revelam que seu uso é 

moldado não apenas por uma série de inovações e invenções críticas, mas também 

por forças econômicas, sociais e culturais. Portanto, a pesquisa nesse campo não se 

concentrará apenas nas maravilhas tecnológicas, mas também nas consequências 

sociais dos avanços tecnológicos, positivos e negativos (ZHONG, 2020). 

Diante do exposto, faz-se evidente a expansão desses equipamentos e 

tecnologias e a consolidação de alterações nas relações sociais, institucionais, 

culturais, econômicas e políticas, a partir das transformações tecnológicas e sociais 

articuladas (NASCIMENTO, 2016).  

A evolução da tecnologia está associada à ideia de progresso humano. O 

fator distal da evolução tecnológica é uma satisfação progressiva das necessidades 

humanas, como melhoria da saúde, crescimento de riqueza, criação de novos 

conhecimentos, solução de problemas complexos, entre outras. Desse modo, tal 

evolução é resultado da atividade e da natureza humana, a fim de aproveitar 

oportunidades importantes, para lidar e/ou se adaptar às ameaças ambientais e aos 

contextos em mudança (COCCIA, 2019).  

Atualmente, entender por que os usuários aceitam ou rejeitam qualquer 

nova tecnologia tornou-se uma das áreas mais importantes no campo da tecnologia 

da informação (TI). As teorias e modelos de aceitação de tecnologia tem por objetivo 

transmitir o conceito de como os usuários podem entender e aceitar a nova tecnologia 

e como podem usá-la. Para qualquer nova tecnologia, existem muitas variáveis que 

afetam o processo de tomada de decisão dos indivíduos sobre como e quando a 

usarão (MOMANI; JAMOUS, 2017). 
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Em muitos aspectos, o momento mais significativo da história recente foi a 

chegada do 'smartphone' em 2007, isto é, um telefone móvel que pode acessar a 

Internet. A adoção de smartphones (e dispositivos móveis relacionados, como tablets) 

aumentou rapidamente, evidenciando que a maioria dos próximos bilhões de usuários 

da Internet, principalmente de países em desenvolvimento, acessará a rede por meio 

de um smartphone (NAUGHTON, 2016; SCHMIDT; COHEN, 2008). 

Smartphones estão se tornando parte integrante da vida moderna e sua 

aceitação é resultado, principalmente, das características únicas fornecidas pelos 

dispositivos. São características típicas que distinguem os smartphones dos celulares 

tradicionais: existência de um sistema operacional avançado, que possibilita a 

execução de várias aplicações (MIDDLETON, 2010), tela sensível ao toque (HENZE; 

RUKZO; BOLL, 2011), e acesso à Internet (KIM; BRILEY; OCEPEK, 2015).   

A parcela de pessoas que reportaram possuir um smartphone mais que 

dobrou desde 2011, atingindo 77% da população americana. Esse percentual 

aumenta quando consideramos as novas gerações, chegando a 92% das pessoas de 

18 a 29 anos de idade declarando estar na posse deste dispositivo nos Estados 

Unidos da América (EUA) (PERRIN, 2017).  

No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – 

PNAD Contínua contemplou, no quarto trimestre de 2017, o tema suplementar 

‘Tecnologia da Comunicação e Informação – TIC’ nos aspectos de acesso à Internet 

e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. Destacou que, na 

população de 10 anos ou mais de idade, a parcela que possuía telefone móvel celular 

para uso pessoal passou de 77,1%, em 2016, para 78,2%, em 2017. Além disso, de 

2016 para 2017, o percentual de pessoas que usaram o telefone móvel celular para 
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acessar a Internet aumentou de 94,6% para 97,0% (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018).  

Desde 2007, celulares como o iPhone da Apple e o Google Android 

assumiram o mercado móvel. Em apenas seis anos, a Apple comemorou seus 50 

bilhões de downloads de aplicativos, com o Google ficando apenas um pouco atrás, 

com 48 bilhões em maio de 2013. Esse novo mercado de aplicativos de software 

resultou no pagamento de mais de nove bilhões de dólares aos desenvolvedores 

apenas pela Apple (ARTHUR, 2014; SKILLINGS, 2013).  

Os aplicativos móveis estão sendo usados em todo o mundo para executar 

uma variedade de tarefas, como: acessar redes sociais, ler e-books, jogar, ouvir 

música, assistir a vídeos e muitos outros aspectos significativos de nossas vidas 

(GHOSE; HAN, 2014). 

Em 2016, os consumidores baixaram 140,68 bilhões de aplicativos móveis 

para seus dispositivos, já em 2018, foram 192,45 bilhões e em 2019, 204 bilhões de 

downloads de aplicativos (STATISTA, 2020a). 

Aplicativos móveis são um dos recursos mais populares em smartphones. 

De acordo com uma pesquisa recente com usuários de smartphones nos EUA, os 

tipos mais populares de aplicativos para smartphones usados diariamente residem na 

categoria social e de comunicação, seguidos pelos aplicativos de jogos e 

entretenimento (STATISTA, 2020b). 

Os aplicativos de saúde também se tornaram parte desse mercado e 

ultrapassam 318.000. Essa rápida expansão de aplicativos, juntamente com mais de 

340 dispositivos portáteis para o consumidor no mercado mundial, fornece evidências 

da inovação acelerada da ‘Digital Health’. Embora a maioria dos aplicativos móveis de 

saúde disponíveis seja voltada para bem-estar, o número de aplicativos de 
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gerenciamento de condições de saúde, geralmente associados ao atendimento do 

paciente, está aumentando mais rapidamente e representa 40% de todos os 

aplicativos relacionados à saúde (IQVIA INSTITUTE FOR HUMAN DATA SCIENCE, 

2017). 

O uso desses aplicativos em apenas cinco populações de pacientes onde 

eles comprovaram reduções na utilização de cuidados agudos (prevenção de 

diabetes, diabetes, asma, reabilitação cardíaca e reabilitação pulmonar) poderia 

economizar cerca de 7 bilhões de dólares por ano para o sistema de saúde dos EUA. 

Isso representa cerca de 1,4% dos custos totais com essa população (IQVIA 

INSTITUTE FOR HUMAN DATA SCIENCE, 2017). 

O uso de tecnologias móveis e sem fio para apoiar a consecução dos 

objetivos de saúde (mHealth) tem o potencial de transformar a face da prestação de 

serviços de saúde em todo o mundo. O campo da mHealth, conforme definido pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) é a prática médica e de saúde pública 

desempenhada por dispositivos móveis, como telefones celulares, dispositivos de 

monitoramento de pacientes, assistentes digitais pessoais e outros dispositivos sem 

fio (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).  

O apelo crescente de soluções móveis para promoção da saúde e 

prestação de serviços de saúde pode ser atribuído, em parte, à acessibilidade da 

tecnologia, ao nível de personalização que a tecnologia possibilita, serviços baseados 

em localização e acesso oportuno às informações por meio de dados, voz e/ou mídia 

de vídeo (AKTER; RAY, 2010). Na atual circunstância inesperada de pandemia de 

COVID-19, o papel dessas tecnologias é potencializado para apoiar a humanidade de 

variados modos (ELAVARASAN; PUGAZHENGHI, 2020).  
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Intervenções em mHealth foram testadas para o gerenciamento de 

condições crônicas como diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

Alzheimer/demência e osteoartrite. Resultados apontam que o uso de intervenções 

em mHealth tem potencial de apoiar o gerenciamento bem-sucedido de condições 

crônicas e mudança de comportamento em saúde nas áreas e sistemas estudados 

por meio do seguinte: (1) melhoria do auto-monitoramento e gerenciamento do 

paciente, (2) construção de redes sociais para pacientes, (3) informar profissionais de 

saúde sobre o estado de saúde dos pacientes, (4) fornecer interações de feedback 

indireto, (5) adequar os cuidados e a educação às necessidades dos pacientes e (6) 

melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Prevê-se que esta lista se 

expanda, considerando o momento recente da inovação em saúde móvel 

(MATTHEW-MAICH et al., 2016). 

O campo de influenciar ou mudar o comportamento humano por meio das 

tecnologias digitais começou com o termo de tecnologia persuasiva, ou persuasive 

technology. Fogg (1998) afirmou que a persuasão é mais do que apenas comunicação 

mediada por computador, mas se concentra na interação humano-computador. A 

definição de tecnologia persuasiva pelo autor foi “como as pessoas podem ser 

persuadidas ao interagir com a tecnologia e se ajustarem de acordo com as ações, 

inputs ou entradas e contexto da parte persuadida” (FOGG, 1998).  

Com o tempo, muitos termos surgiram para descrever intervenções de 

mudança de comportamento baseadas em tecnologia. Assim, o conceito de Behavior 

Change Support Systems (BCSSs), ou Sistemas de Apoio à Mudança de 

Comportamento, é definido por Oinas-Kukkonen (2012) como um “sistema de 

informação sociotécnica com resultados psicológicos e comportamentais projetados 

para formar, alterar ou reforçar atitudes, comportamentos ou um ato de obediência 



21 

sem usar coerção ou engano”. Os BCSSs enfatizam a mudança de comportamento 

em três categorias: atitudes, comportamentos e o ato de obedecer (OINAS-

KUKKONEN, 2012). 

Frequentemente, sistemas de apoio à mudança de comportamento são 

usados para apoiar indivíduos nas mudanças do estilo de vida que levarão a uma 

saúde melhor. Quando uma porção suficientemente grande da população começar a 

fazer mudanças positivas nos comportamentos relacionados à saúde, isso levará a 

menor utilização dos serviços de saúde e, eventualmente, à redução significativa dos 

gastos com saúde (TAJ; KLEIN; VAN HALTEREN, 2019). 

Taj, Klein, Van Halteren (2019) ressaltam ser necessária uma cooperação 

e interação mais estreita entre as ciências do comportamento e as áreas tecnológicas, 

para que o conhecimento teórico e os novos avanços tecnológicos sejam mais bem 

conectados em aplicações reais, o que poderia resultar em um impacto social maior, 

aumento da eficácia das tecnologias digitais para a mudança comportamental em 

saúde e mais percepções na relação entre as estratégias de mudança 

comportamental e a eficácia das tecnologias persuasivas. 

1.2. Jogos digitais e serious games 

Milhões de crianças, adolescentes, adultos e idosos em todo mundo 

convivem rotineiramente com variadas tecnologias interativas, dentre as quais se 

destacam os jogos digitais, apresentados em extensa gama de formatos e 

plataformas.  

Pesquisa realizada pela Entertainment Software Association identificou 

que, no ano de 2017, 65% dos lares nos Estados Unidos da América abrigaram pelo 

menos uma pessoa que jogava três ou mais horas de videogame por semana 
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(ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION, 2017). No ano de 2018 houve 

recorde para a indústria de videogame, com vendas totais superiores a 43,4 bilhões 

de dólares. Mais de 164 milhões de adultos nos Estados Unidos jogam videogame, e 

75% de todos os americanos têm pelo menos um jogador em casa 

(ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION, 2019).  

Relatório da pesquisa State of Online Gaming 2019 com consumidores da 

Limelight Networks sobre hábitos e opiniões on-line destaca as últimas descobertas 

em série contínua de pesquisas. Este relatório é embasado nas respostas de 4.500 

consumidores na França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Cingapura, Coréia do Sul, 

Reino Unido e Estados Unidos com 18 anos ou mais que jogam videogame pelo 

menos uma vez por semana. O relatório destaca que jogadores passam, em média, 

sete horas e sete minutos por semana jogando e jogadores de 26 a 35 anos jogam 

por oito horas e 12 minutos por semana. Além disso, telefones celulares são os 

dispositivos mais usados para jogar videogame. O desempenho rápido foi a 

consideração mais importante ao jogar um videogame (LIMELIGHT NETWORKS, 

2019). 

No Brasil, a pesquisa Games Brasil, realizada no ano de 2019 com 3.251 

respondentes em todo o país, apontou que 66% jogam jogos eletrônicos, 

independentemente da plataforma, sendo o dispositivo do tipo celular/smartphone o 

mais comumente utilizado (83%), seguido do console (48,5%) e do notebook (42,6%). 

Dentre os jogadores, a maioria era do sexo feminino, com idade de 25 a 54 anos, 

contrariando o senso comum de que todos os jogadores são adolescentes (SIOUX; 

GO GAMERS; BLEND NEW RESEARCH; ESPM, 2019). 

Já no ano de 2020, a pesquisa Games Brasil, realizada com 5.830 

respondentes em todo o país, apontou que 73,4% dos entrevistados jogavam jogos 
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eletrônicos, com predomínio do uso de celular/smartphone (86,7%), seguido do 

console (43%) e do computador (40,7%). Foi mantido o predomínio do público 

feminino, com idade de 25 a 34 anos (SIOUX; GO GAMERS; BLEND NEW 

RESEARCH; ESPM, 2020).  

James Paul Gee é considerado um dos estudiosos mais citados na área de 

estudo de videogame. Gee dedicou vários livros e uma infinidade de artigos ao design 

de videogames e sua capacidade em desafiar o aprendizado e manter o envolvimento 

(HEWETT; PLETCHER; ZENG, 2020). 

Gee (2010) pondera que videogames não são mídias orientadas a 

conteúdo, isto é, não reúnem fatos ou ficções para relatar eventos ou contar histórias, 

embora tenham conteúdo. São movidos por escolhas e resolução de problemas. O 

conteúdo existe para motivar as escolhas dos jogadores e a reflexão ocorre através 

da resolução de problemas ou da compreensão de que existem várias maneiras de 

solucioná-los. Com jogos, os jogadores precisam refletir porque suas escolhas afetam 

quando ganham ou perdem (GEE, 2010). 

Wouters, Paas e Van Merriënboer (2008) defendem a teoria da carga 

cognitiva (ou cognitive load theory), que sugere que a remoção da carga cognitiva, 

com introdução de modelos animados simples em uma interface amigável que exigem 

a integração de diferentes habilidades e conhecimentos com baixa interatividade de 

elementos e aumento gradual da complexidade do jogo, contribui para manter um alto 

nível de atenção durante todo o jogo.  

Jogos de computador de qualidade mostram importante potencial em 

melhorar concentração e retenção de informações, além de facilitar o aprendizado e 

provocar mudanças de comportamento (DONDLINGER, 2007; ANDREWS, 2011; 

READ; SHORTELL, 2011; CONNOLLY et al., 2012). Ao longo das últimas décadas, 
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abordagens computadorizadas baseadas em jogos, tais como gamificação e serious 

game, foram desenvolvidas com finalidade de educar, motivar e persuadir usuários, 

nas áreas da educação, saúde e outras (CHATHAM, 2007; BURKE et al., 2009).  

A gamificação ou gamification refere-se ao uso de elementos de design de 

jogos, como pontos, e características de jogo, por exemplo, avaliação e desafios, em 

contextos não relacionados a jogos na tentativa de alcançar resultados positivos, por 

exemplo, melhoria da aprendizagem de alunos (DETERDING et al., 2011a; 

SANCHEZ; LANGER; KAUR, 2020). Tornou-se um termo genérico para descrever o 

uso de elementos de videogame para melhorar a experiência do usuário e orientar o 

envolvimento em serviços e aplicativos que não são de jogos (DETERDING et al., 

2011b; LECLERCQAB; PONCINC; HAMMEDI, 2020). 

Já os serious games ou jogos sérios, que são o objeto desta pesquisa, 

compreendem jogos cujo principal objetivo não está relacionado a entretenimento ou 

diversão, mas sim ao desenvolvimento de novos conhecimentos, treinamento de 

habilidades, mudança de comportamento, gerenciamento de recursos humanos e 

melhoria da saúde (STAPLETON, 2004; EICHENBERG; SCHOTT, 2017). Para Zyda 

(2005), podem ser definidos como uma competição mental, disputada com um 

computador, mediante regras específicas, que utiliza entretenimento para promover 

treinamento, educação, saúde, políticas públicas e comunicação estratégica. 

Destaca-se, todavia, que o termo serious game foi introduzido há mais de uma década 

e não há uma definição única atual, pois existem diversas definições de variados 

autores e instituições (EICHENBERG; SCHOTT, 2017). 

Construídos para envolver o jogador e usar a pedagogia para transmitir 

instruções à experiência do jogo, os serious games representam uma nova 

oportunidade no campo da saúde. São uma subcategoria de jogos cujo objetivo está 
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posicionado fora do próprio jogo e transmitem ideias e valores que persuadem 

jogadores, influenciam seus pensamentos e ações da vida real e têm um objetivo 

educacional explícito e pensado. Podem introduzir e envolver os usuários do serviço 

no tratamento, geralmente quando o envolvimento não foi bem-sucedido (ABT, 1970; 

BELLOTTI et al., 2009; BURNS et al., 2010; PURDY, 2010; SHANDLEY et al., 2010; 

MITGUTSCH; ALVARADO, 2012; FITZGERALD; KIRK, 2013; LAU et al., 2017). 

Os serious games são multifacetados e representam um campo promissor 

de pesquisa interdisciplinar. Eles procuram combinar conceitos e tecnologia de jogo 

(círculo interno) com outros conceitos, tecnologias e disciplinas (segundo nível) e 

aplicá-los a um amplo espectro de domínios e setores de mercado como a saúde 

(círculo externo). Os campos de aplicação de serious game incluem treinamento e 

simulação baseados em jogos, jogos educacionais digitais, treinamento vocacional ou 

no local de trabalho, marketing e propaganda, jogos para saúde mental e física, 

esportes, jogos de consciência abrangendo qualquer assunto relevante à sociedade, 

como política, segurança, energia ou clima (SAWYER; SMITH, 2008; GÖBEL; 

MADDISON, 2017). 

Serious games são projetados para ensinar, utilizando meios lúdicos, 

ampla gama de conceitos e habilidades que podem ser usados fora do ambiente 

virtual. Na atualidade, são usados na educação terapêutica, prevenção, tratamento de 

várias condições médicas, reabilitação ou como ferramenta educacional para 

profissionais de saúde. Para atingir esses objetivos, utilizam o design tradicional de 

videogame para criar jogos imersivos e divertidos, mas também incluem teorias e 

metodologias de aprendizado baseadas em pesquisas para oferecer condições ideais 

de aprendizado e, dessa forma, maximizá-lo (WIEMEYER; KLIEM, 2012; CHARLIER 

et al., 2016; WANG et al., 2016; ZAYENI; RAYNAUD; REVET, 2020). 
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A popularidade e a natureza dos jogos os tornam uma potencial intervenção 

na saúde da população (GOODMAN et al., 2018). Para 2020, o valor total de mercado 

projetado de serious games foi de 5,45 bilhões de dólares. Apesar de esse número 

parecer pequeno quando comparado à receita global de videogame, isto é, mais de 

200 bilhões de dólares, a taxa composta de crescimento anual da indústria de serious 

games foi muito maior que a última (16,4% vs. 7,9%), sugerindo aumento do potencial 

de desenvolvimento (MARKETSANDMARKETS, 2015; DIGI-CAPITAL, 2017).  

Serious games surgiram como técnica educacional promissora em vários 

domínios, mas os cuidados de saúde são considerados um dos principais alvos dos 

jogos sérios educacionais. Em contraste com as técnicas educacionais tradicionais, o 

foco de serious games na saúde é parcialmente derivado do fato de que eles fornecem 

aos indivíduos um ambiente livre de riscos para praticar tarefas de alto risco e obter 

resultados imprevisíveis. Também fornecem uma plataforma educacional exclusiva 

para aumentar a segurança do paciente e reduzir custos, o que, por sua vez, 

impulsionou o rápido desenvolvimento de novos jogos de educação em saúde (FRY, 

2008; LU; KHARRAZI, 2012; PANNESE et al., 2013; WATTANASOONTORN et al., 

2013; JOHNSON et al., 2016; VLACHOPOULOS; MAKRI, 2017; KHARRAZI, 2018). 

Embora sejam promissores os resultados dos serious games no que se 

refere a eficácia, sua implementação como modalidades "sérias" para prevenção, 

tratamento ou treinamento em saúde é prejudicada pela falta de compreensão de 

conceitos subjacentes entre profissionais de saúde, ou até mesmo pela desconfiança. 

Antes que profissionais da saúde e pacientes considerem o uso de serious games 

como solução útil para um problema relacionado à assistência à saúde, é importante 

que eles entendam qual problema está sendo tratado pelo jogo e que a proposta de 

eficácia é realmente confiável (GRAAFLAND et al., 2014). 
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Uma transformação das formas e crenças atuais sobre o aprendizado 

pode ser necessária para uma conexão mais natural entre o que é sério e o game, 

especialmente pelos profissionais de saúde. Uma maneira possível de fazer essa 

conexão pode ser encontrada pensando em termos de transferência. Embora haja 

grande variedade de pontos de vista e estruturas teóricas sobre transferência na 

literatura, a transferência raramente é um ponto de partida no desenvolvimento de 

jogos sérios. Nesse sentido, a transferência pode assumir a posição de semelhança 

do contexto de aprendizagem com o contexto de destino, ou seja, podem tentar 

representar o mundo real o mais literalmente possível, ou pode envolver uma 

transferência figurada, isto é, situações nas quais um complexo conhecido de ideias 

e conceitos é justaposto a um novo problema ou situação (ROYER, 2009; KUIPERS 

et al., 2017). 

Revisão sistemática que investigou os efeitos da prática de regulação da 

emoção por meio de biofeedback no desempenho da tomada de decisão no contexto 

de jogos sérios, identificou aumento da consciência das emoções e da habilidade de 

regulação emocional, que permitiu a regulação da excitação e melhor desempenho 

de decisão, tempo de reação e pontuações de atenção nas tarefas de tomada de 

decisão (JERČIĆ; SUNDSTEDT, 2019).  

No que se refere ao campo da saúde mental, as abordagens baseadas em 

jogos são escassas, porém houve crescimento importante nos aplicativos de 

smartphones para saúde mental nos últimos anos. Estudos iniciais sugerem 

benefícios potenciais para mudanças psicológicas e comportamentais e alívio de 

sintomas, especialmente a partir dos serious games (FLEMING et al., 2017; 

FITZGERALD; RATCLIFFE, 2020). 
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Lau et al. (2017), em revisão sistemática e meta-análise que avaliou a 

eficácia dos serious games nos resultados de tratamento para sintomas relacionados 

a transtornos mentais, com a inclusão de dez estudos que compreendiam oito serious 

games diferentes, constataram que intervenções de serious games mostraram efeito 

moderadamente significativo de g = 0,55 (IC 95% 0,28-0,83, P <0,001) para melhoria 

dos sintomas de transtorno mental no pós-teste em nove estudos, no entanto apontam 

que são necessárias mais pesquisas para aprofundar o conhecimento sobre a eficácia 

em transtornos mentais específicos e seus efeitos em longo prazo.  

Na referida investigação, os games enfocaram sintomas de depressão, 

estresse pós-traumático, transtorno do espectro do autismo, transtorno do déficit de 

atenção com hiperatividade (TDAH), funcionamento cognitivo e uso de álcool (LAU et 

al., 2017). 

Fitzgerald e Ratcliffe (2020), em revisão de escopo sobre intervenções 

gamificadas para promoção do tratamento de transtornos mentais graves 

(esquizofrenia, transtorno bipolar e transtorno esquizofreniforme), identificaram que 

jogos com cenários da vida real que exigiam solução de problemas e colaboração 

entre usuários e funcionários do serviço forneceram objetivos claros de jogar e 

oportunidade de colaboração. Ainda, agentes em terceira pessoa, como avatar ou 

personagem fictício ajudaram a tornar a atividade de aprendizagem mais realista e 

interessante de jogar. Os autores identificaram, por meio da revisão, que a 

gamificação tem potencial para superar barreiras ao engajamento, as quais tantas 

vezes confundem as abordagens tradicionais de tratamento para transtornos mentais 

graves, como o transtorno bipolar. Intervenções gamificadas parecem ser familiares, 

fáceis de usar, agradáveis e não ameaçadoras ao usuário (FITZGERALD; 

RATCLIFFE, 2020). 
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Um exemplo de serious game é o denominado SPARX, indicado para 

adolescentes de 12 a 19 anos com depressão. Nele, o jogador controla um 

personagem personalizado que precisa restaurar o equilíbrio em um mundo fantasia, 

resolvendo problemas e disparando pensamentos negativos. O jogador é guiado por 

um personagem virtual que fala sobre como lidar com a depressão e fornece 

instruções e objetivos para sete níveis do jogo (LAU et al., 2017). 

Outros exemplos de serious game no campo de saúde mental são: 

“Guardian Angel” (tratamento dos sintomas do transtorno de uso de álcool) (BOWERS 

et al., 2011), Tetris (reduzir complicações do transtorno de estresse pós-traumático) 

(HOLMES et al., 2009; HOLMES et al., 2010), Junior Detective Training Program 

(reduzir o prejuízo nas habilidades sociais em pessoas com transtorno do espectro do 

autismo) (BEAUMONT; SOFRONOFF, 2008) e Braingame Brian (reduzir sintomas de 

pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) (PRINS et al., 2013).  

Variados estudos avaliaram a possibilidade de fornecer monitoramento 

remoto do humor para pacientes com TB utilizando diversas tecnologias digitais 

(WHYBROW et al., 2003; PROUDFOOT et al., 2012; WENZE; ARMEY; MILLER, 

2014; BARNES et al., 2015; LAUDER et al., 2015; TSANAS et al., 2016; MCKNIGHT 

et al., 2017; SAUNDERS et al., 2017; HIDALGO-MAZZEI et al., 2018; DUFFY et al., 

2019; YOUNG et al., 2020). 

1.3. Transtorno bipolar 

O TB é um transtorno crônico e severo, associado a comprometimentos 

funcionais e cognitivos, caracterizado por episódios recorrentes e extremos de 

depressão e mania ou hipomania. Consiste em problema de saúde desde tempos 

remotos. A melancolia e a mania foram descritas por antigos estudiosos da medicina, 
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greco-romanos, persas e árabes durante o primeiro milênio e pelos europeus no 

segundo milênio (BALDESSARINI et al., 2015; ECHEZARRAGA et al., 2017). 

Os primeiros termos que descreveram um distúrbio único podem ser 

encontrados em 1684 (Bonet: manico-melancholicus) e 1759 (Piquer-Arrufat: afectio 

melancholico-maniaca) (BALDESSARINI et al., 2015).  

O diagnóstico de TB foi aceito na nosologia internacional (DSM-III) em 

1980. O conceito foi ampliado para incluir flutuações de humor relativamente leves 

(ciclotimia), depressão recorrente com pequenas características hipomaníacas e 

síndromes pediátricas tipo bipolar (BALDESSARINI et al., 2015). 

Destaca-se que a nosologia do transtorno vem apresentando mudanças 

ao longo do tempo. Angst, Ajdacic-Gross e Rössler (2020) ao compararem a CID-11 

com a versão anterior CID-10 e com o DSM-5 da American Psychiatric Association, 

indicaram que um diagnóstico de TB na CID-11 e no DSM-5 agora exige não apenas 

a presença de humor exaltado/eufórico, expansivo ou irritável, mas, além disso, em 

todos os casos, aumento da atividade/energia; isso contrasta com a CID-10 e com o 

DSM-4, que exigiam como critério apenas a presença de alterações de humor 

(ANGST; AJDACIC‑GROSS; RÖSSLER, 2020).  

Comparável ao DSM-5, os distúrbios bipolares na CID-11 são 

subdivididos em distúrbios bipolares I e II, com critérios diagnósticos semelhantes e o 

episódio misto continua a existir na CID-11. Para diagnosticar TB tipo I, a presença 

de, pelo menos, um episódio maníaco passado ou presente ou episódio misto é 

obrigatório. Episódios depressivos podem ocorrer, mas não são obrigatórios. Por outro 

lado, para diagnosticar TB tipo II, é necessária a presença de, pelo menos, um 

episódio hipomaníaco e um depressivo no curso da doença. Um episódio maníaco 

passado requer o diagnóstico de TB tipo I. Além disso, um único episódio maníaco ou 
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um episódio misto não se qualificam mais para diagnósticos independentes. O mesmo 

ocorre para episódios hipomaníacos recorrentes, na ausência de episódios 

depressivos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019; SEVERUS; BAUER, 2020).  

A nosologia psiquiátrica atual é impulsionada por incertezas sobre limites 

e subtipos entre os principais transtornos afetivos e psicóticos e pela necessidade de 

enfrentamento do “problema do fenótipo” pelas modernas pesquisas biológicas e 

terapêuticas em psiquiatria (BALDESSARINI et al., 2015). 

Apesar de inúmeros estudos realizados nas últimas décadas, é incipiente 

o conhecimento sobre os mecanismos etiopatogenéticos responsáveis pelo TB. 

Andreazza e Young (2014) abordaram os possíveis mecanismos biológicos 

subjacentes, incluindo componentes genéticos, anormalidades neuroquímicas e 

diferenças morfoestruturais do cérebro, além de fatores psicossociais, como 

experiência de vida e contexto social. No entanto, a heterogeneidade do transtorno 

aponta para a gênese multifatorial, pois nenhum paradigma isolado pode explicar a 

ocorrência e a variabilidade no curso e na gravidade do problema. Como o principal 

fenótipo do TB é uma desregulação bifásica no humor e energia, o comportamento e 

o sono podem auxiliar na compreensão dos mecanismos patogênicos (STEARDO Jr 

et al., 2019). 

Nas últimas décadas, observações clínicas desafiaram os conceitos 

tradicionais do TB, sugerindo que suas manifestações ocorrem em um amplo espectro 

de gravidade, isto é, o espectro bipolar. A identificação de sujeitos no espectro bipolar 

que não atendem aos critérios para TB tipo 1 ou TB tipo 2 obteve impacto significativo 

na epidemiologia do transtorno, resultando em aumento substancial na prevalência 

(CASSANO et al., 1992; ANGST, 1998; AKISKAL et al., 2000; NUSSLOCK; FRANK, 

2011).  
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Dados de 25 estudos em 15 países analisados no período de 1980 a 2013 

em revisão sistemática e meta-análise descreveram que a prevalência acumulada de 

TB tipo 1 foi de 1,06% e a de TB tipo 2 foi de 1,57% (CLEMENTE et al., 2015). 

Taxas de prevalência ao longo da vida com variação de 0,1% a 2,4% 

foram relatadas na Europa (FARAVELLI et al., 1990; SZADOCZKY et al., 1998; TEN 

HAVE et al., 2002; REGEER et al., 2004; PINI et al., 2005). Nos EUA, as estimativas 

de prevalência ao longo da vida e em 12 meses do TB tipo I foram de 1,0% e 0,6%, 

respectivamente (MERIKANGAS et al., 2007). As estimativas da prevalência do TB 

tipo II na comunidade também variaram amplamente devido as diferenças nas práticas 

de diagnóstico ao longo do tempo e na geografia, sendo que estimativas variaram de 

0,2 a 2,0% na Europa (FARAVELLI et al., 1990; SZADOCZKY et al., 1998). Já a 

estimativa de prevalência ao longo da vida de TB tipo II em adultos foi de 0,4% em 11 

países (MERIKANGAS; LAMERS, 2012).  

Hansen et al. (2019) examinaram a mortalidade de pessoas com TB nas 

últimas duas décadas na Dinamarca e observaram elevação da taxa geral de 

mortalidade para essas pessoas em relação à população geral. A maior taxa de 

mortalidade foi encontrada entre os mais jovens e houve aumento de 0,03 por ano em 

pacientes diagnosticados com TB, embora as razões para o crescente aumento da 

mortalidade sejam desconhecidas (HANSEN et al., 2019).  

A identificação da incidência do TB é repleta de dificuldades, visto que 

sintomas subclínicos do transtorno são comuns, além da possibilidade de amplos 

atrasos na busca pelos serviços. Tem-se, ainda, que a apresentação se inicia 

geralmente com depressão, sintomas psicóticos mal definidos ou problemas de 

controle de impulso, de modo que a natureza do TB é diagnosticada apenas alguns 

anos após a apresentação inicial (NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR 
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MENTAL HEALTH, 2014). Estimativas embasadas em registros primários integrados 

de 800 mil pacientes na Holanda sugerem taxa de incidência geral de 0,70 por 10.000 

pessoas-ano (IC de 95%, 0,57 a 0,83) com taxas de incidência de 0,43 para TB tipo I 

(IC 95%, 0,34 a 0,55) e 0,19 para TB tipo II (IC 95%, 0,13 a 0,27) (KROON et al., 

2013). 

Ressalta-se que o TB consiste em um dos transtornos mentais mais 

incapacitantes e, de acordo com o Global Burden of Disease Study 2000-2012, é 

considerado como a sexta causa de invalidez em homens e terceira causa em 

mulheres entre a população com algum tipo de incapacidade (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014). 

Pessoas com TB relatam vários problemas no funcionamento 

ocupacional, com grave comprometimento de trabalho durante o curso da doença em 

longo prazo, além de altas taxas de desemprego (MORSELLI; ELGIE; CESANA, 2004; 

MICHALAK et al., 2007; JUDD et al., 2008). Demonstram, ainda, diminuição do 

engajamento social, enfraquecimento dos relacionamentos familiares e maior 

probabilidade de serem separados, divorciados ou viúvos (BAUWENS et al., 1991; 

SHAPIRA et al., 1999; MITCHELL; SLADE; ANDREWS, 2004). Para muitos pacientes 

com TB, essas deficiências funcionais persistem na remissão sintomática, levando a 

dificuldades em muitos aspectos de vida (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001; 

THOMAS; NISHA; VARGHESE, 2016).  

Constata-se que o TB afeta intensamente relações familiares, 

funcionamento social e ocupacional, além da qualidade de vida das pessoas e 

constitui grave problema de saúde pública (ECHEZARRAGA et al., 2017). 

Uma variedade de correlatos de mau resultado funcional foi identificada, 

incluindo fatores clínicos como falta de adesão ao tratamento, abuso de substâncias 
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ou transtorno de ansiedade e sintomas subsindrômicos; variáveis demográficas como 

idade avançada, sexo masculino e baixo nível socioeconômico; e disfunção cognitiva, 

particularmente comprometimento da memória verbal e disfunção executiva 

(SANCHEZ-MORENO et al., 2009).  

O comportamento suicida é preocupante entre os indivíduos com TB, 

devido a elevada frequência, pois 4 a 19% deles morrem por suicídio, enquanto 20 a 

60% tentam suicídio pelo menos uma vez na vida (RIHMER; GONDA, DÖME, 2017). 

O risco de morte por suicídio é 10 a 30 vezes maior em pessoas com o transtorno 

quando comparado com a população em geral. Importante mencionar que a proporção 

de tentativas de suicídio para mortes por suicídio, ou seja, o índice de letalidade, é 

muito menor para pacientes com TB do que para população em geral, o que pode ser 

explicado pelo emprego de métodos de suicídio mais letais em comparação com os 

membros da população em geral (POMPILI et al., 2013; RIHMER; DÖME, 2016; 

RIHMER; GONDA; DÖME, 2017; BAUER et al., 2018; MALHI et al., 2018; VIETA et 

al., 2018; PLANS et al., 2019).  

Estudo de revisão que discutiu achados relevantes para TB e suicídio, 

constatou que os fatores de risco para suicídio em indivíduos com TB incluem sexo 

masculino, morar sozinho, estado civil (solteiro, viúvo, divorciado), ausência de filhos, 

caucasiano, idade mais jovem (< 35 anos), idade avançada (> 75 anos), desemprego, 

comorbidade, idade mais jovem de início da doença, histórico pessoal de tentativa de 

suicídio e histórico familiar de tentativa ou de suicídio, sintomas psicóticos, bem como 

polaridade depressiva predominante e maior duração da doença não tratada. O 

suicídio esteve associado aos subtipos deprimido ou misto, não à mania (MILLER; 

BLACK, 2020).  
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Estudo no Reino Unido com pessoas com TB que morreram por suicídio 

enquanto estavam sob os cuidados de serviços de saúde mental constatou que 60% 

haviam sido atendidos pela equipe de atendimento dentro dos sete dias que 

antecederam o suicídio e 40%, dentro das últimas 24 horas. Pessoas com TB que se 

apresentaram no hospital após autolesões costumaram relatar estar sob os cuidados 

de serviços comunitários de saúde mental. Esses resultados sugerem que o risco em 

pessoas com transtorno bipolar não está sendo adequadamente identificado ou 

abordado e, portanto, são perdidas oportunidades de intervenção (CLEMENTS et al., 

2013). 

Além do risco de suicídio, anormalidades no padrão de sono são 

frequentes em pessoas com TB e costumam ser preditoras de alterações de humor. 

Os distúrbios do sono são frequentes em pessoas com TB nas diferentes fases do 

transtorno, incluindo o estado eutímico e na remissão (KANADY; SOEHNERA; 

HARVEY, 2015; NG et al., 2015). Durante o estado maníaco, a maioria dos pacientes 

(66–99%) experimenta necessidade reduzida de sono e maior latência no início do 

sono, e a privação do sono é bem conhecida como fator desencadeante de episódios 

maníacos. No estado depressivo, insônia (40-100%) e hipersonia (23-78%) são 

comumente observadas (CASPER et al., 1985; CASSIDY et al., 1998; COLOMBO et 

al., 1999; SERRETTI; OLGIATI, 2005; HARVEY; TALBOT; GERSHON, 2009; 

STEINAN et al., 2016).  

Foi encontrada uma prevalência de 32,4% dos distúrbios de ritmo 

circadiano do sono-vigília em uma amostra de 127 pacientes com TB tipo I ou II, sendo 

demonstrada associação com idade mais jovem de início do TB e história familiar de 

suicídio (TAKAESU et al., 2016). Meta-análises de ensaios realizados em pacientes 

com TB em remissão demonstraram tempo total de sono prolongado, aumento de 
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despertares após o início do sono, maior variabilidade das variáveis sono-vigília e 

redução da eficiência do sono (GEOFFROY et al., 2015; NG et al., 2015). 

A psicose também é um fenótipo especialmente prevalente no TB. Em 

investigação sobre a fenomenologia da psicose, bem como as características 

demográficas, clínicas, funcionais e neuropsicológicas em amostra transversal de 381 

participantes com TB, descobriram prevalência de psicose de 53%. Quase metade 

dos participantes com histórico de psicose experimentou delírios de grandeza. A 

presença de psicose não parece estar associada a pior resultado clínico/funcional ou 

maior grau de comprometimento neuropsicológico; por outro lado, a ausência de 

psicose foi associada a cronicidade afetiva e ciclagem rápida (BURTON et al., 2018). 

Merikangas et al. (2019) examinaram a interação altamente dinâmica de 

vários sistemas cérebro-corpo envolvidos na regulação homeostática de energia 

humana, humor, atividade motora e sono em pessoas com TB ou outros transtornos 

de humor e controles sem transtornos de humor. A pesquisa revelou associação 

unidirecional da atividade motora com humor e associação bidirecional da atividade 

motora com energia subjetiva e duração do sono. Os autores evidenciam que a falta 

de integração entre peso, sono e transtornos do humor pode explicar a falta de eficácia 

em longo prazo da maioria dos programas de intervenção, que geralmente se 

concentram em apenas um desses domínios (MERIKANGAS et al., 2019). 

Portanto, o TB se constitui em problema complexo, que pode acarretar 

em importantes alterações biológicas, de humor, energia, sono e sensopercepção. O 

direcionamento adequado da pessoa e família, com informação consistente sobre o 

transtorno, acompanhamento sistemático e tratamento integral e compartilhado com 

a equipe de saúde tem potencial para facilitar a adesão a intervenções e tratamentos, 
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o que, por sua vez, pode afetar diretamente na qualidade de vida, relações 

interpessoais e autonomia da pessoa.  

 

1.4. Adesão e autonomia no tratamento medicamentoso no 

Transtorno Bipolar 

O transtorno bipolar é caracterizado por alterações de humor; o 

tratamento é determinado pela fase de humor do paciente, isto é, fase depressiva, 

maníaca e de remissão (SAKURAI et al., 2020).  

Post et al. (2019) estabelecem uma série de princípios de tratamento ideal 

que precisam ser considerados, incluindo: segurança e tolerabilidade; disposição para 

tolerar e relatar efeitos colaterais, disposição para experimentar tratamentos apoiados 

por progressivamente menos evidências depois que tratamentos mais promissores e 

validados falharam; e tomar medicamentos de longo prazo. O fornecimento de uma 

representação numérica ou gráfica longitudinal consistente de humor, 

comportamento, sono, efeitos colaterais e síndromes auxiliares ou comórbidas, como 

ansiedade e transtornos de abuso de substâncias, torna mais eficiente, confiável e 

válida a avaliação da eficácia do tratamento. 

A efetividade comparativa dos tratamentos farmacológicos na prevenção 

de reinternação foi avaliada em uma coorte de pacientes com TB na Finlândia. Entre 

a coorte (9.558 mulheres e 8.460 homens), 54% tiveram, pelo menos, uma 

reinternação psiquiátrica. O uso do carbonato de lítio, gabapentina e injeção de ação 

prolongada de risperidona e perfenazina foram associados ao menor risco de 

reinternação psiquiátrica. Em relação à hospitalização por todas as causas, o lítio foi 

associado ao menor risco, além de ser o estabilizador de humor mais eficaz. As 
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injeções de ação prolongada de antipsicóticos foram associadas a resultados 

substancialmente melhores em comparação com antipsicóticos orais idênticos 

(LÄHTEENVUO et al., 2018). 

Hayes et al. (2016) compararam as taxas de auto-mutilação, lesão não 

intencional e suicídio em pacientes com TB no Reino Unido que receberam prescrição 

de lítio, valproato de sódio, olanzapina ou fumarato de quetiapina e dos 14.396 

indivíduos com diagnóstico de TB, 6.671 foram incluídos na coorte, 2.148 com lítio 

prescrito, 1.670 com valproato, 1.477 com olanzapina e 1.376 com quetiapina como 

tratamento estabilizador de humor de manutenção. As taxas de auto-mutilação foram 

menores nos pacientes com prescrição de lítio em comparação com aqueles com 

prescrição de valproato ou quetiapina. Dessa forma, o uso de lítio tem potencial para 

reduzir a agressão impulsiva, além de estabilizar o humor. 

Por conseguinte, os estabilizadores de humor constituem tratamento 

fundamental para episódios agudos do TB e para prevenção de futuros episódios. A 

não adesão do paciente é importante contribuinte para a não resposta à medicação. 

O conceito de adesão à medicação refere-se à medida em que os pacientes seguem 

o regime de medicação prescrito por seu médico, geralmente definido como tomando 

≥ 80% das doses prescritas (OSTERBERG; BLASCHKE, 2005).  

A adesão à medicação envolve três fases: início do tratamento, 

implementação ou após o regime de dosagem e persistência com o tratamento 

(VRIJENS et al. 2012; GELLAD et al., 2017). Diversos fatores e comportamentos 

influenciam cada fase, incluindo atitudes do paciente em relação à medicação, 

sintomas clínicos, reações adversas, complexidade do regime, grau de instrução em 

saúde, uso indevido de substâncias, custos de medicamentos e esquecimento 

(GARCÍA et al., 2016; LEVIN et al., 2016; FREDERICKSEN et al., 2018; JAWAD et 
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al., 2018). A taxa de adesão é de difícil mensuração, tendo em vista que pode variar 

com a definição, metodologia, fase de adesão, desenho do estudo e população do 

estudo (SAJATOVIC et al., 2010; LEVIN et al., 2016). 

A baixa adesão aos medicamentos no TB está associada ao aumento de 

recaídas, suicídio e tentativas de suicídio, visitas às urgências, hospitalizações, 

hospitalizações involuntárias, custos com saúde, falta de moradia e envolvimento com 

sistema de justiça criminal. O dano causado pela não adesão a medicamentos no TB 

é considerável para os indivíduos e para sociedade (JAWAD et al., 2018; INDER; 

LACEY; CROWE, 2019). 

Estima-se que entre 10% e 66% dos pacientes com TB não tomam seus 

medicamentos conforme prescrito e, muitas vezes, a adesão muda ao longo do tempo 

(GOODWIN; JAMISON, 1996; LINGAM, SCOTT, 2002; JAWAD et al., 2018). A 

variação na não adesão entre os estudos pode ser parcialmente atribuída à falta de 

consenso sobre a melhor metodologia para avaliar a adesão, o período de observação 

e os critérios para definir a não adesão (GARCÍA et al., 2016). Fatores como sexo 

feminino, idade mais jovem, baixo nível socioeconômico e baixa aliança terapêutica 

parecem ser fatores de risco para a não adesão à medicação no TB (KESSING et al., 

2007). 

Revisão sistemática sobre atitudes de pacientes com TB que influenciam 

a adesão ao tratamento sugeriu que tais atitudes foram baseadas nas vantagens e 

desvantagens percebidas do tratamento. Os principais correlatos das atitudes dos 

pacientes foram atitudes familiares, aliança médico-paciente, apoio social e 

conhecimento dos pacientes sobre a doença. Embora atitudes negativas como 

negação, preocupações sobre as consequências adversas do tratamento e efeitos 
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estigmatizantes fossem comuns, muitos pacientes consideravam o tratamento 

benéfico e necessário (CHAKRABARTI, 2019). 

Estudo que investigou associações entre a adesão à medicação por meio 

de smartphones e dados baseados em questionários sobre a adesão à medicação, 

bem como preditores de adesão à medicação em pacientes com TB, descobriu que a 

idade mais jovem e maior duração da doença foram preditores para não adesão, e a 

diminuição do empoderamento foi associada à não adesão. Além disso, a redução da 

gravidade dos sintomas afetivos tanto relatado pelo paciente nos smartphones quanto 

em avaliações clínicas foi associada à não adesão, e o aumento da gravidade dos 

sintomas depressivos foi associado ao aumento da adesão. Os autores salientam que 

a adesão à medicação avaliada por meio de smartphones era válida em comparação 

com informações validadas com base em questionário sobre adesão (FAURHOLT-

JEPSEN et al., 2020).  

Valero (2019) defende que os médicos podem contribuir para a baixa 

adesão dos pacientes ao prescrever esquemas complexos, deixando de explicar 

adequadamente os benefícios e efeitos colaterais de um medicamento, não levando 

em consideração o estilo de vida ou o custo do medicamento e estabelecendo 

relacionamento terapêutico inadequado com o paciente. 

Miasso, Carmo e Tirapelli (2012), em estudo transversal em um município 

do interior paulista que verificou a adesão de pessoas com TB à terapêutica 

medicamentosa, identificaram que 63% dos 101 participantes não aderiam ao 

tratamento medicamentoso. Os autores discutem ainda acerca da reduzida 

perspectiva do papel do paciente no seu tratamento e da submissão ao profissional e 

ao serviço de saúde. Notou-se que a adesão, muitas vezes, é verificada pelo 
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comportamento compatível com as indicações médicas, e, na ausência de observação 

das recomendações, o paciente é rotulado como não aderente ao tratamento. 

Corroborando esta ideia, ressalta-se que a forma como tem sido a 

prescrição de medicamentos psiquiátricos pode apresentar baixa participação do 

usuário, ou seja, o sujeito é impelido apenas à descrição dos sintomas apresentados 

e ao esclarecimento sobre a terapêutica medicamentosa, o que pode contribuir para 

a baixa adesão. Somado a isso, a utilização pouco crítica de medicamentos 

psicotrópicos tem se constituído grave entrave à efetivação da Reforma Psiquiátrica 

brasileira, que, em sua essência, objetivou mudanças da proposta de trabalho em 

saúde mental a partir dos princípios da atenção psicossocial, da autonomia no 

tratamento, do protagonismo do sujeito e de sua rede, além do estímulo à cidadania. 

A partir de todo o exposto, percebe-se a necessidade do estímulo a mudanças de 

atitude no que se refere ao engajamento dos sujeitos no processo de produção do 

cuidado em saúde (SADE et al., 2013). 

Na assistência à saúde mental, de 2 a 8% dos pacientes hospitalizados 

recebem medicação forçada ou involuntária, isto é, medicação pela via parenteral em 

casos nos quais a medicação oral não é possível ou apropriada e é necessária 

administração urgente, visando acalmar ou sedar o paciente como forma de reduzir o 

risco de autolesão ou lesão a terceiros (RUNTE-GEIDEL et al., 2006; STEINERT; 

KALLERT, 2006; NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH ANDA CARE EXCELLENCE, 

2015; NASH et al., 2018). A intervenção coercitiva mais frequentemente adotada na 

prática de saúde mental é a medicação forçada (56%), seguida de restrição (36%) e 

isolamento (8%) (RABOCH et al., 2010). O uso forçado de medicamentos pode ser 

previsto pelas características clínicas de alguns pacientes ou relacionados às atitudes 
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da equipe e às características da enfermaria (BOWERS et al., 2012; TAYLOR et al., 

2012). 

Nesse sentido, uma parceria internacional entre Brasil e Canadá em um 

estudo multicêntrico determinou o surgimento do Guia Brasileiro da Gestão Autônoma 

da Medicação (Guia GAM-BR), embasado na tradução e adaptação do guia de origem 

canadense (Quebec), direcionado a pessoas em sofrimento psíquico grave. O Guia 

GAM compreende um conjunto de passos que sugerem questionamentos e 

informações ao usuário a fim de auxiliá-lo na reflexão sobre sua relação com o uso de 

medicamentos psiquiátricos, objetivando aumentar seu poder contratual e de 

negociação no que se refere à terapêutica medicamentosa junto à equipe envolvida 

no cuidado (PASSOS et al., 2013). 

Formulada inicialmente em Quebec no Canadá em 1993, a Gestão 

Autônoma da Medicação (GAM) foi desenvolvida na comunidade e no movimento 

alternativo de saúde mental. Seu objetivo foi oferecer às pessoas que consomem 

drogas psicotrópicas um processo de reflexão sobre qualidade de vida, bem-estar e o 

lugar ocupado por medicamentos e outras práticas na vida cotidiana. O GAM também 

visa promover abertura de espaços para diálogo entre pessoas interessadas e 

profissionais de saúde, em particular os psiquiatras e médicos prescritores, de forma 

que favoreça o questionamento do papel da medicação na vida das pessoas, nas 

práticas de saúde mental e, de maneira mais geral, na sociedade. O GAM coloca a 

pessoa no centro do processo de tratamento, reconhecendo assim o conhecimento 

ancorado nas experiências de sofrimento e as estratégias pessoais para sair dele 

(RODRIGUEZ DEL BARRIO; POIREL, 2007; CARON; FEUERWERKER, 2019). 

Frente ao exposto, constata-se a complexidade do TB, a dificuldade de 

adesão à terapêutica medicamentosa por pessoas com tal diagnóstico com 
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consequentes reinternações e risco de suicídio, a identificação de autonomia reduzida 

da pessoa com TB na gestão de seu tratamento, as vantagens e o potencial 

estratégico do uso de jogos seriados na área da saúde mental e a lacuna de 

conhecimento sobre o desenvolvimento de serious game para pessoas com 

diagnóstico de TB. Tais aspectos apontam para a necessidade de uma tecnologia 

digital serious game que possibilite o envolvimento da pessoa com TB no seu 

tratamento, com vistas ao controle do humor, ao uso seguro de medicamentos e à 

melhora da autonomia e do poder contratual no que se refere à terapêutica 

medicamentosa. 
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2.1. Objetivo geral 

Desenvolver uma tecnologia digital serious game para auxiliar pessoas com 

diagnóstico de TB no equilíbrio do humor e uso seguro de medicamentos. 

2.2. Objetivos específicos 

a) Conhecer as necessidades de aprendizagem de pessoas com diagnóstico de 

TB relacionadas aos sintomas do transtorno e tratamento medicamentoso, na 

perspectiva destas, de seus familiares e de profissionais de saúde mental. 

b) Descrever o processo de desenvolvimento participativo de um serious game 

para pessoas com TB, com vistas ao equilíbrio do humor e segurança na 

terapêutica medicamentosa. 

c) Avaliar a usabilidade do serious game junto à especialistas em computação e 

especialistas da área da saúde mental.  
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3. MÉTODO 
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3.1. Tipo de estudo 

Trata-se de pesquisa de implementação com o desenvolvimento 

tecnológico de um serious game voltado para pessoas diagnosticadas com TB, com 

enfoque no controle de sintomas e na terapêutica medicamentosa. Caracteriza-se 

como um estudo exploratório e descritivo. 

A ciência da implementação abrange ampla gama de metodologias 

aplicáveis à melhoria da disseminação, implementação e ampliação de intervenções 

comportamentais, clínicas, cuidado em saúde, saúde pública, saúde global e 

intervenções educacionais, além de descontinuação de práticas ineficazes ou 

prejudiciais, com objetivo de melhorar a qualidade do cuidado e resultados de saúde 

(PINNOCK et al., 2017). 

Dessa forma, a pesquisa de implementação consiste em inquérito científico 

sobre questões relativas à implementação, isto é, o ato de colocar uma intenção em 

prática na pesquisa em saúde, podendo abranger políticas, programas ou práticas 

individuais (coletivamente chamadas de intervenções) (PETERS et al., 2013).  

Nessa direção vale mencionar o StaRI checklist (Standards for Reporting 

Implementation Studies) que compreende diretrizes para divulgação transparente e 

precisa de estudos de implementação e é composto por 27 itens relacionados ao título 

do estudo, resumo, introdução, objetivos, descrição e avaliação do método, 

resultados, discussão e itens gerais (aprovação ética e governamental, conflitos de 

interesse, financiamento), que preconiza a descrição detalhada da estratégia de 

implementação, ou seja, as técnicas utilizadas para implementar uma intervenção 

baseada em evidências, e, ainda, da eficácia da intervenção que foi implementada 

(PINNOCK et al., 2017).  
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3.2. Procedimentos para desenvolvimento do jogo  

A presente pesquisa foi dividida em três etapas, com o objetivo de cumprir 

os objetivos apresentados.  

Etapa I – Avaliação das necessidades dos usuários (perspectiva dos 

usuários, familiares e profissionais de saúde) 

Etapa II – Desenvolvimento do serious game 

Etapa III – Avaliação da usabilidade por especialistas 

3.2.1. Etapa I – Avaliação das necessidades dos usuários 

3.2.1.1. Referencial para desenvolvimento do serious game – Design 

Participativo 

A presente pesquisa buscou empregar um referencial que incluísse 

pessoas diagnosticadas com TB, terapeutas, familiares e profissionais da computação 

como stakeholders do processo de design e desenvolvimento de um serious game 

para pessoas com TB, com vistas ao controle de sintomas e à promoção da autonomia 

no tratamento, especialmente medicamentoso, de forma a oferecer uma proposta 

tecnológica diferenciada. 

Nessa direção optou-se pelo referencial do Design Participativo que 

envolve princípios fundamentais. O primeiro consiste em saber que os indivíduos que 

se ocupam de determinada atividade e/ou problema são os melhores conhecedores 

do processo. O segundo compreende a participação das partes interessadas, 

especialmente usuários, desenvolvedores e planejadores, com vistas à criação e 

ajuste de sistemas e tecnologias de forma cooperativa, apropriada às necessidades 

daqueles que as utilizarão. Por fim, está o respeito ao direito de tomada de decisões 
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sobre como os envolvidos desempenharão as atividades tecnológicas (GREIN; 

AMARAL, 2016). 

O Design Participativo consiste em uma abordagem de design embasada 

nos princípios da Pesquisa de Ação Participativa. Ele se utiliza de uma variedade de 

ferramentas para estabelecer a participação, que foi amplamente documentada em 

populações não-psiquiátricas. Pesquisas ressaltam a importância do ambiente em que 

o processo ocorre, sugerindo ser essencial a criação de uma sala onde a imaginação 

seja encorajada (KANSTRUP; BERTELSEN, 2011; HAGEN al., 2012; HUSSAIN; 

SANDERS; STEINERT, 2012; SANDERS, 2013; TERP et al., 2016).  

 

3.2.1.2. Locais do estudo 

O estudo foi realizado em um Ambulatório de Transtornos de Humor de um 

hospital escola e em dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo um CAPS 

II e um CAPS III de um município do interior do estado de São Paulo.  

O Ambulatório de Transtornos de Humor é referência para mais de 25 

cidades, isto é, oferece atendimento a uma população de, aproximadamente, 

1.349.170 pessoas. O serviço conta com uma equipe multiprofissional (psiquiatras, 

residentes em psiquiatria, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem 

capacitados, dentre outros especialistas em saúde mental). São cerca de 300 

pacientes cadastrados no serviço. O ambulatório oferece consultas médicas, grupos 

terapêuticos e atendimentos familiares, visando à reabilitação psicossocial. Há, ainda, 

o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão universitária.  

Os CAPS II e III também dispõem de uma equipe multiprofissional, com 

psiquiatria, enfermagem, psicologia, terapia ocupacional, assistência social. O CAPS 

II oferece atendimento multiprofissional em saúde mental para pessoas a partir de 18 
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anos em regime de semi-internação a uma população estimada de 120.000 

habitantes. Já o CAPS III oferece acolhimento por demanda espontânea ou 

referenciada por outros serviços de saúde, atendimento ambulatorial e em regime de 

semi-internação, acolhimento noturno, matriciamento em saúde mental, atendimento 

multiprofissional em grupos e oficinas para inclusão social e reabilitação em regime 

intensivo, semi-intensivo e não intensivo, além de plantão psicológico do tipo 

emergencial, aberto à comunidade para acolhimento à crise. Este serviço atende a 

uma população estimada em 200.000 habitantes e funciona 24h por dia. 

 

3.2.1.3. Participantes do estudo 

Por meio de convite formal participaram como stakeholders no processo de 

desenvolvimento do game, pessoas diagnosticadas com TB, seus familiares e 

profissionais de saúde envolvidos no cuidado das referidas pessoas.  

Dessa forma, a população do estudo foi constituída por: (1) todas as 

pessoas com diagnóstico de TB, que passavam por atendimento periódico nos 

serviços de saúde mental em estudo; (2) familiares da pessoa com diagnóstico de TB; 

e (3) todos os profissionais que realizavam atendimento a pacientes com diagnóstico 

de TB nos serviços em estudo. 

Para pessoas com TB, foram considerados critérios de inclusão no estudo: 

ter idade igual ou superior a 18 anos; ser capaz de se comunicar verbalmente em 

português, utilizar medicamentos, ter diagnóstico de TB e estar em tratamento regular 

nos serviços em estudo. Para identificar se o sujeito apresentava diagnóstico de TB 

foi realizada pesquisa em prontuário acerca do diagnóstico realizado por profissional 

médico do serviço em estudo. Como critério de exclusão foi considerado: apresentar 
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dificuldade de comunicação que inviabilizasse a participação nos grupos de 

discussão. 

Para familiares da pessoa com TB, foram considerados como critérios de 

inclusão: ter idade igual ou superior a 18 anos; ser capaz de se comunicar verbalmente 

em português, ser mencionado pela pessoa com TB como principal familiar envolvido 

no tratamento. Foram excluídos aqueles que apresentaram dificuldade de 

comunicação que inviabilizasse a participação nos grupos de discussão.    

No caso de profissionais de saúde, foram convidados médicos, 

enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais e 

terapeutas ocupacionais inseridos na assistência à saúde mental nos serviços em 

estudo. Os critérios de inclusão foram: ter idade igual ou superior a 18 anos e 

experiência mínima de seis meses no serviço em estudo. Foram excluídos aqueles 

que estavam em férias, licença ou afastamento. 

A amostra foi constituída por 10 pessoas com TB, nove familiares e 36 

profissionais de saúde. 

Foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) aos sujeitos que concordaram em participar do estudo, conforme Resolução 

nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013). 

 

3.2.1.4. Procedimentos de coleta de dados  

Para o início da coleta de dados, foram feitas visitas aos locais de estudo 

nos dias de atendimento e foram convidados os primeiros pacientes a comparecerem, 

até a obtenção do aceite de sete pacientes para cada um dos dias de círculo de 

discussão. Às pessoas que aceitaram participar da pesquisa foi solicitado mencionar 
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o principal familiar envolvido em seu tratamento e o contato telefônico do referido 

familiar. Por meio de contato telefônico, o familiar era convidado a participar da 

pesquisa após explicação detalhada dos seus objetivos. Era, então, agendada data 

para realização do círculo de discussão. 

A proposta inicial era de coleta de dados apenas no Ambulatorio de 

Transtornos de Humor de um Hospital Geral. Todavia, no primeiro círculo de 

discussão compareceram, apenas, duas pessoas com TB e um familiar. Apesar do 

número reduzido de pessoas, a discussão foi produtiva e as pessoas com TB e familiar 

pediram permissão para participar de outros grupos que seriam oferecidos, com a 

justificativa de que poderiam refletir sobre as discussões e trazer novas contribuições. 

Considerando a dificuldade de adesão, já observada no primeiro círculo, optamos por 

permitir a participação. Para o segundo círculo compareceram quatro pessoas com 

TB e o mesmo familiar do grupo anterior. No terceiro círculo, participaram cinco 

pessoas com TB e dois familiares (incluindo pessoas com TB e familiar que 

participaram dos círculos anteriores). Neste serviço, participaram dos círculos de 

discussão, um total de cinco pessoas com TB e dois familiares.  

Considerando a baixa adesão aos círculos de discussão por pessoas com 

TB e familiares (a baixa adesão a tratamentos é uma característica de pessoas com 

TB, e motivação para o estudo) e as sugestões dos profissionais de saúde 

entrevistados no Ambulatório de Transtornos de Humor, optou-se por ampliar a coleta 

de dados para outros serviços, com pessoas com o mesmo diagnóstico, todavia, em 

diferentes contextos de tratamento. Desse modo, foram selecionados dois novos 

campos de coleta de dados: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II e CAPS III do 

mesmo município. Os referidos serviços, a exemplo do campo inicial de coleta de 

dados, contam com equipe multiprofissional e oferecem consultas médicas e grupos 
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terapêuticos, visando a reabilitação psicossocial. Após autorização da Secretaria 

Municipal de Saúde do município e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, todo o procedimento de coleta de 

dados realizado no primeiro campo foi reproduzido nos dois serviços. Embora adesão 

das pessoas com TB e familiares tenha sido baixa nos novos campos de coleta de 

dados, as informações obtidas nestes contextos foram de grande relevância para 

fundamentação dos resultados da pesquisa. 

Foram oferecidos para pessoas com TB e familiares cinco círculos de 

discussão em cada serviço (intervalo semanal), em sala apropriada, com duração 

média de uma hora. Houve círculo de discussão em que nenhum paciente e familiar 

compareceram. Todos os círculos de discussão foram gravados e, posteriormente, 

transcritos e analisados. 

Na tabela 1 abaixo está disposta a frequência de pessoas que 

compareceram nos círculos de discussão. 
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Tabela 1. Frequência de pessoas que participaram dos círculos de discussão no 

Ambulatório de Transtornos de Humor do HCFMRP-USP e nos CAPS II e III da 

Prefeitura de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto-SP, 2020. 

Ambulatório de Transtornos de Humor 

Círculos de discussão Pessoas com TB* Familiares de pessoas com TB* 
1º Círculo  2 1 
2º Círculo 4 1 
3º Círculo 5 2 
4º Círculo 2 0 
5º Círculo 4 0 

CAPS II 

 Pessoas com TB Familiares de pessoas com TB 
1º Círculo  3 3 
2º Círculo 1 1 
3º Círculo 0 0 
4º Círculo 1 1 
5º Círculo 0 0 

CAPS III 

 Pessoas com TB Familiares de pessoas com TB 
1º Círculo  2 1 
2º Círculo 2 2 
3º Círculo 0 0 
4º Círculo 1 1 
5º Círculo 0 0 

 
* Pessoas com Transtorno Bipolar (TB) e familiares que participavam de um círculo 
de discussão poderiam participar de círculos subsequentes.  
 

Antes de participar dos círculos de discussão, pacientes preencheram um 

instrumento com dados de caracterização sociodemográfica, farmacoterapêutica, 

referentes à patologia e uso de tecnologias (APÊNDICE A). Destaca-se que a partir 

do primeiro círculo de discussão foi realizada transcrição e análise da gravação para 

gerar uma síntese dos principais aspectos abordados. Tal síntese era apresentada 

aos participantes dos círculos seguintes (power point), para embasar as discussões 

(APÊNDICE F). Tal procedimento foi realizado para todos os círculos de discussão. 

Posteriormente, todos os profissionais de saúde que atuavam nos locais de 

estudo foram convidados a participar da pesquisa. Devido à falta de disponibilidade 

para participação em círculos de discussão, considerando-se a dinâmica e a rotina 
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dos serviços, foram realizadas entrevistas individuais gravadas, em local apropriado 

nos serviços de saúde, com os profissionais que preencheram os critérios de inclusão 

do estudo e aceitaram participar. Todas as entrevistas foram previamente agendadas 

de modo a não interferir nas atividades desenvolvidas nos locais de estudo. Os 

profissionais também preencheram o instrumento com dados de caracterização 

sociodemográfica, e uso de tecnologias (APÊNDICE B). As entrevistas foram 

norteadas pela síntese obtida a partir dos círculos de discussão com as pessoas com 

TB e seus familiares. Após receberem a síntese proveniente dos círculos de discussão 

foi realizada a questão norteadora inicial: Há algum conteúdo adicional que considera 

relevante para o Serious Game? 

No Ambulatório de Transtornos de Humor foram entrevistados cinco 

médicos, um assistente social e três técnicos de enfermagem. No CAPS II 

participaram dois enfermeiros, três médicos, três psicólogos, um assistente social, um 

terapeuta ocupacional, dois auxiliares de enfermagem. Já no CAPS III, participaram 

dois enfermeiros, dois médicos, três psicólogos, dois assistentes sociais, um terapeuta 

ocupacional (que acumulava função de gerente) e quatro auxiliares de enfermagem. 

 

3.2.1.5. Roteiro de discussão 

Esses espaços de discussão para desenvolvimento do serious game 

tiveram como embasamento um roteiro de discussão adaptado (ANEXO D) a partir do 

roteiro utilizado na tese de Gonçalves (2013), em pesquisa intitulada “A Gestão 

Autônoma da Medicação numa experiência com usuários militantes da saúde mental”, 

tendo em vista o potencial da Gestão Autônoma da Medicação (GAM) no estímulo da 

autonomia dos usuários frente aos seus tratamentos. 



56 

A GAM consiste em estratégia inovadora de gestão do cuidado em saúde 

mental que favorece a existência de um “espaço de conversação”, isto é, um espaço 

de expressão e de decisão acerca da medicação, proporcionando novos sentidos às 

experiências singulares no uso de psicotrópicos. Possui como princípios a valorização 

da qualidade de vida subjetiva, (re)apropriação do poder, consideração das 

significações da medicação, respeito e atenção ampla do sofrer e do estar melhor 

(NASCIMENTO, 2012).  

O roteiro norteou o diálogo e a problematização do uso de medicamentos 

e houve flexibilização na medida em que as discussões evoluíram. Inicialmente foi 

dividido em eixos: capacidade de gestão e compartilhamento de decisões; direitos do 

usuário, em especial no que se refere à medicação (acesso, informação, recusa); uso 

de medicamentos psiquiátricos na relação com a autonomia e os direitos dos usuários; 

experiência de uso do medicamento. A utilização do referido roteiro foi autorizada pela 

autora em tela. 

 

3.2.1.6. Análise dos dados 

Os círculos de discussão realizados com pacientes e familiares e as 

entrevistas realizadas com os profissionais de saúde foram gravados, transcritos e, 

posteriormente foi realizada a análise de dados embasada na técnica de análise de 

conteúdo, proposta por Bardin (2016). Segundo Bardin (2016, p. 15), a análise de 

conteúdo consiste em “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais 

sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados”.  
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A análise de conteúdo compreende três etapas: 1) pré-análise, 2) 

exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

Na fase de pré-análise deve ser realizada uma leitura integral dos dados 

empíricos, quer sejam dados transcritos ou documentos, imagens, áudio ou vídeo. 

Compreende a fase de organização. Todos os dados coletados para o estudo devem 

ser considerados, por exemplo, aqueles obtidos por meio de entrevista, observação e 

estudo documental, entre outros. Envolve, ainda, a formulação de hipóteses e 

objetivos e a síntese de indicadores para fundamentação da interpretação final 

(BARDIN, 2016; SORATTO; PIRES; FRIESE, 2020). 

Na fase de exploração do material, são elaboradas codificações com base 

nos objetivos da pesquisa e no referencial teórico. O rótulo do código é uma palavra 

ou frase que sintetiza a ideia principal contida em um conjunto de citações 

semelhantes. É a aplicação sistemática das decisões tomadas (BARDIN, 2016; 

SORATTO; PIRES; FRIESE, 2020). 

Já na fase de tratamento dos resultados, inferência e interpretação, os 

dados codificados são examinados de acordo com os objetivos da pesquisa e o 

referencial teórico. A ocorrência dos códigos e a matriz de documentos de códigos 

resultam em tabelas que quantificam os achados, mas também oferecem a 

possibilidade de visualizar os dados qualitativos por trás dos números, ou seja, 

operações estatísticas simples permitem a elaboração de quadros de resultados, que 

condensam as informações obtidas (BARDIN, 2016; SORATTO; PIRES; FRIESE, 

2020). 

A partir da organização dos dados e das análises, foi possível conhecer as 

necessidades de aprendizagem da pessoa com TB sobre a sintomatologia do 
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transtorno e terapêutica medicamentosa, em sua perspectiva, bem como na 

perspectiva de familiares e profissionais de saúde mental. 

 

3.2.2. Etapa II – Desenvolvimento do serious game 

3.2.2.1. Referencial metodológico – User-Centered Design 

O modelo metodológico denominado User-Centered Design (projeto 

centrado no usuário) (PREECE; ROGERS; SHARP, 2007) foi utilizado para o 

desenvolvimento do serious game, tendo em vista a formulação na linha do design 

emocional. As etapas do modelo foram as seguintes: (1) definição do tema e fatores 

motivacionais do projeto; (2) análise das necessidades junto aos usuários, valendo-se 

de temas geradores; (3) seleção de soluções; (4) formulação de objetivos; (5) 

avaliação dos questionamentos; (6) desenvolvimento e prototipagem; e (7) avaliação 

por especialistas.  

O game será inicialmente disponibilizado em dispositivos móveis do tipo 

Android e IOS no formato de aplicativo. Como o game poderá ser utilizado por pessoas 

de diferentes graus de escolaridade e instrução, foram considerados os seguintes 

aspectos para o desenvolvimento: design simples; leitura básica; emprego de palavras 

chave; multimeios, como ilustrações, áudio e outros; link ou index para o início do jogo. 

Os temas foram elencados pelos participantes a partir de círculos de 

discussão, envolvendo pessoas com TB e familiares e de entrevistas com 

profissionais de saúde mental. Posteriormente, foram elaborados os conteúdos 

embasados na literatura científica e na assessoria de experts da área de saúde 

mental. Participaram do design do game, além dos usuários finais, profissionais da 

ciência da computação e do design gráfico.  
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Os dados obtidos nas etapas um a seis de desenvolvimento do serious 

game, as temáticas identificadas pelos usuários a partir de suas necessidades 

(especialmente aquelas que se referem ao tratamento medicamentoso) e os 

conteúdos já construídos com evidência científica e auxílio de especialistas, foram 

organizados e categorizados para criação dos cenários, personagens e ações.  

Para o desenvolvimento do jogo foi utilizada a plataforma de 

desenvolvimento Unity 2020, empregando a linguagem de programação C# (C Sharp). 

O jogo foi desenvolvido para as plataformas Android e iOS utilizando tecnologia 

multiplataforma, que permite que um mesmo código fonte gere instaladores 

específicos de cada plataforma. Para o compartilhamento de dados entre paciente e 

médico, foi utilizado o formato CSV (comma-separated values) e o visualizador de 

planilhas Google Sheets.  

 

3.2.3. Etapa III - Avaliação da usabilidade por especialistas 

Foi realizada uma avaliação da usabilidade da versão beta (versão de 

teste) do serious game “Mundo de Pólus” por especialistas em computação e por 

especialistas da área da saúde mental, utilizando-se de questionário semiestruturado 

embasado no método de avaliação de jogos educacionais EGameFlow (FU; SU; YU, 

2009), que compreende em instrumento de avaliação da satisfação dos usuários dos 

jogos sérios.  

O EGameFlow é uma ferramenta válida e confiável para avaliar o nível de 

prazer proporcionado por jogos eletrônicos de aprendizagem ao usuário. Está dividido 

em sete categorias: (1) concentração - o jogo deve exigir concentração e o jogador 

deve ser capaz de se concentrar no jogo; (2) clareza de objetivos - o jogo deve 
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fornecer ao jogador objetivos claros em momentos apropriados; (3) feedback - o 

jogador deve receber feedback apropriado sobre suas ações e seu progresso em 

direção aos objetivos em momentos apropriados; (4) desafio - o jogo deve ser 

suficientemente desafiador e corresponder ao nível de habilidade dos jogadores;  (5) 

autonomia - o jogador deve ter uma sensação de controle sobre suas ações no jogo; 

(6) imersão - o jogador deve experimentar um envolvimento profundo, mas sem 

esforço, no jogo; (7) melhoria do conhecimento - o jogo apoia e motiva o jogador a 

adquirir, integrar e aplicar o conhecimento que é ensinado (ESPINOSA-CURIEL et al., 

2020).  

O instrumento de avaliação de jogos educacionais EGameFlow, 

originalmente desenvolvido por Fu, Su e Yu (2009), foi traduzido, adaptado e aplicado 

pelo Laboratório de Objetos de Aprendizagem (LOA) (TSUDA et al., 2014). A 

utilização do referido instrumento foi autorizada pelos autores em tela.  

As respostas do instrumento foram assinaladas considerando-se uma nota 

de 1 a 7 a cada uma das sete categorias. Foram revisadas as categorias com média 

final igual ou menor a quatro, para aprimoramento da versão final do serious game.  

Além do instrumento EGameFlow, foi utilizado um questionário 

desenvolvido pela autora, para coleta de dados referentes a caracterização 

sociodemográfica dos avaliadores e uso de telas e games. Foi utilizada a ferramenta 

online “Google Formulários” para construção e aplicação do questionário. 

 

3.2.3.1. Avaliadores 

A Norma Brasileira ABNT ISO/IEC 25062:2011 regulamenta acerca da 

avaliação de qualidade do produto de software e recomenda amostragem mínima de 

oito participantes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011). Na 
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presente pesquisa, foram selecionados 11 avaliadores, sendo sete especialistas de 

conteúdo com curso superior na área da saúde e, no mínimo, um ano de atuação 

profissional em saúde mental e pós-graduação na área, e quatro especialistas de 

computação, com curso superior nas áreas de ciência da computação e análise de 

sistemas e, no mínimo, um ano de experiência no desenvolvimento de software ou 

jogos educacionais. 

3.3. Considerações éticas 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo em 20 de julho de 2018 

e em 04 de fevereiro de 2019 (Protocolo CAAE nº 88956518.6.0000.5393) (ANEXO 

A) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo em 30 de julho de 2018 

(Protocolo CAAE nº 88956518.6.3001.5440) (ANEXO B) e pela Comissão de 

Avaliação de Projeto de Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto 

em 22 de janeiro de 2019 (Of. 0206/2019-CAPP) (ANEXO C).  

Os sujeitos do estudo foram esclarecidos a respeito do sigilo das 

informações e da liberdade em interromper a participação na pesquisa a qualquer 

momento, sem que isso lhes acarretassem dano pessoal. Além disso, foram 

orientados quanto aos objetivos do estudo e quanto ao fato de que os dados obtidos 

seriam utilizados para elaboração de um trabalho científico, com posterior publicação. 

Foi solicitado aos participantes que assinassem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Tal procedimento visava a atender os dispositivos da Resolução nº 466, 

de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013), os 

quais regulamentam a realização de pesquisas envolvendo seres humanos. 
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A pesquisa foi dividida em etapas, considerando-se os objetivos propostos. 

Foi realizado levantamento dos conceitos e informações relativos à 

temática do estudo a partir das necessidades dos usuários (perspectiva de pessoas 

com TB, familiares e profissionais de saúde mental), além de uma revisão na literatura 

científica, visando contextualizar os achados das entrevistas.  

 

Este capítulo foi subdividido de acordo com as etapas da pesquisa, quais 

sejam: 

a) Avaliação das necessidades dos usuários; 

b) Desenvolvimento do serious game: Mundo de Pólus; 

c) Avaliação da usabilidade por especialistas 

 

4.1. ETAPA I - AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS 

4.1.1. Caracterização dos participantes do estudo 

Houve a participação de dez pessoas com TB e nove familiares, ficando 

evidente a dificuldade de adesão das pessoas com TB e seus familiares aos grupos 

propostos, considerando o número de convites realizados nos três serviços de saúde 

mental. Pesquisa que visou descrever em profundidade a perspectiva de 13 pacientes, 

participantes de psicoeducação em grupo para o TB, identificou como motivos para 

perda das sessões propostas pelos pesquisadores, o desinteresse pelo tema, crises 

pessoais, consultas hospitalares, falta de transporte para comparecer, alguns se 

sentiram insociáveis, tiveram dificuldade em sair da cama ou sair de casa, falta de 

energia e cansaço (POOLE; SMITH; SIMPSON, 2015). Os referidos motivos também 
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foram, em parte, relatados pelos pacientes nos círculos de discussão realizados nos 

locais de estudo. 

A maioria das pessoas com TB que aceitaram participar da pesquisa foi do 

sexo feminino (60%), branca (60%) e houve maior frequência de pessoas com ensino 

médio completo (50%), na faixa etária dos 50 a 59 anos (40%), casadas (40%), 

evangélicas (40%), com renda de até um salário mínimo (40%), desempregadas 

(30%) e aposentadas (30%). Em relação aos familiares, 77,8% eram do sexo feminino, 

sendo duas parceiras/esposas, uma mãe, uma filha, uma irmã, uma tia, uma sogra, e 

22,2%, do sexo masculino, sendo parceiro/esposo. 

No Ambulatório de Transtornos de Humor foram entrevistados cinco 

médicos, um assistente social e três técnicos de enfermagem. No CAPS II 

participaram dois enfermeiros, três médicos, três psicólogos, um assistente social, um 

terapeuta ocupacional, dois auxiliares de enfermagem. No CAPS III, participaram dois 

enfermeiros, dois médicos, três psicólogos, dois assistentes sociais, um terapeuta 

ocupacional e quatro auxiliares de enfermagem. 

A maioria dos profissionais de saúde foi do sexo feminino (63,9%), com 

vínculo exclusivo (58,3%), jornada de 20 a 30 horas semanais (77,8%), até 10 anos 

de trabalho na área (55,5%) e na instituição (77,8%), especialização em saúde mental 

(52,7%), havendo maior frequência na faixa etária de 30 a 39 anos (47,2%) e com 11 

a 20 anos de formação (47,2%).  
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4.1.2.  Necessidades de aprendizagem de pessoas com diagnóstico 

de Transtorno Bipolar relacionadas aos sintomas do transtorno e ao 

tratamento medicamentoso 

A leitura flutuante e análise categorial dos relatos de pessoas com TB e de 

seus familiares, provenientes dos 15 círculos de discussão, resultaram em quatro 

temas (Tabela 2). 

Tabela 2. Definição dos temas elencados nos círculos de discussão 

 

A síntese proveniente dos círculos de discussão com pessoas com TB e 

familiares foi apresentada aos profissionais de saúde e realizada a seguinte questão 

norteadora inicial: Há algum conteúdo adicional que considera relevante para o 

Serious Game? 

Categoria Temas Definições 

A Percepções 

sobre a 

vivência do TB 

Expressa as dificuldades no reconhecimento dos sintomas e 

ciclagem, a experiência da ideação suicida e tentativas de 

suicídio e de impulsividade relacionada às finanças. 

B Percepções 

sobre uso dos 

medicamentos 

Apresenta as reações adversas aos medicamentos prescritos 

para tratamento do TB, dificuldades de adequação 

medicamentosa e em manter o tratamento medicamentoso 

em longo prazo, remissão dos sintomas e diminuição de 

crises e internações como benefício do medicamento. 

C Percepções 

sobre relações 

interpessoais 

Reflete a experiência no processo de diálogo com o 

profissional de saúde mental, dificuldades relacionadas ao 

afastamento social e estigma pelos membros da família, 

pessoas do círculo social e no contexto de trabalho. 

D Uso de 

estratégias 

terapêuticas 

não 

farmacológicas 

Expressa a importância das atividades de lazer, da 

religiosidade, da psicoterapia e da atividade física, no apoio 

emocional, no bem-estar físico e na compreensão e controle 

da sintomatologia do transtorno.  
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Embasados pela síntese apresentada, foram sugestões dos profissionais 

de saúde: informações sobre o transtorno; adesão ao tratamento medicamentoso e 

reações adversas; psicoterapia e psicoeducação; afetivograma e diário/agenda; 

monitorização do sono; meditações guiadas do tipo “mindfullness”, técnicas de 

respiração e mensagens motivacionais; abordagem sobre suicídio; estímulos e 

estratégias de autocontrole; alertas de alteração de humor; versão do jogo para 

profissionais de saúde e familiares; assessoria jurídica e fluxo de atendimento nos 

serviços. 

Constatou-se que pacientes com TB e familiares expressaram necessidade 

de conhecimento/abordagem de ampla variedade de temas, apesar de o foco da 

discussão nos círculos ser o tratamento medicamentoso e reconhecimento dos 

sintomas.  

Será apresentada, na sequência, a descrição das categorias e suas 

respectivas subcategorias. Relatos dos participantes do estudo serão utilizados para 

clarificar o conteúdo abordado em cada categoria/subcategoria. 

 

4.1.2.1. Categoria A: Percepções sobre a vivência do TB 

Nesta categoria, os participantes fazem referência aos ciclos do transtorno; 

ideação suicida e tentativas de suicídio; relacionamentos interpessoais e estigma; 

administração impulsiva das finanças; interdição e direitos. 

 

4.1.2.1.1. Subcategoria A1 – Compreensão dos ciclos do transtorno 

Nos depoimentos, apreendeu-se a necessidade tanto de pacientes quanto 

de familiares de verbalizarem o impacto do transtorno em suas vidas, suas perdas e 
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dificuldades, especialmente nos momentos de crise, nas fases de mania ou 

depressão. Expressaram conflitos/ambivalência na presença de sintomas psicóticos 

e a necessidade de orientação dos profissionais de saúde sobre a sintomatologia do 

transtorno. Verbalizaram dificuldades de acesso à informação consistente e limitações 

no apoio profissional.  

Se eu estiver na fase eufórica, eu nem ligo para os 

medicamentos... E aquelas ideias brilhantes que eu tive durante 

a madrugada, eu quis escrever um livro esses dias, foi brilhante, 

foi um sonho que eu tive, falei vou escrever isso, vou fazer um 

livro. Eu estava muito eufórico aquele dia! (Paciente 2, 

Ambulatório) 

 

Quem olha não pensa que lá no fundo tem uma coisa muito 

grave, é como se fosse uma bomba prestes a explodir, você fica 

sempre com aquele receio... ela fica com aquela fadiga, mas 

você percebe a tristeza nela, aquele olhar longe... Graças a 

Deus a medicação está controlando ela bem né, está 

conseguindo, não assim 100%, é impossível, igual tem que fazer 

o autocontrole dela e a gente tem que estar perto (Familiar do 

Paciente 3, CAPS III) 

 

Acho fundamental que a pessoa entenda essa doença... 

entender que existe uma doença... o que acontece com essa 

doença... se apropriar disso eu acho muito importante... 

(Paciente 9, CAPS II) 

 

Olha, ela está na mania, ela está comprando agora... então o 

que acontece, o médico, ele não fala para você, tipo assim, a 

mulher agora acorda, quer comprar, quer vender a casa, esse 

tipo de euforia, não, não orienta, então falta orientação 

entendeu... (Familiar do Paciente 1-CAPS II) 
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Na maioria dos casos, a sintomatologia do TB pode resultar em limitações 

no funcionamento social das pessoas e de seus familiares, como pode ser percebido 

nos depoimentos. Moura et al. (2019) destacam que o TB pode produzir alterações 

emocionais, como vergonha, medo, raiva e tristeza, inclusive nos familiares, o que 

desestimula a busca de ajuda e favorece prejuízos no funcionamento laboral, social e 

familiar. Zapata et al. (2019) identificaram falta de introspeção, insônia, alucinações, 

autoagressão, comprometimento da tomada de decisão independente como fatores 

que impedem um autocuidado adequado da pessoa com TB.  

 

4.1.2.1.2. Subcategoria A2 - Ideação suicida e tentativas de suicídio 

Pessoas com TB relataram suas experiências com episódios de ideação 

suicida e tentativas de suicídio. Atribuíram ao comportamento suicida o desejo de 

alívio da “dor na alma” e a experiência de se sentir “no limite”. Profissionais de saúde 

mental salientaram a necessidade de ampla abordagem sobre transtornos mentais e 

suicídio e a limitação da divulgação desta temática em serviços de saúde, incluindo 

aqueles especializados em saúde mental. Justificaram tal necessidade por meio de 

relatos de experiências pessoais relacionadas ao compartamento suicida, conforme 

depoimentos a seguir. 

Quando começa a pensar em suicídio, você toma cinco 

comprimidinhos, então você dorme... (Paciente 3, CAPS II) 

 

Eu já tive já ideação suicida e já fui internado por causa disso...  

quando tive ideia de comprar uma arma e me matar e matar 

outras pessoas (Paciente 2, Ambulatório) 

 

Eu chorava falava para Deus pedindo para morrer, todo dia, todo 

dia, todo dia, todo dia, eu acho que eu não tinha força para me 
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matar... Eu falo que o suicida atenta contra a própria vida porque 

ele quer cessar a dor que ele sente, há muitas pessoas que é 

um ser humano fraco, um ser humano egoísta, gente, o suicida 

ele quer de qualquer forma tirar aquela dor que ele sente, que é 

uma dor na alma, ele quer que aquilo pare, e ele acha que 

tirando a vida, ele vai parar de sentir dor. Entendeu? (Paciente 

3, CAPS III) 

 

Suicídio eu tentei duas vezes, eu tenho uma experiência... eu 

acho que quem comete está no limite. (Paciente 1, CAPS III) 

Ah, ela fica assim, muito “amoada”, igual eu falei o que segura 

ela é os três filhos, ela fala para mim que ela sente vontade de 

sumir, sente vontade de sair andando e nem olhar para trás... 

(Familiar do paciente 3, CAPS III) 

 

Você não vê nada dentro de um CAPS, um banner ou um folder 

sobre algum transtorno mental, sobre depressão, suicídio, sobre 

prevenção de suicídio, eu acho que isso deveria ser feito a nível 

nacional, porque hoje o suicídio é a segunda maior causa de 

morte entre jovens de 18 a 35 anos. (Médico 23, CAPS III) 

 

Os aspectos relacionados ao comportamento suicida são relevantes para 

pessoas com TB e familiares pois, como evidenciado nos relatos, constitui 

comportamento complexo e recorrente entre pessoas com o referido diagnóstico.  

Dados da literatura corroboram a alta prevalência e a relevância da 

abordagem do comportamento suicida em pessoas com TB. A taxa internacional anual 

de suicídios relatada é de 15,4/100.000 (0,015%/ano), com ampla variação regional 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). A taxa de mortalidade padronizada para 

suicídio no TB é de cerca de 20/100.000 (BALDESSARINI et al., 2019). Cerca de um 

terço a metade dos pacientes bipolares tentam suicídio pelo menos uma vez na vida 
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e aproximadamente 15 a 20% morrem devido ao suicídio (TONDO; ISACSSON; 

BALDESSARINI, 2003; BALDESSARINI et al., 2012; DOME; RIHMER; GONDA, 

2019). Pacientes com TB com tentativas anteriores de suicídio também têm pior 

qualidade de vida do que pacientes bipolares sem tentativas anteriores (ABREU et al., 

2012).  

O risco de suicídio no TB varia de acordo com as características e a fase 

do transtorno (MILLER; BLACK, 2020). Tentativas de suicídio são muito mais comuns 

no início do transtorno, durante o primeiro episódio depressivo (BALDESSARINI; 

POMPILI; TONDO, 2006; GONDA et al., 2012). Os episódios depressivos maiores 

estão associados ao maior risco de suicídio, seguido por episódios mistos e, 

finalmente, episódios maníacos. O risco de suicídio aumenta entre pacientes bipolares 

com uma duração mais longa do transtorno e entre aqueles não tratados (ALTAMURA 

et al., 2010). 

Entre pacientes com TB tipo I e TB tipo II, especialmente com 

características mistas ou psicóticas, o risco de comportamento suicida está entre os 

mais altos de todos os transtornos psiquiátricos, apesar dos tratamentos 

supostamente eficazes (BALDESSARINI; TONDO; VÁZQUEZ, 2019). Essa 

disparidade certamente reflete uma grande dificuldade no tratamento de estados 

depressivos e mistos no TB (BALDESSARINI et al., 2010; SAUNDERS; HAWTON, 

2013; FORTE et al., 2015).  

Um aspecto relevante neste contexto, consiste no uso seguro dos 

medicamentos pela pessoa com TB, pois a literatura mostra que o medicamento pode 

ser utilizado como método na tentativa de suicídio, sendo o método mais frequente 

em pessoas do sexo feminino (BOCHNER; FREIRE, 2018; AZCÁRATE-JUMÉNEZ et 
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al., 2019). Desse modo, abordar o uso seguro de medicamentos, requer considerar a 

relevância do comportamento suicida.  

 

4.1.2.1.3. Subcategoria A3 – Administração impulsiva das finanças 

Participantes relataram dificuldades com as questões financeiras 

decorrentes da impulsividade. Destacaram comportamento de empreendedorismo 

sem planejamento, gastos excessivos e desnecessários, que resultaram em 

endividamento e venda dos bens, especialmente na fase maníaca. A interdição foi 

apontada como possível estratégia frente ao endividamento. 

 

Ele queria vender a nossa casa, queria comprar uma 

caminhonete, queria montar uma empresa e nada tirava isso da 

cabeça dele e ele foi no banco para fazer um empréstimo e eu 

fui no banco desesperada, falei para o gerente: olha o meu 

marido não está bem, levei um relatório daqui e o senhor, por 

favor, se ele vier aqui, o senhor não empresta nada para ele, ele 

não está no dia normal dele... se ele vier aqui eu tenho que fazer 

o empréstimo para ele, a não ser que a senhora interdita ele 

(Familiar do Paciente 2, Ambulatório) 

 

Eu vendi a minha casa, vendi carro, vendi tudo, sobrou uma casa 

ainda, ainda sobrou. Depois que eu comecei a tratar aqui, eu dei 

mais ou menos, a conscientização... cartão de crédito eu piquei 

tudo, mantenho eles longe de mim, perdi basicamente tudo, 

tudo, tudo, tudo, porque muitas pessoas usaram a minha doença 

para tirar as coisas de mim... (Paciente 3, CAPS II) 

 

Eles têm muita questão com empréstimo que fazem geralmente 

quando estão em mania e tem um impulso, e essas empresas 
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de empréstimo oferecem para todo mundo. Tem alguns que 

pedem até interdição, para poder ficar livre, tem uma estratégia 

que até os advogados usam. (Psicólogo 26, CAPS II) 

 

Tem a fase do empreendedorismo. Ela ia lá na Rua Coroados, 

comprar mostruário para vender. O pai teve que comprar vários 

mostruários... Aí vendia as coisas para os outros e tomava 

calote. Ele que pagava os mostruários que ela pegava na 

Rosana folheados. (Familiar do paciente1, CAPS II) 

 

É evidente nos depoimentos a impulsividade, que resulta em perdas 

financeiras, com importante impacto na vida do paciente e dos familiares. A 

impulsividade é relatada na literatura como sintoma frequente em indivíduos com TB 

durante um episódio maníaco (MUHTADIE et al., 2014), com uma associação 

significativa entre impulsividade e gravidade dos sintomas maníacos (SWANN et al., 

2001; NAJT et al., 2007; STRAKOWSKI et al., 2009). Esses comportamentos 

impulsivos e desinibidos, com consequências de alto risco, podem levar a potenciais 

problemas psicológicos, sociais e econômicos (CHEEMA; MACQUEEN; HASSEL, 

2015). 

Estudos apontam que mais de 70% dos pacientes relatam gastar grandes 

quantias de dinheiro quando hipomaníacos (FLETCHER et al., 2013). A compra 

compulsiva pode estar presente em 8% dos pacientes com TB (KESEBIR; İŞITMEZ; 

GÜNDOĞAR, 2012), que é uma prevalência significativamente maior que os 3,1% 

relatados na população em geral (MUELLER et al., 2009). Foi demonstrado que o mau 

funcionamento financeiro está associado à alta impulsividade em pacientes com TB 

(JIMÉNEZ et al., 2012). Cuidadores de pessoas com TB também costumam relatar 

que as dificuldades financeiras são uma fonte considerável de estresse (BEENTJES; 

GOOSSENS; POSLAWSKY, 2012). 
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Richardson, Jansen e Fitch (2019), em pesquisa que analisou a relação 

entre problemas financeiros e fatores psicológicos em 54 participantes com TB, 

confirmaram que fatores psicológicos estão relacionados a dificuldades financeiras no 

TB. Os efeitos mais fortes são os gastos compulsivos, alimentados por atitudes 

disfuncionais, falta de consciência e baixa autoestima.  

Desse modo, considerando as consequências da sintomatologia 

apresentada pelo paciente nos momentos de crise, é importante que tanto paciente 

como familiares conheçam e estejam atentos para alterações de humor, visando 

intervenção precoce. 

 

4.1.2.2. Categoria B – Percepções sobre o uso de medicamentos 

Nesta categoria são abordadas as dificuldades de adequação aos 

medicamentos e reações adversas, os benefícios do uso dos medicamentos e as 

dificuldades de adesão ao tratamento medicamentoso. 

 

4.1.2.2.1. Subcategoria B1 – Dificuldades de adequação e reações 

adversas 

Os participantes abordaram a dificuldade de tolerância aos efeitos 

colaterais dos medicamentos utilizados para tratamento do TB, com destaque para a 

dificuldade de expressão, ganho de peso, sonolência, enrijecimento muscular. 

Apontaram a dificuldade de adequação da terapêutica medicamentosa que, para 

algumas pessoas, requer trocas constantes de medicamentos, considerando seus 

riscos e benefícios. 
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Eu fico muito travado, com dificuldade de articulação de 

palavras, muito sono também, falta de energia. Eu engordei 

muito com a medicação. (Paciente 1, CAPS III) 

 

A gente vive numa luta constante... é remédio para acordar, é 

remédio para dormir. (Familiar do Paciente 2, Ambulatório) 

 

Eu demorei muito para acertar a minha medicação... eu só fui 

me adaptar depois de ter passado por 23 antidepressivos. 

(Paciente 3, Ambulatório) 

 

...eu fiquei trinta dias afastada do trabalho, só por conta da 

medicação, o lítio me dava muita tontura, um enjoo muito ruim, 

cabeça muito ruim, dores de cabeça, então assim, são reações 

adversas fortes e aí tem aquela questão que você tem que estar 

sempre fazendo controle para ver se não está te envenenando, 

né, então é difícil.. (Paciente 2, CAPS III) 

 

[...] nós sabemos que o remédio é fundamental, tem as 

contrapartidas, a barriga cresce, engordou muito, diminui a 

capacidade de mobilidade...  (Familiar do paciente 1, CAPSII) 

 

Atrapalha na questão sexual né, com certeza, porque é uma 

carga grande de remédios e eu tenho que, às vezes, 

complementar isso com outro remédio que eu esqueci até de pôr 

aí. (Paciente 2, Ambulatório) 

 

A literatura corrobora os depoimentos dos participantes desse estudo no 

que se refere as reações adversas aos medicamentos. Dentre os medicamentos 

prescritos para pessoas com TB destaca-se o lítio, mencionado por participantes 

deste estudo. O lítio tem sido um dos agentes profiláticos estabilizadores de longa 

duração universalmente aceitos em pacientes com TB. Além dos efeitos benéficos, as 
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pessoas em terapia com lítio enfrentam alguns desafios em curto e longo prazos. Os 

potenciais efeitos adversos são tremores, confusão, náusea, diarreia, hipotireoidismo, 

bócio, hipertireoidismo, sede, aumento da frequência urinária, diabetes insípido 

nefrogênico, hipotensão. No entanto, a maior parte da carga de toxicidade é 

temporária e dependente da dose (KOVVURU et al., 2021).  O medo do 

“envenenamento”, referência à intoxicação pelo lítio, foi mencionado por participantes 

da presente pesquisa.   

O ganho de peso foi mencionado pelos participantes desta pesquisa e 

consiste em potencial reação adversa aos antipsicóticos atípicos, amplamente 

utilizados no tratamento do TB (FAGIOLINI; CHENGAPPA, 2007; TORRENT et al., 

2008). O ganho de peso está associado não somente a disfunções metabólicas e 

cardiovasculares (FANG et al., 2017), mas também a baixa autoestima, piora da 

qualidade de vida e maior risco de não adesão (ALLISON; MACKELL; MCDONNELL, 

2003).  

A sonolência também é um efeito adverso comum causado por 

antipsicóticos e alguns anticonvulsivantes (VAN GASTEL, 2018), sendo mencionada 

na presente pesquisa.  A sonolência severa pode afetar a função social, com fracasso 

na escola e no local de trabalho, interrupção das atividades sociais e até mesmo 

resultar em acidentes devido ao declínio da concentração (FANG et al., 2016). Além 

disso, ganho de peso e sonolência foram as duas causas mais comuns de 

descontinuação prematura do tratamento na depressão bipolar (BAI et al., 2020). 

Com objetivo promover o melhor uso do medicamento prescrito, a 

otimização no uso de medicamentos é um conceito multifacetado que prioriza a 

segurança, a escolha baseada em evidências e se concentra na experiência e 

envolvimento do paciente (PICTON; WRIGHT, 2013). Elemento-chave da otimização 
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de medicamentos, a revisão da prescrição medicamentosa consiste em avaliação 

estruturada e crítica de um medicamento prescrito e é recomendada para grupos com 

alto risco de não adesão (NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE 

EXCELLENCE, 2015).  

Assim, a revisão de medicamentos oferece benefícios potenciais, incluindo 

a promoção da avaliação sistemática dos efeitos desejados e indesejados do 

medicamento; padronização da avaliação ao longo do tempo; registro de informações 

e embasamento da tomada de decisões (SHEEHAN et al., 2019).  

Sheehan et al. (2018), em revisão sistemática, concluíram que a revisão de 

medicamentos psicotrópicos está associada à mudança ou redução no número de 

medicamentos prescritos, mas não foi demonstrada melhora consistente nos 

resultados clínicos e relatados pelo paciente e houve pouca orientação formal sobre 

como as revisões de medicamentos eram operacionalizadas. 

Os aspectos descritos reforçam a necessidade do diálogo entre pacientes 

e profissionais de saúde quanto aos efeitos colateriais toleráveis por cada paciente, 

de forma que a pessoa participe ativamente do seu tratamento, aumente as chances 

de adesão e seguraça no tratamento medicamentoso. 

 

4.1.2.2.2. Subcategoria B2 – Benefícios do uso dos medicamentos 

Os relatos dos participantes mostraram a percepção dos benefícios dos 

medicamentos, com destaque para a estabilidade de humor, prevenção de recaídas, 

de hospitalizações, da ideação suicida e da psicose, apesar dos efeitos colaterais que 

ocorrem especialmente no início do tratamento. As experiências prévias relacionadas 

às crises do transtorno são apontadas, entre outros aspectos, como motivação para 

uso dos medicamentos.  
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...nós sabemos que o medicamento é fundamental... é uma coisa 

que traz um benefício mas traz alguns efeitos colaterais, mas 

com os efeitos colaterais a gente lida (Familiar do Paciente 1, 

CAPS II) 

 

O que motiva (a tomar medicação) é o que eu já passei, que eu 

não desejo para ninguém. (Paciente 2, Ambulatório) 

 

Faz uns dois anos que eu faço tratamento... o remédio te ajuda 

a não surtar... Porque o que eu aprendi, existe o momento de 

tristeza, existe o momento de alegria, existe o momento de 

euforia... o remédio ele te ajuda a ficar segurando sempre, não 

ir e voltar, ir e voltar... depois ele vai soltando aos poucos, até 

você chegar no mais perto da normalidade possível (Paciente 3, 

CAPS III) 

 

...nós sabemos que o medicamento é fundamental...  é uma 

coisa que traz um benefício mas traz alguns efeitos colaterais 

mas nós já sabemos disso daí, os efeitos colaterais a gente lida 

(Familiar do Paciente 1, CAPS II) 

  

O uso de medicamentos é importante para estabilização do humor em 

pessoas com TB. Muitos medicamentos podem ser categorizados como 

estabilizadores de humor e alguns melhoram os resultados apenas para depressão, 

alguns apenas para mania, enquanto outros mostram eficácia bimodal (GOLDBERG, 

2017; SCOTT et al., 2021). 

Os objetivos terapêuticos no TB são: prevenção e tratamento da hipomania 

sindrômica, mania e depressão, redução dos sintomas depressivos interepisódicos, 

normalização de distúrbios circadianos (como o sono), melhoria e preservação da 

função cognitiva, tratamento e prevenção de comorbidades psiquiátricas e não 



78 

psiquiátricas, melhora dos resultados relatados pelo paciente, como qualidade de vida 

e redução da probabilidade de suicídio (MCINTYRE et al., 2020). 

Observa-se na subcategoria anterior e atual que há depoimentos que 

refletem ambivalência em relação ao uso dos medicamentos, tendo em vista os efeitos 

colaterais de um lado e os benefícios, de outro. Desse modo, é importante que os 

pacientes sejam informados sobre os benefícios dos medicamentos e a resposta ao 

tratamento medicamentoso implementado, além das potenciais reações adversas. O 

termo “resposta” implica um efeito de tratamento, ou seja, uma mudança benéfica nos 

sintomas ou funcionamento durante a exposição a um medicamento específico ou 

outra intervenção (HOWES et al., 2017). 

Para alcance da estabilização do humor, é importante que o diagnóstico de 

TB seja confiável e a decisão de iniciar o medicamento seja acordada. Nessa direção 

faz-se necessária discussão aprofundada entre médico/profissionais de saúde e 

paciente (com envolvimento de familiares/responsáveis) sobre quais mudanças no 

curso do transtorno representa resposta (SCOTT et al., 2021). Clarificar para 

pacientes e familiares os benefícios e reações adversas relacionadas à terapêutica 

medicamentosa bem como envolver pacientes e familiares no tratamento é 

fundamental para o uso racional dos medicamentos. 

4.1.2.2.3. Subcategoria B3 – Dificuldades na adesão  

A não adesão aos medicamentos, tanto por comportamento não intencional 

(esquecimento) como por comportamento intencional de interromper ou diminuir o uso 

na presença da melhora dos sintomas e para utilização de outras substâncias 

psicoativas, foi uma experiência relatada pelos participantes. Apontaram, ainda, a 

percepção de uso excessivo de medicamentos e dúvidas acerca de seus benefícios.  
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Na euforia a pessoa não aceita de jeito nenhum o medicamento. 

O problema é que se você sente aquela melhora, você pára de 

tomar o medicamento... é um ciclo. (Familiar do Paciente 1, 

CAPS II) 

 

Já parei de tomar o medicamento por uma semana. Esse 

negócio de medicação já me deixou em dúvida: porque eu tomo 

tanta medicação? Eu não nasci tomando isso daí, agora todos 

os médicos falam que tem que tomar as medicações, há 

controvérsias”. Tem pessoas no grupo que falam: hoje eu vou 

parar de tomar remédio para tomar bebida. (Paciente 2, 

Ambulatório) 

 

Quando o paciente melhora, ele acha que está bom, que não 

precisa mais tomar a medicação. Então eu acho que algo que 

estimulasse o paciente a continuar o medicamento mesmo 

quando estivesse eutímico seria interessante, porque quando 

tem as recaídas é muito perigoso porque aumenta o risco tanto 

em relação a suicídio quanto se expor a situações de perigo. 

(Médico 4, Ambulatório) 

 

Às vezes tem dias assim que eu esqueço de tomar o remédio, 

mas por exemplo, se eu esqueci muito próximo de tomar o outro 

e tal e tudo mais, então eu não vou tomar duas doses, então eu 

tenho consciência, por exemplo, de tudo isso daí. (Paciente 1, 

Ambulatório) 

 

Estudos mostram que a adesão ao tratamento medicamentoso pela pessoa 

com TB continua sendo um desafio (GOODWIN; JAMISON, 1995; LINGAM, SCOTT, 

2002; SAJATOVIC et al., 2005; FISHER et al., 2016; JAWAD et al., 2018).  
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As abordagens relativas ao uso de medicamentos em pessoas com 

doenças crônicas começaram a sofrer mudanças por volta da década de 1990 

(CHAKRABARTI, 2018). No que se refere à adesão ao tratamento, houve empenho 

para substituição de orientações centradas na doença para uma visão centrada no 

paciente, a partir da gradual constatação de que as opiniões dos pacientes sobre o 

uso de medicamentos desempenhavam papel central na determinação da adesão 

(VERMEIRE et al., 2001). Essa mudança foi impulsionada por anos de pesquisas 

sobre preditores de não adesão, que revelaram que determinantes demográficos, 

clínicos e relacionados ao tratamento não foram capazes de explicar totalmente a 

extensão da não adesão (CHAKRABARTI, 2018).  

Simultaneamente, o surgimento de uma série de modelos de 

comportamento de saúde levou a mudanças de abordagens biomédicas para 

biopsicossociais à adesão (HORNE; WEINMAN, 1998). Tais abordagens têm como 

pressupostos a ênfase nas percepções dos pacientes, na relação profissional de 

saúde-paciente e em outras influências no ambiente sociocultural do paciente. As 

abordagens tradicionais baseadas na conformidade deram lugar a abordagens 

baseadas na adesão e na concordância (HORNE et al., 2005). Os conceitos de 

concordância, cuidado centrado no paciente e tomada de decisão compartilhada são 

todos embasados nos princípios de colaboração, capacidade de resposta, 

comunicação aberta e acordo mútuo no tratamento entre pacientes e 

médicos/profissionais de saúde (JORDAN; ELLIS; CHAMBERS, 2002; ROBINSON et 

al., 2008; MORANT; KAMINSKIY; RAMON, 2016; ZISMAN-ILANI et al., 2017).  

Destaca-se que as abordagens concordantes e colaborativas para o 

tratamento atualmente ganharam amplo reconhecimento na pesquisa sobre a adesão 
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no TB (LINGAM; SCOTT, 2002; BERK; BERK; CASTLE, 2004; PERLICK et al., 2004; 

CROWE; WILSON; INDER, 2011; LEVIN et al., 2016). 

Pacientes com TB têm grande responsabilidade no autogerenciamento de 

sua doença para prevenção de recaída ou recorrência (FISHER et al., 2016). A 

natureza intermitente do distúrbio torna importante a implementação da tomada de 

decisão compartilhada nos intervalos livres de sintomas. A decisão compartilhada é 

particularmente relevante ao se considerar que há uma variedade de opções para o 

tratamento de manutenção que precisam de mais explicações e considerações, cada 

uma com eficácia mais ou menos semelhante, mas efeitos colaterais e aspectos de 

monitoramento diferentes (KUPKA et al., 2015). 

A família também desempenha papel fundamental no contexto da adesão 

ao tratamento medicamentoso, todavia nem todos os familiares cuidadores tem as 

informações necessárias para auxiliar o paciente no uso seguro dos medicamentos. 

Mousavi et al. (2021), em estudo que investigou o conhecimento dos familiares de 

uma amostra de pacientes iranianos com TB e explorou as possíveis razões para a 

não adesão ao tratamento, demonstraram que os membros da família não sabiam o 

que causava a recorrência do problema e não tinham conhecimento suficiente sobre 

os medicamentos e tratamentos prescritos. Além disso, a maioria das famílias não 

sabia sobre a etiologia do transtorno. Os autores apontam que o desconhecimento 

dos familiares de pacientes com TB pode ter impacto significativo na recidiva e na não 

adesão ao tratamento.  

4.1.2.3. Categoria C – Percepções sobre relações interpessoais 

Nesta categoria são abordadas as percepções da relação com o 

profissional de saúde e com a família, percepções acerca do desempenho 

ocupacional, dificuldades de expressão e adesão ao serviço de saúde mental.  
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4.1.2.3.1. Subcategoria C1– Percepção da relação com o profissional 

de saúde 

Os relatos dos participantes revelaram tanto experiências de comunicação 

facilitada e aberta com o profissional de saúde, particularmente nos momentos de 

crise, como a vivência de não ter sua perspectiva valorizada pelo profissional. Além 

disso, a confiança no profissional de saúde e a disponibilização de informações 

consistentes sobre o transtorno, sintomatologia e tratamento, foram apontadas como 

essenciais para continuidade do tratamento, que requer o envolvimento de uma 

equipe multiprofissional. 

 

Eu tive uma crise de pânico há duas semanas e consegui entrar 

em contato com a minha psiquiatra e ela me orientou, me deu 

total assistência, onze e meia da noite. Quem consegue isso 

hoje em dia? Ela me tranquilizou. Já questionei também: 

Doutora, eu preciso mesmo tomar esse medicamento? Não tem 

jeito de diminuir a dose? Ela falou: no meu ver essa dose não 

pode ser mexida por enquanto. Eu tenho que confiar no 

profissional, ou então eu desisto do tratamento. (Paciente 2, 

Ambulatório) 

 

Fui encaminhado para o CAPS e aconteceu uma coisa 

engraçada porque me atendeu uma doutora e falei: eu não quero 

ser atendido pela senhora. Porque ela começou a perguntar para 

os meus familiares o que estava acontecendo. Eu falei: ao invés 

da senhora perguntar para mim, a senhora está perguntando 

para eles. Como médico psiquiatra, ele nunca falou para mim 

que eu não podia beber e eu bebia, eu tomava cerveja, eu 

tomava depakene, tomava quetiapina. (Paciente 1, Ambulatório) 
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Quem descobriu que ele estava com problemas de hormônio foi 

a psicóloga. Acredita nisso? Ele estava passando por três 

médicos. (Familiar do Paciente 2, Ambulatório) 

 

Quando eu tenho que falar alguma coisa com o médico, assim 

sobre o que eu estou passando, conto tudo, conto tudo, sem 

vergonha nenhuma, porque para ele ter mais facilidade de estar 

me tratando né, ter mais perspicácia de me tratar, mais eficácia. 

(Paciente 1, CAPS III) 

 

Nas últimas três décadas, a revolução da informação, os movimentos 

sociais e a globalização aumentaram o acesso das pessoas à informação em saúde 

(MCKINLAY; MARCEAU, 2002), capacitando-os pelo aprendizado e exposição a 

diferentes fontes de informação (RUSSO; TARTAGLIONE; CAVACECE, 2019). É 

possível observar número crescente de pessoas com doenças crônicas não 

desejando mais se submeter a tratamentos sem questionamentos, mas sim preferindo 

manejar sua doença com relativa autonomia (ODERO et al., 2020). As pessoas estão 

buscando informações e optando por se envolver ativamente (PDF et al., 2014). 

Barreiras culturais e organizacionais ainda persistem na relação 

profissional-paciente (ALHARBI et al., 2012; FROSCH, 2015; MOORE et al., 2016; 

NALDEMIRCI et al., 2016). Além disso, a desconfiança relacionada à saúde tem 

crescido significativamente e abrange todos os grupos sociodemográficos. O efeito da 

confiança no médico ou no sistema de saúde pode ter consequências na não adesão 

aos medicamentos, na demora na procura por atendimento e no não cumprimento das 

consultas (LAVEIST; ISAAC; WILLIAMS, 2009; BROWN et al., 2016).  

Mesmo com a ampliação das discussões e pesquisas acerca do impulso 

em direção a parcerias profissionais com pacientes e do cuidado centrado na pessoa 
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(SILVA, 2011), ainda prevalece o discurso em detrimento da ação propriamente dita 

(EKMAN et al., 2011; FROSCH et al., 2012; FROSCH, 2015; HAWKES, 2015).  

Para superação das barreiras, é indispensável que tanto pacientes quanto 

profissionais se sintam envolvidos, respeitados e tratados como iguais (ENTWISTLE, 

2006; ENTWISTLE; WATT, 2006; GRAVEL; LÉGARÉ; GRAHAM, 2006; COULTER; 

COLLINS, 2011; CRIBB; ENTWISTLE, 2011; COULTER, 2012; ELWYN et al., 2014).  

Até o momento, existem vários conceitos de cuidado, como cuidado 

centrado na pessoa (CCP), cuidado individualizado e medicina narrativa que abordam 

envolvimento e parceria do paciente, todos incluindo algum tipo de reciprocidade e 

conhecimento compartilhado (MEAD; BOWER, 2000; HUDON et al., 2012), 

autogerenciamento (SAHLSTEN et al., 2008; THÓRARINSDÓTTIR; 

KRISTJÁNSSON, 2014) e participação na tomada de decisão (FRANK; ASP; 

DAHLBERG, 2009).  

Diferentes estruturas de CCP podem elevar o envolvimento da pessoa em 

direção a um relacionamento terapêutico aprimorado que requer compartilhar poder e 

responsabilidade (WOLF et al., 2017). 

Nestsiarovich et al. (2017) salientam, com relação a pessoa com TB, que 

uma experiência positiva com o atendimento em psiquiatria pode aumentar a 

probabilidade de continuidade da busca de ajuda profissional a fim de obter benefícios 

com a farmacoterapia e evitar consequências negativas da doença. Com melhores 

evidências sobre estratégias alternativas, as mais eficazes podem ser empregadas, 

isoladamente ou em conjunto com a farmacoterapia. Dessa forma, mais pacientes 

obterão os benefícios da farmacoterapia do que sentirão seus efeitos indesejáveis, e 

as consequências adversas de não ser tratado serão reduzidas ou eliminadas. Mesmo 

sem uma resposta adequada garantida ao tratamento, o manejo ideal do TB 
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promoveria o bem-estar do paciente e diminuiria o risco de complicações ou 

resistência aos medicamentos, melhorando os resultados. Uma maior taxa de 

resultados favoráveis leva a um reforço positivo das percepções de que a 

farmacoterapia vale a pena, levando a um ciclo virtuoso de melhora da saúde para 

pacientes com TB (NESTSIAROVICH et al., 2017). 

 

4.1.2.3.2. Subcategoria C2 – Percepção da relação com a família  

O afastamento social e o estigma pelos membros da família e pessoas do 

círculo social foram vivências relatadas pelas pessoas com TB. A interdição, por 

solicitação da família, foi elencada como prejudicial ao funcionamento social da 

pessoa, incapacitando o indivíduo na expressão da própria vontade. Os participantes 

e profissionais de saúde apontaram a importância do apoio familiar e do conhecimento 

da família sobre as características do transtorno para compreensão da experiência do 

paciente. 

 

A maior dor que você tem é a família te enxotar, te jogar fora 

feito uma coisa descartável. (Paciente 3, CAPS II) 

 

A família precisa começar a entender que não é um assunto 

qualquer, se trata realmente de uma doença. A família tem que 

saber realmente o diagnóstico, ter conhecimento sobre esse tipo 

de coisa. (Paciente 1, Ambulatório) 

 

Você interdita uma pessoa pensando nos direitos dela e você 

tira o direito dela totalmente. É o que ia acontecer comigo. Eu 

não ia poder assinar o meu nome nunca mais. Por Deus, ela 

(familiar) não conseguiu a interdição. Eu gosto de ser útil! Se tem 
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uma coisa que eu prezo, é pelos meus direitos. (Paciente 2, 

Ambulatório)  

 

Uma coisa que eu acho muito importante, que ajuda muito o 

paciente é o apoio da família. Mas como a família vai apoiar se 

não entendem direito como funciona essa doença que a pessoa 

tem. Tem muita gente que às vezes não compreende, por falta 

mesmo de informações. É claro que tem algumas que é por não 

se importar mesmo. (Técnico de Enfermagem 11, Ambulatório)  

 

Entre suas muitas definições, o estigma público tem sido descrito como 

estereótipos, preconceito e discriminação endossados pela população à pessoa 

rotulada por uma condição de saúde comportamental desrespeitada (CROCKER; 

MAJOR; STEELE, 1998). Estereótipos são crenças ou expectativas sobre um grupo 

estigmatizado. O preconceito está de acordo com o estereótipo, podendo levar a 

reações emocionais negativas. A discriminação é a consequência comportamental 

que leva à perda de oportunidades legítimas, como, por exemplo, empregadores não 

contratam pessoas com doenças mentais graves, proprietários não alugam para eles 

e prestadores de cuidados primários oferecem serviços de saúde precários 

(THORNICROFT, 2006).  

Assim, muitas pessoas com doenças mentais graves podem se recusar a 

se envolver em cuidados baseados em evidências, a fim de escapar do rótulo 

estigmatizante que pode acarretar (CORRIGAN; DRUSS; PERLICK, 2014).  

Em termos de estigma público, as famílias relatam que, muitas vezes, 

amigos, vizinhos e colegas de trabalho os culpam pela doença mental de seus 

parentes ou expressam desaprovação porque o parente não se recuperou 

rapidamente. Os membros da família podem se sentir alienados de vizinhos e colegas 

de trabalho (PHELAN; BROMET; LINK, 1998; ANGERMEYER; SCHULZE; 
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DIETRICH, 2003; MAGLIANO et al., 2005; PERLICK et al., 2007). Pesquisa sugere 

que o público pode acreditar que os próprios membros da família estão de alguma 

forma “infectados” por doenças mentais e, portanto, os evitam (CORRIGAN; 

WATSON; MILLER, 2006).  

 

4.1.2.3.3. Subcategoria C3 - Percepções acerca do desempenho 

ocupacional 

Participantes descreveram estigma no ambiente de trabalho e perdas no 

funcionamento ocupacional, com consequente perda de valor e motivação para o 

trabalho. Seus depoimentos revelaram insegurança para o retorno ao trabalho frente 

a experiência da necessidade de consecutivos afastamentos. Destacaram, ainda, a 

dificuldade na previdência social brasileira para conseguir aposentadoria por invalidez 

ou benefício por doença. 

As empresas não aceitam que você fique doente. Enquanto você 

é produtivo, tudo bem, se você deixa de ser, você é apenas um 

número na empresa. É o que aconteceu comigo. (Paciente 1, 

Ambulatório) 

 

Você chegar e seus companheiros de trabalho e aquela velha 

piada: “ah já tomou seu remedinho hoje?” Então você larga 

emprego, você larga tudo, porque só te traz prejuízo. (Paciente 

3, CAPS II) 

 

Eu já pensei em trabalhar, mas eu penso que se eu voltar a 

trabalhar e tiver crise, eu vou voltar a ficar afastado como eu 

fiquei três, quatro anos, afastando e voltando. Eu sou 

aposentado por invalidez. (Paciente 2, Ambulatório) 
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Todos os dias eu atendo pessoas que vem procurar com relação 

a afastamento. Tem pessoas que a gente fala: esse eu tenho 

certeza que vai conseguir, porque precisa, o diagnóstico é 

compatível. E não dá certo! Às vezes aquele que você acha que 

não tem chance, vai lá e consegue. (Enfermeiro 33, CAPS III) 

 

A literatura aponta que o funcionamento ocupacional é severamente 

prejudicado em pessoas com TB, que frequentemente têm maiores taxas de 

desemprego e menor motivação, mais absenteísmo e piores resultados relacionados 

ao trabalho do que aqueles sem um transtorno mental (GITLIN; MIKLOWITZ, 2017). 

A disfunção ocupacional gera uma carga substancial para os indivíduos e a sociedade 

(GILBERT; MARWAHA, 2013; GRANDE et al., 2013; BAUNE; MALHI, 2015). 

Exemplos de características clínicas que afetam o funcionamento ocupacional no TB 

são sintomas depressivos, número de episódios maníacos e internações recentes 

(GUTIÉRREZ-ROJAS; JURADO; GURPEGUI, 2011; TSE et al., 2014). A cognição, 

quando mensurada objetivamente, é gravemente prejudicada no TB (MISKOWIAK et 

al., 2018) e também tem sido associada a resultados ocupacionais: verificou-se que 

falhas na atenção e na memória, funções executivas e velocidade de processamento 

estão relacionadas ao baixo emprego (BEARDEN; WOOGEN; GLAHN, 2010; LEVY; 

MANOVE, 2012). 

Apesar das evidências de maior nível de escolaridade em pessoas com TB 

que a população em geral, até 65% estão desempregadas (SCHOEYEN et al., 2011; 

CARLBORG et al., 2015). Além disso, entre 30 e 60% das pessoas com TB relatam 

funcionamento ocupacional e psicossocial limitado em comparação com a população 

em geral durante a eutimia (MACQUEEN; YOUNG; JOFFE, 2001; ANDREOU; 

BOZIKAS, 2013).  
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Corrêa e Lima (2018), em pesquisa etnográfica virtual que abordou os 

significados e sociabilidades em um grupo do Facebook sobre o transtorno bipolar, 

destacam que o direito à licença no trabalho foi abordado no grupo, sendo que vários 

participantes aconselhavam o afastamento do emprego e a licença no trabalho foi 

definida como direito da pessoa com TB. 

Apesar dos avanços nas legislações em diversos países, a discriminação 

legal contra pessoas com problemas de saúde mental continua a existir em todo o 

mundo. No entanto, o direito ao trabalho e ao emprego é indispensável para a 

integração social das pessoas com problemas de saúde mental (NARDODKAR et al., 

2016). 

Pessoas com doenças mentais e suas famílias precisam de perspectivas 

de participação social e econômica. Trabalho, emprego e educação são mais do que 

viáveis quando a assistência é disponibilizada de forma intensa e contínua, baseada 

em evidências. São necessários cuidados de saúde mental comunitários eficazes, 

coordenados com serviços vocacionais, que tenham experiência e recursos 

suficientes para ajudar pessoas com doenças mentais a atingirem objetivos de 

recuperação pessoal e restaurar planos de carreira (WAGHORN; LLOYD, 2005). 

 

4.1.2.4. Categoria D – Uso de estratégias terapêuticas não farmacológicas  

Essa categoria revela que para estabilização do humor, além do uso de 

medicamentos, os participantes da pesquisa referiram o uso de estratégias 

terapêuticas não farmacológicas, com destaque para as atividades de lazer, 

religiosidade, psicoterapia e atividade física.  
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4.1.2.4.1. Subcategoria D1 – Atividades de lazer 

Os participantes relataram a necessidade e relevância de variadas 

atividades de lazer visando o controle dos sintomas. Destacaram como atividades 

frequentes passeios no comércio e em parques, observação da natureza, cozinhar, 

atividades manuais como crochê, cuidado com animais e plantas, técnicas de 

respiração e a música. 

 

Você poder cozinhar já é uma terapia e ajuda na sua reeducação 

alimentar. Passear no comércio é bom hein. (Paciente 2, 

Ambulatório) 

 

Eu conheço todos os parques. Fico sentada lá observando a 

natureza. (Paciente 1, CAPS II) 

 

Onde eu me apoio é o computador, crochê, animais e dentro de 

casa. (Paciente 3-CAPS II) 

 

Eu faço respiração, eu ouço música e eu tenho feito ultimamente 

uma coisa, estou mexendo com as plantinhas. E gosto de fazer 

o almoço. Gosto de cozinhar. (Paciente 1, Ambulatório) 

 

Revisão sistemática da literatura sobre os efeitos da produção de arte como 

recurso terapêutico na saúde mental revelou benefícios no processo de reabilitação, 

como o alívio de sentimentos negativos, o empoderamento e a reinserção social, 

fundamentais ao modelo do recovery (CORREIA; TORRENTÉ, 2016). Estratégias 

como engajamento musical, arte visual, movimento e dança, drama/teatro e escrita 

expressiva/criativa (STUCKEY; NOBEL, 2010), foram estudados como tratamentos 

adjuvantes para a variedade de diagnósticos psiquiátricos, incluindo TB, e demonstrou 

reduzir os sintomas específicos da doença e melhorar a saúde mental, a satisfação 
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com o atendimento e o bem-estar geral (BRADT; DILEO; POTVIN, 2009; CRAWFORD 

et al., 2012; CARR; ODELL-MILLER; PRIEBE, 2013; CHANCELLOR; DUNCAN; 

CHATTERJEE, 2014; GROCKE et al., 2014; ARCHER; BUXTON; SHEFFIELD,  2015; 

LEVINE; LAND, 2016; CHUNG; WOODS-GISCOMBE, 2016; NATALE et al., 2017; 

AALBERS et al., 2017). 

4.1.2.4.2. Subcategoria D2 – Religiosidade   

Os participantes expressaram relevante importância à sua crença religiosa 

e a prática, no cotidiano, da religião professada. Seus depoimentos revelaram a 

percepção da religião como fonte de apoio, para autocontrole e auxílio na resolução 

de problemas. 

 

Nós fomos para a igreja muito cedo, então foi onde a igreja me 

apoiou demais. (Paciente 1, CAPS II) 

 

É uma resposta para qualquer problema, tudo que você imagina, 

você acha na Bíblia. Ela é muito atual. Então, eu li a Bíblia inteira 

mais de uma vez, estou lendo pela quarta. A pessoa tem que ler, 

para poder adquirir conhecimento para se adaptar a essa vida 

(Paciente 1, Ambulatório) 

 

Ontem eu preguei na igreja... para autocontrole, não tem coisa 

melhor do que ler a Bíblia, a palavra de Deus é um manancial 

em resposta a todos os nossos problemas. (Paciente 2, 

Ambulatório) 

 

O acolhimento da igreja foi essencial. A igreja acolheu. E a igreja 

entende, as pessoas hoje entendem, vai passando o tempo, 

você vai tendo contato diário, então você tem aquele apoio. 

(Familiar do Paciente 1, CAPS II) 
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Stroppa et al. (2018) examinaram os efeitos de várias dimensões da 

religiosidade (afiliação, coping organizacional, privado, intrínseco e religioso) sobre os 

sintomas de depressão, mania e qualidade de vida (QV) em pacientes com TB ao 

longo do tempo. Os resultados sugeriram que o envolvimento religioso intrínseco e 

estratégias religiosas de enfrentamento podem influenciar o curso dos sintomas e da 

QV em pacientes com TB. Estes achados ressaltam a necessidade de identificar as 

estratégias religiosas de enfrentamento usadas pelos pacientes, e apoiar estratégias 

positivas enquanto aborda as negativas. Junto com a farmacoterapia, a integração de 

religiosidade e espiritualidade em intervenções psicossociais podem ajudar a 

aumentar a QV e melhorar o funcionamento em pacientes com TB aumentando, 

assim, a probabilidade de uma recuperação melhor e mais duradoura.  

Huguelet et al. (2016) exploraram o significado espiritual da vida em relação 

aos valores e saúde mental entre 175 pacientes com esquizofrenia, transtorno de 

personalidade limítrofe, transtorno bipolar e anorexia nervosa e identificaram que um 

quarto dos pacientes com transtorno mental grave relatou que religiosidade e 

espiritualidade deram significado essencial para suas vidas. O significado espiritual 

na vida parecia ser mais do que um mero conceito abstrato limitado às crenças 

espirituais, mas servia como uma base cotidiana de significado. Além disso, sugere 

que a espiritualidade pode funcionar como um consolo quando a doença mental grave 

impede o alcance de objetivos sociais e vocacionais. 

4.1.2.4.3. Subcategoria D3 – Psicoterapia  

A psicoterapia foi considerada importante estratégia terapêutica pelos 

pacientes e profissionais de saúde. Percebem a psicoterapia como relevante para o 
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autoconhecimento, compreensão do transtorno, reconhecimento dos sintomas e 

expressão de sentimentos e emoções. 

 

A terapia ajuda nessa hora a você começar a entender e você 

se fortalecer também. (Paciente 1, Ambulatório) 

 

Eu estou fazendo a terapia individual. É o dia que eu chego, que 

eu falo tudo, e falo, e falo, porque eu tenho que esvaziar, preciso 

pôr para fora, então ele vê bem que eu poderia estar muito bem, 

se não fosse todo esse tumulto na família. (Paciente 3, 

Ambulatório) 

 

Sobre psicoterapia eu acho muito importante, principalmente na 

fase de tentar entender um pouco das suas ações, dos sintomas 

e entender aquela doença que está vindo. (Médico 5, 

Ambulatório) 

 

Ressalta-se que a literatura também aponta a psicoterapia, em suas 

diferentes abordagens, como modalidade terapêutica para estabilização de sintomas 

e redução de recorrência de episódios (MIKLOWITZ et al., 2021; CALDIROLI et al., 

2020). 

4.1.2.4.4. Subcategoria D4 – Atividade física 

Os participantes identificaram a realização de atividades físicas como 

importante estratégia tanto para o bem-estar físico, como para a regulação emocional.  

 

Tem um pique lá perto de casa. Eu falei assim: eu vou porque o 

corpo pede para você treinar. Eu comecei e amei. Vão muitas 

pessoas lá. Eu chego em casa mais animada, estou indo toda 

semana. (Paciente 4, Ambulatório) 
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Eu vou na zumba, depois uma hora de caminhada. Música eu 

ouço, todo dia de manhã. (Paciente2, CAPS III) 

 

Caminhar é muito bom. Eu acho que o exercício físico é muito 

importante, em relação ao cérebro (Paciente 3, CAPS III) 

 

Atividade física acho essencial. É muito meu repertório, porque 

não é nem a questão de acreditar, eu sei da importância da 

atividade física. (Paciente 9, CAPS II) 

 

Pesquisa revelou que as pessoas com doença mental grave apresentavam 

comportamento significativamente mais sedentário e realizavam significativamente 

menos atividade física em comparação com controles saudáveis (VANCAMPFORT et 

al., 2017). Nessa direção, a literatura sugere uma associação positiva entre atividade 

física autorreferida e função cognitiva e humor em pacientes com transtornos mentais 

graves (AAS et al., 2019) e aponta que considerando os benefícios potenciais 

estabelecidos e o perfil de baixo risco adverso, a atividade física deve ser oferecida 

como uma parte adjuvante do tratamento de saúde mental (GARCIA et al., 2019). 

 

Frente à percepção e necessidades de aprendizagem identificadas, 

relacionadas à sintomatologia e tratamento medicamentoso, os participantes 

apontaram aspectos que consideram relevantes para controle dos sintomas e 

promoção da adesão aos medicamentos e que podem ser utilizados como subsídios 

para intervenção nos serviços de saúde: afetivograma/ diário de humor, 

psicoeducação e abordagem ao suicídio.  

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Vancampfort%2C+Davy
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Para ver bem como é que está, escrever, aí tem um gráfico de 

acordo com o ícone que ela escolheu: bem, ruim, péssimo, mal. 

(Paciente 2, Ambulatório) 

 

E assim, se fica gravado (no jogo) o dia que a pessoa não está 

legal, num gráfico de dias, aquele dia eu não estava legal, mas 

porque? Porque um parente meu teve uma notícia ruim... 

(Familiar do paciente 2, Ambulatório) 

 

Um afetivograma, de como é que o afeto dele está modulando, 

como é que ele está durante o dia, aí vai ter uma noção um 

pouco maior disso. (Médico 5, Ambulatório) 

 

Pedir para eles escreverem as dores, as sensações. Que tenha 

esse diário para escrever o que te fez despertar mais raiva, o 

que te fez brigar, os sentimentos. (Assistente Social 7, 

Ambulatório) 

 

A psicoeducação... acho que o maior problema é a aceitação da 

doença, aceitação da família, o preconceito que tem desses 

medicamentos. Tem paciente que tem que tomar medicamento 

escondido de marido. (Médico 23, CAPS III) 

 

A gente trabalha muito em cima de psicoeducação, para que o 

paciente aprenda a identificar início de crise, são os sinais 

prodrômicos, porque se ele tiver um início de crise talvez 

procurar o serviço. (Enfermeiro 18, CAPS III). 

 

O suicídio aqui a gente aborda bem direto. Tem várias escalas 

de suicídio, que você pode usar, porque nessas escalas você 

avalia o grau de risco de suicídio, se é um grau alto, moderado 

ou baixo. (Enfermeiro 18, CAPS III) 
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Falar sobre o suicídio porque é muito importante, eu acho que 

até o bipolar é o que tem maior taxa de suicídio, mas falar de 

uma forma adequada. (Médico 4, Ambulatório) 

 

A literatura corrobora os achados da presente pesquisa ao destacar a 

relevância do registro diário do humor, pois ele pode indicar mudanças de humor 

precoces antes que a doença alcance consequências funcionais extremas 

(GONZÁLEZ MONDÉJAR et al., 2019).  Os benefícios da psicoeducação para 

pessoas com TB também já estão bem documentados na literatura. Estudo sugere 

que a psicoeducação para pessoas com TB reduz o risco de recorrência e de 

internação quando implementada na prática clínica de rotina (JOAS et al., 2020) e 

contribui para adesão ao tratamento medicamentoso (EKER; HARKIN, 2012).  

Considerando que o comportamento suicida consiste em problema de 

saúde pública, que é prevalente entre pessoas com TB, e passível de prevenção, sua 

abordagem de modo adequado torna-se necessária, conforme indicado pelos 

participantes da presente pesquisa. A literatura menciona como estratégias de 

prevenção a provisão de psicoeducação para pacientes, familiares e amigos, para que 

se tornem capazes de reconhecer os sinais de alerta de comportamento suicida, a 

importância da adesão ao tratamento, de se evitar o isolamento e a necessidade de 

solicitar ajuda em situações de emergência (LATALOVA; KAMARADOVA; PRASKO, 

2014; MALHI et al., 2018; DOME; RIHMER; GONDA, 2019). 

 

 
A partir dos dados obtidos por meio dos círculos de discussão com pessoas 

com TB e seus familiares, das entrevistas com os profissionais de saúde nos locais 

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/psychoeducation-for-bipolar-disorder-and-risk-of-recurrence-and-hospitalization-a-withinindividual-analysis-using-registry-data/8104F200217E058B9543828A9DE60571#ref11
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de estudo e da literatura científica nacional e internacional, foi desenvolvido o roteiro 

do jogo. 

 
 

4.2. ETAPA II - DESENVOLVIMENTO DO SERIOUS GAME “MUNDO 

DE PÓLUS” 

Este estudo utilizou como referencial teórico para o desenvolvimento do 

serious game, o Design Participativo. De acordo o referido referencial, que considera 

que indivíduos que se ocupam de determinada atividade e/ou problema são os 

melhores conhecedores do processo, foram realizados, na primeira etapa da 

pesquisa, os círculos de discussão com pessoas com TB e seus familiares e 

entrevistas com os profissionais de saúde mental, visando obter subsídios para 

desenvolvimento do serious game.  

Na segunda etapa, houve a participação de desenvolvedores de games, 

com vistas ao desenvolvimento da tecnologia digital de forma cooperativa, apropriada 

às necessidades daqueles que as utilizarão. Serão apresentadas, a seguir, as fases 

de desenvolvimento do serious game. 

4.2.1. Elaboração do Documento de Game Design (DGD) 

 Tendo como subsídios as necessidades de aprendizagem das pessoas 

com TB, identificadas na primeira etapa da pesquisa, foi elaborado o documento de 

game design. O protótipo de tecnologia digital desenvolvido foi denominado “Mundo 

de Pólus”, para ser disponibilizado em smartphones com sistema operacional Android 

e iOS. Os canais de distribuição serão as lojas oficiais das plataformas alvo (App Store 

e Google Play), e será disponibilizado gratuitamente.  
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O jogo “Mundo de Pólus” é um aplicativo companheiro (companion app) 

para pessoas com TB, de todas as idades. Em relação ao gênero, consiste em um 

jogo de Simulação da Vida (life simulation game), com integração e interações com a 

vida real do jogador. Baseia-se nas reais necessidades dos usuários acerca de um 

aplicativo companheiro, conforme proposto pela metodologia de design centrado no 

usuário (User-Centered Design) adotada na presente pesquisa. Foram, ainda, 

consideradas informações da literatura sobre a temática. Nessa direção, estudo 

desenvolvido por Switsers et al. (2018) mostrou entre as características identificadas 

por pessoas com TB para um aplicativo companheiro, a psicoeducação com 

informações sobre a doença e medicamentos; evitar estresse, por meio de rotina 

diária e bons hábitos de sono, alimentação, exercícios, automonitoramento, entre 

outras, aspectos também abordados no presente serious game.  

 

Figura 1. Logo do serious game “Mundo de Pólus”. 

4.2.2. Premissa, cenário e narrativa 

O principal objetivo do jogo “Mundo de Pólus” é contribuir para que a 

pessoa com TB mantenha o equilíbrio do humor e utilize de modo seguro seus 
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medicamentos. No jogo, o player acabou de adquirir um terreno e precisa trabalhar 

para construir sua casa e mobiliá-la. Após completar o tutorial, o jogador inicia o jogo 

com uma quantidade de moedas que permite comprar alguns itens básicos para sua 

casa. As decisões e esforços diários podem ter reflexos no humor da pessoa com TB, 

com potencial para seu desequilíbrio. Assim, o jogador terá que trabalhar para 

construir a casa que idealiza, mas não poderá se descuidar do equilíbrio do humor, 

para que consiga concluir sua missão. O jogo combina ações no mundo real com 

recompensas e consequências no mundo do jogo, proporcionando simulação próxima 

do cotidiano do jogador. Tudo deve ser construído com a premissa de que pequenas 

vitórias compõe o todo. O jogo é formado por pequenos desafios a serem superados 

diariamente, permitindo ao jogador notar que o seu progresso diário está sendo 

recompensado. 

 

Figura 2. Imagem da cidade onde está situado o terreno para construção. 
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4.2.3. Sistemas e jogabilidade 

O jogo “Mundo de Pólus” é composto por três sistemas. Todos os pilares 

podem existir como sistemas completos e fechados em si, mas interagem e 

influenciam direta ou indiretamente um ao outro. 

  

4.2.3.1. Fluxo básico do jogo (core game loop) 

O jogador realiza uma missão, que é uma ação executada no mundo real 

(missão definida no jogo pelo jogador). Essa ação provavelmente teve início com uma 

notificação do jogo, como por exemplo, “horário de tomar o medicamento”. Ao entrar 

no jogo, após ter tomado o medicamento, o jogo pergunta se o jogador concluiu a 

missão com sucesso. Caso tenha concluído, ele resgata a recompensa pela missão, 

ou seja, um recurso (moeda virtual) que poderá ser usado no mundo do jogo, que são 

os “Nêutrons”. 

O jogador pode interagir com seu avatar e sua casa pelo tempo que 

desejar. Com os Nêutrons, o jogador pode comprar novos itens e fazer customizações 

em sua casa. Tanto as customizações, quanto a realização ou não realização de 

missões tem efeito sobre o humor do avatar.  Se o humor e as necessidades do avatar 

Missões

• Ligadas à realização de ações no mundo real, como tomar os medicamentos,
por exemplo.

Simulação

• É onde o jogador vê o resultado de suas ações refletidas no mundo do jogo,
no seu avatar e na sua casa.

Diário

• Uma funcionalidade à parte e ao mesmo tempo uma missão especial. O
diário é a última parte do ciclo do jogo, na qual o jogador pode receber
recompensas e ter uma noção visual do seu progresso.
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estiverem equilibradas no momento, é gerado automaticamente um segundo recurso 

chamado “Momentum”. Esse recurso é equiparável aos pontos de “experiência”, 

encontrados em diversos jogos. Adquirindo “Momentum”, o jogador desbloqueia 

novos itens para a casa e itens cosméticos para o avatar, como novas roupas, por 

exemplo. 

Ao final do dia (ou no horário defino no jogo pelo jogador) ele deverá 

preencher o diário. O diário tem um formato predefinido que incentiva e facilita seu 

preenchimento. Caso tenha esquecido de anotar que completou alguma missão, o 

jogador poderá fazer isso nesse momento. O preenchimento do diário constitui uma 

missão, e gera recompensas que podem ser usadas na simulação, fechando e/ou 

reiniciando o ciclo. 

 

4.2.4. Avatar – Criação de personagem e comportamento  

O jogo possui duas opções de avatar, sendo ambas personagens 

antropomórficas: um gato e um cachorro. A opção pelo uso de animais, e não pelo 

uso de avatares humanos, justifica-se pela maior facilidade de construir empatia com 

personagens não humanoides. Utilizar animais como avatares evita a questão da 

representatividade nos avatares e tem grande potencial de ser bem aceito entre 

jogadores (KREKHOV; CMENTOWSKI; KRÜGER, 2019; RIBEIRO, 2016). O gênero 

dos personagens não será definido em sua base corporal, mas de acordo com a 

interpretação dos jogadores a partir do conjunto de roupas e acessórios escolhidos 

para seu avatar. Desse modo, o jogador define o gênero de seu avatar e escolhe as 

roupas para ele, sem qualquer tipo de restrição, tornando o cenário do jogo mais 
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atraente e divertido, facilitando a comunicação entre jogador e a 

computador/smartphone (TREPTE; REINECKE; BEHR, 2011). 

Ao tocar em qualquer lugar do terreno, o avatar deve se deslocar para 

aquela posição, com animação de andar. Caso o jogador toque em um item, o avatar 

deve se mover até o objeto sobre o qual ele quer agir, e executar uma animação cíclica 

por um tempo (ex: deitar na cama, entrar na banheira, sentar na cadeira, etc). O tempo 

de execução de cada ação é definido para cada objeto, e pode ser modificado pelo 

humor e seus efeitos sobre o avatar. As ações espontâneas são aquelas que o avatar 

realiza sem a intervenção do jogador. A cada um minuto, enquanto o jogo está aberto, 

caso o avatar não esteja executando uma ação (está em estado parado [idle]), o avatar 

inventa uma interação para fazer. Esse intervalo é constante, mas pode variar caso o 

avatar esteja hiperativo (humor elevado). A chance do avatar interagir com qualquer 

objeto da casa é a mesma, e é 100% aleatória quando o humor do avatar é neutro. 

Porém essa chance pode variar se o avatar está irritado ou hiperativo, de acordo com 

o humor. Nesses casos, alguns objetos podem ser priorizados sobre outros. Ações 
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espontâneas têm a função de dar personalidade ao Avatar e deixar o jogo em 

movimento, mesmo enquanto o jogador está apenas observando. 

Figura 3. Imagem dos dois tipos de avatares do serious game “Mundo de Pólus”. 

4.2.5. Usabilidade 

O layout da simulação consiste em duas interfaces principais: o painel de 

necessidades e a gaveta de funções. O painel de necessidades mostra o estado de 

todas as necessidades do avatar, seu estado geral e quanto de cada recurso o jogador 

dispõe. A gaveta de funções possui cinco abas diferentes, sendo elas: Personalização 

do Avatar; Construção/Mobília; Missões; Diário; Opções e Informações. Ao clicar em 

cada uma dessas abas, a gaveta se abre revelando um painel com as funcionalidades. 

 



104 

4.2.5.1. Painel de necessidades – Necessidades do avatar 

Figura 4. Telas de interações do avatar com os objetos da casa. 

O avatar tem seis barrinhas representando suas necessidades. Essas 

barrinhas podem diminuir e aumentar com o tempo ou dependendo das ações do 

jogador. Dependendo do estado dessas necessidades, o avatar pode apresentar 

visualmente algum efeito por estar desequilibrado. Cada uma das seis necessidades 

do avatar varia de -1000 até +1000, onde -1000 significa que o avatar está no limite 

possível daquela necessidade, e +1000 significa que ele exagerou nessa 

necessidade. Por exemplo, o atributo saciedade em -1000, significa que o avatar está 

com muita fome. Em +1000, significa que se alimentou em exagero (e provavelmente 

não está se sentindo bem). Com o apetite em 0, o avatar está satisfeito. Ao executar 

interações com o avatar, as barrinhas de necessidade são atualizadas, de acordo com 

a ação que está sendo realizada. Porém, à medida que o tempo passa, as barrinhas 

de necessidades diminuem espontaneamente sendo de responsabilidade do jogador 

manter seu avatar em equilíbrio. São necessidades do avatar:  



105 

- Energia. Aumento de energia: dormir o avatar, dormir na vida real. 

Diminuição de energia: sempre diminui ao longo do dia, realizar atividades com o 

avatar faz diminuir mais rápido. 

- Saciedade/Alimentação. Aumento da saciedade: atividades de 

alimentação no jogo. Diminuição da saciedade: sempre diminui ao longo do dia, 

realizar atividades com o avatar faz diminuir mais rápido. 

- Diversão. Aumento da diversão: fazer atividades que aumentam a 

diversão com o avatar. Diminuição da diversão: sempre diminui ao longo do dia, 

fazendo atividades de descanso, dormindo. 

- Higiene. Aumento da higiene: fazer atividades de higiene com o avatar. 

Diminuição da higiene: diminui automaticamente com o tempo. 

- Social. Aumento do social: interação com telefone, computador. 

Diminuição do social: diminui automaticamente com o tempo. 

- Conhecimento. Aumento do conhecimento: fazendo atividades de estudos 

com o avatar. Diminuição do conhecimento: diminui automaticamente com o tempo. 

O humor é o atributo mais significativo do jogo, pois ele é a indicação do 

estado geral do avatar. No TB, a manutenção do equilíbrio do humor é de grande 

importância, pois as oscilações de humor em ambas as polaridades, maníaca e 

depressiva, associadas aos sintomas heterogêneos, envolvendo alterações afetivas, 

cognitivas e físicas, classificam o problema entre as principais causas de 

incapacidade, com mortalidade prematura, altos níveis de deficiência funcional e 

redução de qualidade de vida (STEARDO JR et al., 2020; BLANCO et al., 2017). No 

serious game, o humor do avatar tem cinco estados: Depressão Grave, Depressão, 
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Eutimia, Hipomania e Mania. Esse valor é calculado a partir da variação de todas as 

necessidades, ou seja, quanto mais desequilibrado está o avatar, menos equilibrado 

está seu humor. De acordo com o humor do avatar, ocorre mudanças em seu 

comportamento, chamadas de “efeitos”: Lentidão - o avatar demora 

consideravelmente mais tempo para fazer as tarefas; Hiperatividade - o avatar 

inventa interações aleatórias para fazer na casa o tempo todo, com foco em tarefas 

relacionadas à Higiene / Social / Diversão; Distraído - O avatar tem uma chance de 

parar o que está fazendo no meio da tarefa, sem ganhar  pontos de necessidade 

naquela interação e Irritado - O avatar tem uma chance de se negar a fazer a ação 

que o jogador quer. Neste caso, ele pode ou não substituir uma ação por outra.  

4.2.5.2. Gaveta de funções  

4.2.5.2.1. Personalização do avatar 

Com a utilização de Nêutrons, o jogador pode comprar roupas e acessórios 

para personalizar o seu avatar. Para comprar itens será necessário desbloqueá-los, 

elevando o nível do avatar. Isso é possível por meio da manutenção do equilíbrio do 

humor do avatar. Estão disponíveis na loja conjuntos de roupas masculinas e 

femininas, sendo que cada conjunto é composto por quatro itens: sapato, roupa para 

o tronco, roupa para as pernas e acessório. A literatura mostra que avatar 

personalizável pode proporcionar uma experiência mais forte de presença no jogo 

(CHEN et al., 2019). No início do jogo, 24 itens estarão disponíveis para a criação do 

avatar. Os outros itens deverão ser desbloqueados, subindo o nível do avatar por meio 

da aquisição de “Momentum”.  
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Figura 5. Telas da boutique para personalização do avatar. 

 

4.2.5.2.2. Construção e Mobília   

Por meio desse menu, é possível construir cômodos, destruí-los, vendê-

los, reformá-los e redecorá-los, comprando e vendendo mobília. Para limitar a 

quantidade de edições que o jogador pode realizar de uma única vez (considerando a 

fase de mania) o valor de venda de toda a mobília e cômodos é menor que o valor de 

compra. Tal estratégia torna as reformas e redecorações mais significativas, pois é 

algo que o jogador não pode realizar indiscriminadamente. 
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Figura 6. Tela da loja de decorações. 

 

4.2.5.2.3. Missões  

A tela de missões, medicamentos e lembretes possibilita visualizar, criar, 

editar, completar e remover missões. No “Mundo de Pólus”, as missões representam 

tarefas que o jogador deve fazer no mundo real. Cada uma dessas tarefas pode ter 

um ou mais lembretes (notificações) por dia associados a ela, disparados em todos 

ou somente alguns dias da semana. A literatura aponta que para pessoas com TB, as 

rotinas constituem importante alvo de tratamento (LEVIN, et al., 2020). Toda a missão 

tem um valor de “Nêutrons” associado a ela, que o jogador ganha ao completá-la. Os 

campos de informações das missões são: Tipo (pode ser Medicamento, Sono, 

Trabalho, Exercícios, Diário, Alimentação, Lazer ou Outros); Título (nome da missão, 

informado pelo jogador); Descrição (texto descritivo da missão, informado pelo 
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jogador. Ex.: posologia do medicamento); Subtipo (apenas em missões do tipo 

Medicamento e esse valor será usado para interferir na simulação, caso o jogador 

utilize ou deixe de utilizar corretamente o medicamento); Periodicidade (número de 

vezes que o medicamento deve ser utilizado); Lembretes (define os horários em que 

as missões devem ser cumpridas e que uma notificação será enviada); Tempo de 

tolerância (tempo máximo em que o jogador pode completar determinada missão) e 

Recompensa (calculada automaticamente, e pode ser visualizada na lista de missões 

e ao se concluir uma missão). Ao completar uma missão, uma animação de vitória é 

tocada e a recompensa por ter completado a missão é adicionada aos recursos do 

jogador.  

Uma das missões disponíveis no jogo é relacionada à utilização de 

medicamentos, pois um dos objetivos do jogo é contribuir para a segurança no uso 

dos medicamentos prescritos. Destaca-se que a dificuldade de adesão ao tratamento 

medicamentoso é um problema sério e prevalente em pessoas com Transtorno 

Bipolar (BULTEAU et al., 2018; LEVIN et al., 2020). Para incentivar o jogador a utilizar 

o medicamento de forma correta, além dos lembretes e recompensas das missões, 

serão aplicados sobre o avatar condições especiais, de acordo com o consumo dos 

medicamentos pelo jogador. Mais especificamente, condições que afetam as 

necessidades do avatar serão aplicadas toda vez que o jogador não utilizar o 

medicamento conforme programado, sendo mais difícil manter o humor do avatar 

equilibrado. Essa funcionalidade do serious game é de fundamental importância, pois 

a literatura mostra que o esquecimento e a falta de rotinas são os principais motivos 

para a não adesão aos medicamentos (SAJATOVIC et al., 2011). Uma das possíveis 

estratégias, mencionadas na literatura, frente a não adesão não intencional consiste 
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na utilização de lembretes de medicamentos via texto ou aplicativos (BLIXEN et al., 

2018). 

 

Figura 7. Telas das missões. 

 

4.2.5.2.4. Diário 

Diariamente, em um horário específico, o jogador deverá preencher um 

mini diário, composto de alguns ícones e um campo aberto para que possa registrar 

aspectos relevantes sobre seu dia. A primeira pergunta a ser respondida é “Como foi 

seu dia”, com opções de “ótimo” a “péssimo”. Mensagens de valorização da vida são 

exibidas para o jogador quando ele assinala no diário seu humor como péssimo 

(APÊNDICE G). O registro diário do humor é de grande relevância, pois pode indicar 

mudanças de humor precoces antes que a doença alcance consequências funcionais 

extremas (GONZÁLEZ MONDÉJAR et al., 2019).  Há, ainda, uma lista com todas as 
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missões cadastradas para o dia, na qual o jogador pode assinalar aquelas que foram 

realizadas. Ao preencher o diário, o jogador recebe moedas. Quando o jogador 

preenche retroativamente o diário, ele não recebe moedas.  

Todos os dados do jogo serão armazenados localmente no dispositivo do 

usuário. Além disso, os dados salvos no diário poderão ser exportados em formato 

CSV e compartilhados usando os métodos de compartilhamento nativos do 

dispositivo, possibilitando a geração de relatórios que possam ser analisados em uma 

planilha. Dessa forma, caso seja de interesse do jogador, ele poderá enviar seus 

dados para profissionais de saúde, os quais terão mais uma ferramenta para o 

tratamento do paciente. Para facilitar a análise desses dados, foi criada uma planilha 

auxiliar no Google Sheets que contém um script capaz de ler os dados do diário para 

que seja possível gerar gráficos de maneira dinâmica e simples. Esse script consegue 

traçar gráficos de linha com até três parâmetros do diário usando como Eixo X as 

datas das entradas. É possível traçar, por exemplo, um gráfico de Humor, 

Medicamentos utilizados e dias de Exercício em relação às datas. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16zPiRRBDlSa8G-TjNqP6oosB3Go2PGQyBnEOxxsYpbA/edit#gid=1381007597
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16zPiRRBDlSa8G-TjNqP6oosB3Go2PGQyBnEOxxsYpbA/edit#gid=1381007597
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16zPiRRBDlSa8G-TjNqP6oosB3Go2PGQyBnEOxxsYpbA/edit#gid=2001090950
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16zPiRRBDlSa8G-TjNqP6oosB3Go2PGQyBnEOxxsYpbA/edit#gid=2001090950
https://script.google.com/d/1LRanagkg4cFfV6aLP23eZVJaRojnmUWydWZi5XEvXHizyPQP4d0JkkfF/edit
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Figura 8. Telas do diário, de mensagem de valorização e de conhecimento. 

 

Mensagens de conhecimento são frequentemente mostradas ao jogador, 

com informações sobre o transtorno, uso seguro de medicamentos e estímulo ao 

diálogo com o profissional de saúde (APÊNDICE H). 

 

Figura 9. Modelo de gráfico de humor, uso de medicamentos e exercícios gerados a 
partir dos dados inseridos no jogo “Mundo de Pólus” 
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4.2.5.2.5. Opções 

O menu de opções é simples e direto, permitindo ao jogador alterar o 

volume do áudio do jogo, compartilhar o diário e apagar todos os dados para reiniciar 

o jogo. 

 

Figura 10. Tela de opções. 

 

4.2.5.2.6. Informações 

Dentro do jogo, há uma aba lateral na qual o jogador pode ter acesso aos 

seguintes botões: Informações sobre o TB, Informações sobre o Centro de 

Valorização da Vida (CVV) (APÊNDICE I), tela de “Sobre/Créditos”, Licenças 

obrigatórias de softwares usados. 
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Figura 11. Tela de informações. 

  

4.2.6. Tutorial do jogo  

O fluxo de telas do tutorial apresenta informações iniciais ao jogador. Após 

o jogador iniciar o jogo, são mostradas telas/popups especiais com informações sobre 

como jogar. O objetivo é situar o jogador, caso esteja jogando o jogo sem saber seu 

propósito. O tutorial é apresentado no Apêndice J.  
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4.3. ETAPA III - AVALIAÇÃO DA USABILIDADE POR 

ESPECIALISTAS 

Nesta etapa da pesquisa, foi realizada uma avaliação da usabilidade da 

versão beta (versão de teste) do serious game “Mundo de Pólus” por especialistas em 

computação e por especialistas da área da saúde mental, utilizando-se de 

questionário semiestruturado embasado no método de avaliação de jogos 

educacionais EGameFlow (FU; SU; YU, 2009).  

Houve a participação de 11 avaliadores, sendo sete especialistas de 

conteúdo com curso superior na área da saúde e, no mínimo, um ano de atuação 

profissional em saúde mental e pós-graduação na área, e quatro especialistas de 

computação, com curso superior nas áreas de ciência da computação e análise de 

sistemas e, no mínimo, um ano de experiência no desenvolvimento de software ou 

jogos educacionais. 

Dentre os especialistas, a maioria era solteira (88,1%), branca (54,5%), 

com tempo de formação de três a 20 anos. Todos os especialistas mecionaram que 

“sempre” tem acesso a computador, tablet ou smartphone e à internet. Com relação à 

dificuldade em usar computador, tablet ou smartphone, todos os especialistas da 

computação responderam “nunca”. Dentre os especialistas de conteúdo, três 

mecionaram “raramente”, dois “às vezes” e um “nunca”.  No que se refere à afinidade 

com jogos, oito especialistas responderam “sim”. Todos que mencionaram afinidade 

com jogos afirmaram possuir afinidade com a modalidade de jogos individuais.  

Dentre os especialistas, a maioria era solteira (88,1%), branca (54,5%), 

com tempo de formação de três a 20 anos.  

Todos os especialistas mecionaram que “sempre” tem acesso a 

computador, tablet ou smartphone e à internet. Com relação à dificuldade em usar 



116 

computador, tablet ou smartphone, todos os especialistas da computação 

responderam “nunca”. Dentre os especialistas de conteúdo, três mecionaram 

“raramente”, dois “às vezes” e um “nunca”.  

No que se refere à afinidade com jogos, oito especialistas responderam 

“sim”. Todos que mencionaram afinidade com jogos afirmaram possuir afinidade com 

a modalidade de jogos individuais.  

 Na presente pesquisa foi utilizado o EGameFlow que é um instrumento 

empregado para avaliar o nível de prazer proporcionado por jogos eletrônicos de 

aprendizagem ao usuário. A Tabela 3 a seguir mostra o resultado da avaliação dos 

especialistas de acordo com cada categoria de avaliação do EGameFlow. Destaca-se 

que as respostas do instrumento foram assinaladas considerando-se uma nota de 1 a 

7 a cada uma das sete categorias. 

Tabela 3. Distribuição das médias de pontuação da avaliação dos especialistas, de 

acordo com cada categoria do EGameFlow. 

Categorias do EGameFlow Média da pontuação por categoria 

Concentração  4,6818 
Desafios 4,9636 
Autonomia 4,7402 
Clareza dos objetivos 5,0909 
Feedback 5,4772 
Imersão 3,6590 
Melhoria do conhecimento 5,3409 

 

Constata-se, na Tabela 3, que apenas a categoria “Imersão” obteve média 

de pontuação inferior a quatro. De acordo com esta categoria “o jogador deve 

experimentar um envolvimento profundo, mas sem esforço, no jogo”. Uma das 

possíveis explicações para a referida pontuação pode ter sido o fato de que no 

primeiro acesso ao jogo, o usuário obrigatoriamente deveria visualizar todo o tutorial, 

o qual foi considerado extenso.  
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Os especialistas foram convidados a fornecer sugestões ao jogo. A Tabela 

4 a seguir mostra as referidas sugestões e recomendações.  

Tabela 4. Sugestões para o serious game de acordo com a categoria de especialistas.  

Categoria de especialista Sugestões para o jogo 

Especialista de conteúdo Que ele seja mais simples possível para atender as pessoas que 
não tenham afinidade com jogos. 

Especialista de conteúdo Aumentar a fonte, tem explicações excessivas. 

Especialista de conteúdo Seria interessante um feedback com mensagens nas primeiras 
ações básicas que aumentem ou diminuam os níveis de 
sono/alimentação/etc. Não ficou claro se ao não utilizar o jogo por 
alguns dias o pet perde algo, seria interessante que houvessem 
mensagens como "Seu pet está ficando entediado", "Que tal levar 
seu pet para um banho?", Etc. 

Especialista de conteúdo Acredito que as orientações possam ser realizadas se clicar em 
algum botão solicitando a ajuda. Um pouco cansativo ficar 
aparecendo as janelinhas de explicação a todo momento.  

Especialista de conteúdo Sugiro informações mais simples nas caixas de diálogo, para 
diminuir a quantidade de texto. 

Especialista de conteúdo Ótimo jogo. 

Especialista de conteúdo Não percebi nenhuma situação crítica, gostei do desenvolvimento do 
jogo. Talvez novas e melhores formas de relacionamento 
interpessoal no jogo. 

Especialista da computação Tutorial um pouco cansativo. 

Especialista da computação Achei o tutorial extremamente longo, muitos balões de diálogos que 
interrompem a ação. Poderiam ser menos textos, divididos em 
menos balões, os balões poderiam demorar menos para sumir e 
aparecer o próximo (talvez manter o balão em tela e só trocar o 
texto). Também acredito que o tutorial poderia ser feito de forma 
gradativa, com as atividades sendo explicadas ao longo da primeira 
sessão de jogo conforme elas forem sendo requisitadas (informação 
sob-demanda). Senti que o tutorial explicou o jogo e as 
funcionalidades todas de uma vez e, inclusive, fiz o tutorial em dois 
dias. 

Especialista da computação Mudar e padronizar a forma de apresentar as informações na tela. 
Tem muita informação/coisa/tela/popup para confirmar/aceitar. 
Pareceu sobrecarregado para aprender no início. 

Especialista da computação Dividir o tutorial do início em pequenos tutoriais que ocorrem ao 
longo do progresso. O tutorial completo no início ficou longo demais, 
o que acabei não lendo por completo e provavelmente nem 
aproveitei tudo do jogo. Acho que alguns medidores deveriam ter 
uma lógica mais próxima do mundo real. Não vejo sentido em ficar 
entrando no chuveiro várias vezes ou clicando na geladeira várias 
vezes. Talvez seleção de quanto tempo será investido na tarefa? As 
pias estão bugadas visualmente no meu jogo. Se não me engano, 
não consigo clicar nelas também. Achei a parte da construção 
interessante. Boa parte do tempo que joguei, fiquei tentando 
reproduzir o meu ape. Foi divertido. Acho que precisa ter um senso 
de progresso mais claro. Joguei alguns dias e não saí do nível 1. 

 

Os especialistas também foram convidados a emitir opiniões sobre o jogo. 

A tabela 5 a seguir mostra as referidas opiniões.  
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Tabela 5. Opiniões para o serious game de acordo com a categoria de especialistas.  

Categoria de 
especialista 

Opinião sobre o jogo 

Especialista de conteúdo Será útil para as pessoas que convivem com essa patologia e 
que gostem de jogos! 

Especialista de conteúdo Game interessante porém precisa ser mais atrativo. 

Especialista de conteúdo Um bom jogo. Funciona bem como uma agenda para lembrar 
o usuário sobre uso de medicação e atividades a serem 
realizadas ao longo do dia. 

Especialista de conteúdo Iniciativas como esse jogo devem ser estimuladas. Faz com 
que a pessoa trabalhe a mente e tenha foco para algo. 

Especialista de conteúdo O jogo tem muitos atrativos, o objetivo é adequado, sugiro rever 
os textos que poderiam ser substituídos por imagens gif ou 
outro recurso que os torne mais intuitivo. 

Especialista de conteúdo O jogo é uma incrível ferramenta tanto de reflexão e 
autoconhecimento, incentivo a adesão ao tratamento e 
avaliação clínica. Para usuários que gostam de jogos ou 
tiverem interesse e boa aceitação o jogo é uma maneira 
inovadora, intrigante e atrativa de reflexão sobre o dia a dia. 
Parabéns a todos pelo excelente trabalho. 

Especialista da 
computação 

Eu gostei da clara semelhante com o The Sims (trazendo pro 
jogo toda a parte legal de The Sims). A construção dos 
cômodos é bem legal e divertida, o ganho de dinheiro e 
Momentum me pareceu bastante balanceado, os objetivos 
educacionais são bem alinhados com as funcionalidades do 
jogo, você nem percebe que tá aprendendo (que é o que, 
segundo Paul Gee, define um bom jogo educacional - ele te 
ensina sem você perceber que está aprendendo). Os gráficos 
rodaram muito bem no meu iPhone XS Max com iOS 14 mais 
atualizado, apesar de esquentar bastante e aumentar 
consideravelmente o consumo de bateria (só pra deixar 
registrado pois sei que versões betas iOS são assim mesmo). 
Enfim, parabéns pelo jogo, belíssimo trabalho! 

Especialista da 
computação 

Não sei como é o pré preparatório para que as pessoas em 
tratamento para serem apresentadas ao jogo ou se são um 
perfil de crianças, mas a única preocupação é a quantidade de 
informações para abstrair em pouco tempo. Realmente de 
olhar as missões e como elas funcionam ficou extremamente 
claro o objetivo porém são muitas informações para abstrair de 
início. Com essa quantidade de informações eu fiquei 
desmotivado a jogar um pouco porém eu já joguei muito jogo 
na área de gerenciamento de personagem e sou ansioso. 
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Especialista da 
computação 

Gostei bastante da parte da construção. Me diverti 
reproduzindo o meu ape, mas não senti muito um senso de 
conquista ou progresso. Normalmente, para se incentivar o 
progresso, facilita-se muito o início do jogo. Não só para 
prender, mas também com o intuito de ensinar o que o 
progresso traz. Talvez dê pra adicionar algo nesse sentido. As 
tarefas que servem para equilibrar os medidores não ficaram 
muito claros. Por exemplo, teve um medidor que é um 
bonequinho, que ao meu ver, parecia algo como um ícone de 
social. Mas não sabia qual era a tarefa que aumentava ou 
diminuía esse medidor (desculpe se estava no tutorial). 

 

Os depoimentos dos especialistas revelam uma avaliação positiva do 

serious game, e evidencia o tutorial como principal aspecto do jogo que merece 

alteração.  

Após a avaliação foram realizadas as seguintes mudanças no serious 

game, visando atender os aspectos importantes apontados pelos especialistas: 

 Adicionado botão “?” com círculo para repetir o tutorial, de acordo com a 

demanda do usuário; 

 Opção de não visualizar o tutorial; 

 Velocidade diminuída em cada parte do tutorial; 

 Redução em 30% no conteúdo do tutorial; 

 Balanceamento dos ganhos de Momentum e Neutrons; 

 Adicionado nomes para os móveis, acessórios e roupas; 

 Adicionado casa inicial; 

 Todos as opções de rooms disponíveis no level 0; 

 Correções em malhas de roupas; 

 Nova ordenação dos produtos do shopping; 

 Clique fora da “Aba” fecha e cancela a ação; 

 Ajuste da sensibilidade do zoom da câmera; e 
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 Corrigido texto de popup de cancelar. 

As sugestões dos especialistas foram de grande relevância para o 

aperfeiçoamento do serious game.  Os ajustes realizados contribuíram para o fluxo e 

usabilidade do jogo. 
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Considera-se que os objetivos gerais e específicos propostos para esta 

pesquisa foram alcançados com o desenvolvimento e avaliação do serious game 

“Mundo de Pólus”. A pesquisa gerou como produto, uma tecnologia digital inovadora, 

de baixo custo e com possibilidade de uso abrangente para auxiliar pessoas com TB 

no controle do humor e no uso seguro de seus medicamentos.  

A partir do modelo metodológico User-Centered Design e do referencial 

teórico Design Participativo, foi possível conhecer as necessidades de aprendizagem 

de pessoas com TB, em sua perspectiva, na de seus familiares e de profissionais de 

saúde mental, cuja contribuição como stakeholders foi essencial ao desenvolvimento 

do serious game. 

Pode-se destacar como potenciais contribuições do serious game “Mundo 

de Pólus” à pessoa com TB que venha a utilizar o jogo: 

 possibilidade de personalização dos desafios para cada pessoa, sendo 

possível selecionar as missões mais apropriadas para jogar; 

 possibilidade de armazenar e disponibilizar ao profissional de saúde mental as 

informações sobre o humor, facilitando o acompanhamento e o ajuste 

medicamentoso apropriado; 

 o design participativo permitiu melhor adaptação às reais necessidades das 

pessoas com TB no seu cotidiano e no que se refere ao tratamento 

medicamentoso; 

 possibilidade de receber alerta em cada horário de administração dos 

medicamentos, bem como nos horários estabelecidos para atividades 

cotidianas; 

 estímulo à autonomia e participação ativa do paciente no tratamento; 

 acesso a informações sobre o transtorno e CVV; 
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 possibilidade de receber mensagens diárias de valorização da vida.  

Destaca-se que este estudo trouxe contribuições científicas e tecnológicas, 

ao inovar com uma tecnologia embasada em evidências e de interesse da geração 

pós-pandemia, marcada pela transformação digital acelerada.  

A presente pesquisa fornece, ainda, subsídios para estudos futuros sobre 

tecnologias digitais para pessoas com TB, com vistas à promoção de melhores 

resultados de saúde a partir de estratégias inovadoras. Estudos futuros podem avaliar 

o impacto da utilização do serious game no uso seguro de medicamentos, adesão ao 

tratamento e no controle do humor. Espera-se, ainda, o aprimoramento contínuo do 

game e prosseguimento de pesquisas relacionadas às tecnologias digitais para 

pessoas com TB. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE PESSOAS COM 

DIAGNÓSTICO DE TB  

 
Número de identificação: _____ 
Data da entrevista: ___/___/___ 
 

1) Qual a sua data de nascimento?: ___/___/___ 
 

2) Qual a sua idade?: ______ anos 
 

3) Sexo:  
Masculino (   ) 
Feminino  (   ) 
 
4) Qual a sua escolaridade? 
Analfabeto (   ) 
Ensino fundamental incompleto (   ) 
Ensino fundamental completo (   ) 
Ensino médio incompleto (   ) 
Ensino médio completo (   ) 
Ensino superior incompleto (   ) 
Ensino superior completo (   ) 
Sabe ler e escrever (   ) 
 
5) Qual o seu estado civil? 
Solteiro (   ) 
Casado (   ) 
Viúvo (   ) 
Amasiado (   ) 
Divorciado (   ) 
 
6) Qual a sua raça/cor? 
Branca (   ) 
Preta (   ) 
Parda (   ) 
Amarela (   ) 
Indígena (   ) 
 
7) Você tem alguma religião? 
Não tenho (   ) 
Católica (   ) 
Evangélica (   ) 
Espírita (   ) 
Afro-brasileira (   ) 
Outra (   ) _________________ 
 
8) Qual a sua situação de trabalho e/ou ocupação? 
Desempregado (   ) 
Faz trabalhos eventuais (“bicos”) (   ) 
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Trabalho regular (informal) (   ) 
Trabalho regular (registrado) (   ) 
Afastado do trabalho (   ) 
Aposentado INSS (   ) 
Serviço doméstico (   ) 
Outro (   ) _________________ 
  
9) Qual cidade você mora? 
Ribeirão Preto (   ) 
Sertãozinho (   ) 
Jaboticabal (   ) 
Outra (   ) ____________ 
 
10) Qual é a renda mensal total da sua família? 
Não tem renda (   ) 
Até um salário-mínimo (R$ 937,00) (   ) 
Acima de um salário até dois salários-mínimos (R$ 937,00 a R$1.874,00) (   ) 
Acima de dois salários até salários-mínimos (R$ 1.874,00 a R$ 2.811,00) (   ) 
Acima de três salários até quatro salários-mínimos (R$ 2.811,00 a R$ 3.748,00)() 
Acima de quatro salários até cinco salários (R$ 3.748,00 a R$ 4.685,00) (   ) 
Acima de cinco salários (R$ 4.685,00) (   ) 
 
11) Quantas pessoas moram em sua casa, contando com você? 
Moro sozinho (   ) 
Duas pessoas (   ) 
Três pessoas (   ) 
Quatro pessoas (   ) 
Cinco pessoas (   ) 
Outro (   ) ___________ 
 
12) Com que frequência você tem acesso a computador, tablet ou smartfone? 
Nunca (  ) 
Raramente (   ) 
Às vezes (   ) 
Sempre (   ) 
Não sei (   ) 
 
13) Com que frequência você tem dificuldade em usar computador, tablet ou 

smartfone? 
Nunca (  ) 
Raramente (   ) 
Às vezes (   ) 
Sempre (   ) 
Não sei (   ) 
 
14) Com que frequência você tem acesso a internet? 
Nunca (  ) 
Raramente (   ) 
Às vezes (   ) 
Sempre (   ) 
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Não sei (   ) 
 
15) Possui outras enfermidades? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
16) Você faz uso contínuo de medicamentos? Quais? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE MENTAL  
 
Número de identificação: _____ 
Data da entrevista: ___/___/___ 
 

1 – Idade: ______ anos completos 

2 – Sexo:   (1) Masculino      (2) Feminino 

3 – Formação acadêmica/técnica 
(1) Médico             (2) Enfermeiro         (3) Assistente Social     (4) Psicólogo 
(5) Técnico de enfermagem      (6) Auxiliar de enfermagem      (7) Terapeuta 
ocupacional 
(8) Outro, especifique: _______________________________________________ 

4 – Tempo de formação: especificar anos ou meses completos: _____________ 

5 – Especialização:  (1) Sim     (2) Não      (3) Não se aplica 

6 – Tipo de especialização: (1) Saúde Mental   (2) Outra   (3) Não tem   (4) Não 
se aplica 

7 – Tempo de trabalho na área: especificar em anos ou meses completos: _____ 

8 – Que tipo de programas educacionais frequentou?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

9 – Tempo de trabalho na instituição: especificar em anos ou meses completos: 
_______________ 

10 – Jornada de trabalho: horas completas por semana: __________________ 

11 – Tem outro em emprego: (1) Não    (2) Sim 

12 – Se tem outro emprego, qual a área de atuação do outro emprego: 
(1) Saúde mental   (2) Outra área    (3) Não se aplica 

13 – Com que frequência que você tem acesso a computador, tablet ou 
smartfone? 
(1) Sempre   (2) Às vezes  (3) Raramente  (4) Nunca  (5) Não sei 

14 – Com que frequência você tem dificuldade em usar computador, tablet 
ou smarfone? 
(1) Sempre   (2) Às vezes  (3) Raramente  (4) Nunca  (5) Não sei 

15 – Com que frequência você tem acesso a internet? 
(1) Sempre   (2) Às vezes  (3) Raramente  (4) Nunca  (5) Não sei 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
PESSOAS COM TRANSTORNO BIPOLAR  

 

ESCLARECIMENTO AO PARTICIPANTE: 

Eu, Ellen Carolina Dias Castilho, enfermeira e aluna de doutorado da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, sob orientação da Profa. Dra. Adriana Inocenti Miasso, 

estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada “Tecnologia digital serious game para 

monitoramento e promoção da autonomia no tratamento medicamentoso para pessoas com 

Transtorno Bipolar”. Para desenvolver este estudo, eu preciso realizar entrevistas coletivas 

com pessoas com Transtorno Bipolar atendidos no Ambulatório de Transtorno de Humor. 

Por isso, acredito que o(a) Senhor(a) seja uma pessoa que possa informar sobre este 

assunto. Sendo assim, convido o(a) Senhor(a) a participar desse projeto de pesquisa. Para 

isso irei fazer uma rodada de discussão com algumas perguntas para o(a) Senhor(a), 

juntamente com mais pessoas, em uma sala reservada. O tempo estimado para a realização 

da rodada é de 1 hora. Vou utilizar as respostas de todos os participantes para estudar e 

entender melhor as necessidades de pessoas com transtorno bipolar, especialmente no que 

se refere ao uso de medicamentos. As entrevistas serão gravadas e transcritas e ficarão 

guardadas sob minha responsabilidade durante cinco anos e após esse período serão 

inutilizadas. Se o(a) Senhor(a) concordar em participar, eu garanto que seu nome não vai 

aparecer nesse trabalho em nenhum momento, que o(a) Senhor(a) não vai precisar pagar 

nada e também não vai receber dinheiro para participar; que sua participação na pesquisa 

é espontânea e que ela não vai influenciar no seu direito de atendimento aqui no serviço e 

o(a) Senhor(a) poderá desistir de participar do estudo quando quiser, de acordo com a sua 

vontade. Os riscos decorrentes da participação na pesquisa serão mínimos e estão 

atrelados a questões de cunho emocional. Você tem o direito de pedir uma indenização em 

caso de qualquer dano ao(à) Senhor(a) decorrente de sua participação na pesquisa. Se 

durante a entrevista o(a) Senhor(a) sentir qualquer desconforto emocional, a mesma poderá 

ser interrompida e, caso após avaliação das respostas dadas, perceba-se que algum tipo 

de ajuda ou tratamento para seu estado emocional seja necessário, serão dadas as 

orientações devidas e necessárias, conforme sua vontade. Eu me comprometo também a 

tirar qualquer dúvida que o(a) Senhor(a) tiver. Caso o(a) Senhor(a) compareça ao serviço 

apenas para fins da pesquisa, será fornecido vale transporte e alimentação. Acreditamos 

que os resultados desse estudo poderão contribuir para melhorar a autonomia das pessoas 

com transtorno bipolar no que se refere aos seus tratamentos com medicamentos. Os 
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resultados da pesquisa poderão ser publicados e divulgados em revistas e eventos 

científicos. Se aceitar participar, vou pedir que assine uma folha como essa, que diz que 

aceita participar do projeto de pesquisa, e também o(a) Senhor(a)  receberá, para guardar, 

uma via do termo assinada por mim e pela supervisora desta pesquisa. 

Termo de Consentimento Livre, após esclarecimento: 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

Carteira de Identidade (RG): ___________________ e CPF: _______________________, 

declaro que fui informado(a) pela pesquisadora o que ela vai realizar no projeto de pesquisa: 

“Tecnologia digital serious game para monitoramento e promoção da autonomia no 

tratamento medicamentoso para pessoas com Transtorno Bipolar” e eu ACEITO participar 

desta pesquisa. 

Ribeirão Preto, ......... de ..................................... de 20...... 

__________________________________________________ 

Assinatura 

Em qualquer caso de dúvida, entrar em contato pelo(s) telefone(s): (14) 99782.0370 

(pesquisadora), (16) 3315.3418 (orientadora) ou 3315.9197 (Comitê de Ética em Pesquisa 

da EERP): de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 

horas). Observação: o CEP tem “a tarefa de zelar pela integridade e direito dos participantes 

das pesquisas, revisando e acompanhando projetos e estudos que envolvem seres 

humanos”. 

  

   _____________________________                    ____________________________ 

  Adriana Inocenti Miasso (Orientadora)           Ellen Carolina Dias Castilho (Pesquisadora) 

            CPF: 202.778.358-01                                            CPF: 365.412.448-80 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
FAMILIARES DE PESSOAS COM TRANSTORNO BIPOLAR 

 

ESCLARECIMENTO AO PARTICIPANTE: 

Eu, Ellen Carolina Dias Castilho, enfermeira e aluna de doutorado da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, sob orientação da Profa. Dra. Adriana Inocenti Miasso, 

estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada “Tecnologia digital serious game para 

monitoramento e promoção da autonomia no tratamento medicamentoso para pessoas com 

Transtorno Bipolar”. Para desenvolver este estudo, eu preciso realizar entrevistas coletivas 

com familiares de pessoas com transtorno bipolar atendidos no Ambulatório de Transtorno 

de Humor do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Por isso, acredito que o(a) Senhor(a) 

seja uma pessoa que possa informar sobre este assunto. Sendo assim, convido o(a) 

Senhor(a) a participar desse projeto de pesquisa. Para isso irei fazer uma rodada de 

discussão com algumas perguntas para o(a) Senhor(a), juntamente com mais familiares, em 

uma sala reservada. O tempo estimado para a realização da rodada é de 1 hora. Vou utilizar 

as respostas de todos os participantes para estudar e entender melhor as necessidades de 

pessoas com transtorno bipolar, especialmente no que se refere ao uso de medicamentos. 

As entrevistas serão gravadas e transcritas e ficarão guardadas sob minha responsabilidade 

durante cinco anos e após esse período serão inutilizadas. Se o(a) Senhor(a) concordar em 

participar, eu garanto que seu nome não vai aparecer nesse trabalho em nenhum momento, 

que o(a) Senhor(a) não vai precisar pagar nada e também não vai receber dinheiro para 

participar; que sua participação na pesquisa é espontânea e que ela não vai influenciar no 

seu direito de atendimento aqui no serviço e o(a) Senhor(a) poderá desistir de participar do 

estudo quando quiser, de acordo com a sua vontade. Os riscos decorrentes da participação 

na pesquisa serão mínimos e estão atrelados a questões de cunho emocional. Você tem o 

direito de pedir uma indenização em caso de qualquer dano ao(à) Senhor(a) decorrente de 

sua participação na pesquisa. Se durante a entrevista o(a) Senhor(a) sentir qualquer 

desconforto emocional, a mesma poderá ser interrompida e, caso após avaliação das 

respostas dadas, perceba-se que algum tipo de ajuda ou tratamento para seu estado 

emocional seja necessário, serão dadas as orientações devidas e necessárias, conforme 

sua vontade. Eu me comprometo também a tirar qualquer dúvida que o(a) Senhor(a) tiver. 

Caso o(a) Senhor(a) compareça ao serviço apenas para fins da pesquisa, será fornecido 

vale transporte e alimentação. Acreditamos que os resultados desse estudo poderão 

contribuir para melhorar a autonomia das pessoas com transtorno bipolar no que se refere 
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aos seus tratamentos com medicamentos. Os resultados da pesquisa poderão ser 

publicados e divulgados em revistas e eventos científicos. Se aceitar participar, vou pedir 

que assine uma folha como essa, que diz que aceita participar do projeto de pesquisa, e 

também o(a) Senhor(a)  receberá, para guardar, uma via do termo assinada por mim e pela 

supervisora desta pesquisa. 

Termo de Consentimento Livre, após esclarecimento: 

 

Eu, _____________________________________________________________________, 

Carteira de Identidade (RG): ______________________ e CPF: _____________________, 

declaro que fui informado(a) pela pesquisadora o que ela vai realizar no projeto de pesquisa: 

“Tecnologia digital serious game para monitoramento e promoção da autonomia no 

tratamento medicamentoso para pessoas com Transtorno Bipolar” e eu ACEITO participar 

desta pesquisa. 

Ribeirão Preto, ......... de ..................................... de 20...... 

__________________________________________________ 

Assinatura 

Em qualquer caso de dúvida, entrar em contato pelo(s) telefone(s): (14) 99782.0370 

(pesquisadora), (16) 3315.3418 (orientadora) ou 3315.9197 (Comitê de Ética em Pesquisa 

da EERP): de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 

horas). Observação: o CEP tem “a tarefa de zelar pela integridade e direito dos participantes 

das pesquisas, revisando e acompanhando projetos e estudos que envolvem seres 

humanos”. 

_____________________________                    ____________________________ 

  Adriana Inocenti Miasso (Orientadora)           Ellen Carolina Dias Castilho (Pesquisadora) 

            CPF: 202.778.358-01                                            CPF: 365.412.448-80 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL 

 

ESCLARECIMENTO AO PARTICIPANTE: 

Eu, Ellen Carolina Dias Castilho, enfermeira e aluna de doutorado da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, sob orientação da Profa. Dra. Adriana Inocenti Miasso, 

estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada “Tecnologia digital serious game para 

monitoramento e promoção da autonomia no tratamento medicamentoso para pessoas com 

Transtorno Bipolar”. Para desenvolver este estudo, eu preciso realizar entrevistas coletivas 

com profissionais de saúde mental atuantes no Ambulatório de Transtorno de Humor. Por 

isso, acredito que o(a) Senhor(a) seja uma pessoa que possa informar sobre este assunto. 

Sendo assim, convido o(a) Senhor(a) a participar desse projeto de pesquisa. Para isso irei 

fazer uma rodada de discussão com algumas perguntas para o(a) Senhor(a), juntamente 

com mais profissionais, em uma sala reservada. O tempo estimado para a realização da 

rodada é de 1 hora. Vou utilizar as respostas de todos os participantes para estudar e 

entender melhor as necessidades de pessoas com transtorno bipolar, especialmente no que 

se refere à terapêutica medicamentosa. As entrevistas serão gravadas e transcritas e ficarão 

guardadas sob minha responsabilidade durante cinco anos e após esse período serão 

inutilizadas. Se o(a) Senhor(a) concordar em participar, eu garanto que seu nome não vai 

aparecer nesse trabalho em nenhum momento, que o(a) Senhor(a) não vai precisar pagar 

nada e também não vai receber dinheiro para participar; que sua participação na pesquisa é 

espontânea e que ela não vai influenciar no seu trabalho aqui no ambulatório e o(a) Senhor(a) 

poderá desistir de participar do estudo quando quiser, de acordo com a sua vontade. Os 

riscos decorrentes da participação na pesquisa serão mínimos e estão atrelados a questões 

de cunho emocional. Você tem o direito de pedir uma indenização em caso de qualquer dano 

ao(à) Senhor(a) decorrente de sua participação na pesquisa. Se durante a entrevista o(a) 

Senhor(a) sentir qualquer desconforto emocional, a mesma poderá ser interrompida e, caso 

após avaliação das respostas dadas, perceba-se que algum tipo de ajuda ou tratamento para 

seu estado emocional seja necessário, serão dadas as orientações devidas e necessárias, 

conforme sua vontade. Eu me comprometo também a tirar qualquer dúvida que o(a) 

Senhor(a) tiver. Caso o(a) Senhor(a) compareça ao serviço apenas para fins da pesquisa, 

será fornecido vale transporte e alimentação. Acreditamos que os resultados desse estudo 

poderão contribuir para melhorar a autonomia das pessoas com transtorno bipolar no que se 

refere aos seus tratamentos com medicamentos. Os resultados da pesquisa poderão ser 
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publicados e divulgados em revistas e eventos científicos. Se aceitar participar, vou pedir que 

assine uma folha como essa, que diz que aceita participar do projeto de pesquisa, e também 

o(a) Senhor(a)  receberá, para guardar, uma via do termo assinada por mim e pela 

supervisora desta pesquisa. 

Termo de Consentimento Livre, após esclarecimento: 

 

Eu, _____________________________________________________________________, 

Carteira de Identidade (RG): ____________________ e CPF: _______________________, 

declaro que fui informado(a) pela pesquisadora o que ela vai realizar no projeto de pesquisa: 

“Tecnologia digital serious game para monitoramento e promoção da autonomia no 

tratamento medicamentoso para pessoas com Transtorno Bipolar” e eu ACEITO participar 

desta pesquisa. 

Ribeirão Preto, ......... de ..................................... de 20...... 

__________________________________________________ 

Assinatura 

Em qualquer caso de dúvida, entrar em contato pelo(s) telefone(s): (14) 99782.0370 

(pesquisadora), (16) 3315.3418 (orientadora) ou 3315.9197 (Comitê de Ética em Pesquisa 

da EERP - USP): de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 

horas). Observação: o CEP tem “a tarefa de zelar pela integridade e direito dos participantes 

das pesquisas, revisando e acompanhando projetos e estudos que envolvem seres 

humanos”. 

  _____________________________                    ____________________________ 

  Adriana Inocenti Miasso (Orientadora)           Ellen Carolina Dias Castilho (Pesquisadora) 

            CPF: 202.778.358-01                                            CPF: 365.412.448-80 

 

 
  



169 

APÊNDICE F – SLIDES APRESENTADOS NOS CÍRCULOS DE DISCUSSÃO  

Slide 1 

 
 
Slide 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 

Slide 3 
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APÊNDICE G – MENSAGENS DE VALORIZAÇÃO DA VIDA DO SERIOUS GAME 
“MUNDO DE PÓLUS” 
 
Eu sou uma pessoa... mais forte do que qualquer doença.  

(CAMPOS et al., 2012) 

 

Será uma caminhada com muitas descobertas. 

(CAMPOS et al., 2012) 

 

É o momento de olhar para si e se conhecer melhor. 

(CAMPOS et al., 2012) 

 

Olhe ao redor e veja como você é importante. 

(CAMPOS et al., 2012) 

 

A vida é feita de laços que o amor mantém atados. 

(CAMPOS et al., 2012) 

 

“Nenhum homem é uma ilha", já dizia um poeta inglês chamado John Donne. 

(CAMPOS et al., 2012) 

 

A jornada pode ser difícil, mas você conseguirá se sentir bem com cada passo dado 

em direção à vitória. 

 

Viva cada instante da sua jornada. Você é capaz de vencer todos os dias. 

 

Você não está sozinho. Há pessoas que querem vencer com você. 

 

Você constrói seus caminhos junto às pessoas que estão ao seu lado. 

 

Permita que as pessoas que mais gosta façam parte da sua jornada. Juntos a força 

para vencer é muito maior. 

 

Estenda a mão para quem gosta de você para que possam lhe ajudar nessa jornada. 

 

Mudanças podem causar incômodos. Evitar esses incômodos não é a solução. O 

melhor a fazer é compartilhar e vencermos juntos. 

 

Os passos para trás podem ser apenas impulso para os grandes saltos à diante.  

(CAMPOS et al., 2012) 

 

Segurança, compreensão, respeito e empatia são essenciais para apoiarmos quem 

amamos.  

(VEDANA et al., 2020) 
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Expresse o que sente por meio da arte, das mensagens nas redes sociais e até 

mesmo das conversas com pessoas de confiança. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Situações de crise podem gerar sentimentos negativos. Não guarde eles para você. 

Compartilhe seus sentimentos com pessoas de confiança. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Busque ouvir com atenção, com respeito e sem julgamentos os conselhos e 

orientações. Quem ama você quer vencer a jornada também. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Algumas situações podem ser mais difíceis de lidar e, por isso, é importante que você 

esteja perto das pessoas que possam lhe ajudar. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Fortalecer sua rede de apoio é essencial! 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Contar com ajuda de outras pessoas é um ato de responsabilidade e cuidado com 

você mesmo. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Quem você considera a pessoa que mais pode lhe ajudar? Então diga a ela o quanto 

ela é importante. (VEDANA et al., 2020) 

 

Existem momentos que requerem ajuda de um profissional. Se você está precisando 

desta ajuda, não hesite em procurar.  

(VEDANA et al., 2020) 

 

Faça a autopercepção. Identifique, compreenda, aceite e avalie suas emoções e 

reações para evoluir sempre.  

(VEDANA et al., 2020) 

 

As emoções e sentimentos fazem parte do nosso cotidiano. Aceite a presença deles 

e busque lidar da melhor forma. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Reconhecer sentimentos e emoções nos traz força extra no enfrentamento de 

situações difíceis. 

(VEDANA et al., 2020) 
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Todos os sentimentos são importantes, mesmo aqueles que consideramos menos 

agradáveis. Eles indicam algo que precisamos melhorar. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Sentimentos não enfraquecem a pessoa.  

(VEDANA et al., 2020) 

 

Cada dia é uma nova oportunidade para vencer sua jornada. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Demonstre gratidão às pessoas que ajudam você. Esse é o sentimento que mais traz 

bem-estar e força. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Seja grato às oportunidades e pequenas vitórias conquistadas. Seu bem-estar será 

maior. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Ligue agora mesmo para quem você gosta e diga o quanto você é grato pela ajuda 

que recebe. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Diga, agora mesmo, para a pessoa mais especial da sua vida que você a ama. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Pense e escreva no papel sobre os dias mais felizes e gratificantes da sua vida. A 

memória deles traz força para você. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

A vida é dinâmica e a gratidão pode favorecer nosso bem-estar. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Você é protagonista da sua jornada. Decida sempre pela vitória. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Não desista, mesmo que no caminho haja dificuldades. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

O reconhecimento de sentimentos e emoções nos auxilia no enfrentamento de 

situações difíceis e na atenção plena aos momentos bons. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

A prática da gratidão pode gerar sentimentos de bem-estar físico e mental.  

(JANS-BEKEN et al., 2020) 
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Pense na sua vida e nos motivos pelos quais você é grato. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

A vida é dinâmica e a gratidão pode favorecer nosso bem-estar. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Frente a um problema, é importante que você pense em ações e estratégias que pode 

usar para lidar com a situação.  

(VEDANA et al., 2020) 

 

Você é protagonista na resolução dos seus problemas, mas não precisa passar por 

eles sozinho.  

(VEDANA et al., 2020) 

 

Reconheça cada pequena vitória ou conquista em seu dia a dia.  

(VEDANA et al., 2020) 

 

Não desista de você! 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Mantenha contato com pessoas que lhe fazem bem.  

(VEDANA et al., 2020) 

 

Reconheça os aspectos positivos da vida.  

(VEDANA et al., 2020) 

 

Tente manter uma rotina mais saudável.  

(VEDANA et al., 2020) 

 

Não se cobre demais! 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Lembre-se de coisas que lhe fazem bem: acontecimentos, pessoas, planos futuros, 

sensações positivas! 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Aprenda a manejar suas emoções, controlar a impulsividade e ter cautela e equilíbrio 

nas suas atitudes e decisões. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

O que você poderia fazer a partir de hoje para aumentar o seu equilíbrio e cautela ao 

tomar decisões? 

(VEDANA et al., 2020) 
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Busque compreender a perspectiva de outras pessoas sobre as situações. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Esteja aberto para mudanças e cultive habilidades para adaptar-se! 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Cultive a esperança, pois ela promove a saúde mental, especialmente em momentos 

difíceis. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Reflita sobre o significado de esperança para você e pense no que você se lembra ao 

ouvir esta palavra. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Evite excesso de preocupação! 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Cultive pensamentos positivos! 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Estabeleça objetivos que possam ser realizados e lembre de revê-los com frequência! 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Evite tratar problemas e crises como situações definitivas! 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Reconheça cada pequeno sucesso! 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Lembre-se de momentos positivos e esperançosos de sua vida. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Pense em pessoas que você já ajudou ou alegrou em algum momento de sua vida. 

(VEDANA et al., 2020) 

 

Pense em uma música que lhe traga paz. 

 

Pense no lugar mais bonito que você já visitou. 
 
Lembre-se de um momento especial, em que sentiu felicidade. 
 
Busque memórias e práticas que promovam a esperança! 
(VEDANA et al., 2020) 
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Respeite os seus limites, seu tempo e suas vontades. Está tudo bem em não dar conta 
de tudo. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Cuide do seu bem-estar, se acolha e se veja com carinho. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Converse sobre suas emoções, mantenha um canal de comunicação aberto com 
pessoas de sua confiança e que lhe fazem bem. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Reserve um tempo para realizar atividades que você gosta. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Respeite o tempo de cada um, reconheça que as pessoas têm diferentes modos de 
lidar e vivenciar as situações. 
(VEDANA et al., 2020) 
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APENDICÊ H - MENSAGENS DE CONHECIMENTO DO SERIOUS GAME “MUNDO 
DE PÓLUS” 
 
Tudo pode ser feito, basta conhecer seus recursos e usá-los com sabedoria. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
Anote e tenha sempre por perto os contatos da sua rede de apoio. Será seu suporte 
quando mais precisar. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
Conte sempre com o profissional que orienta o uso do seu medicamento.  
(CAMPOS et al., 2012) 
 
Essa jornada de tratamento é uma experiência que envolve também a sua família, 
amigos e a equipe de saúde. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
Você também tem compromissos com o seu tratamento. É responsável por suas 
escolhas. Faça com sabedoria. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
É importante ler e conhecer todas as informações sobre seu tratamento. O progresso 
está em saber cada detalhe da caminhada. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
É sempre importante conhecer sobre os seus direitos. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
Quanto mais conhecer sobre os medicamentos, mais poder sobre seus recursos terá. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
Um medicamento pode ser utilizado para situações diferentes. Leia sempre as 
informações sobre ele. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
Nunca utilize medicamentos que não foram prescritos pelo médico. 
 
Nunca tome mais medicamentos do que aqueles prescritos pelo médico. 
 
Dica: o efeito terapêutico de um medicamento é o que você espera que aconteça, por 
exemplo, acalmar, ajudar a dormir, relaxar, parar de ouvir vozes. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
Dica: o efeito indesejável ou colateral do medicamento, é uma consequência negativa, 
por exemplo, tremores, dormir demais. Se acontecerem, comunique a equipe de 
saúde. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
Converse com o profissional de saúde sempre que você perceber efeitos 
desagradáveis dos medicamentos. 
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(CAMPOS et al., 2012) 
 
Sempre confira a dose dos medicamentos antes de utilizá-los. 
 
Sempre confira o nome dos medicamentos antes de utilizá-los. 
 
Você sabe para que serve cada medicamento que utiliza? Se tiver dúvidas, pergunte 
ao profissional de saúde que o acompanha.  
 
As bulas são importantes fontes de informações sobre os medicamentos, mas quando 
tiver dúvidas sobre os medicamentos, pergunte aos profissionais de saúde. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
O medicamento pode produzir efeitos que atrapalham no dia-a-dia. Se isso acontecer, 
converse com a equipe de saúde.  
(CAMPOS et al., 2012) 
 
Converse com a equipe de saúde sempre que considerar necessário. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
Você pode e tem o direito de buscar ajuda para participar ativamente do seu 
tratamento. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
A equipe de saúde quer ouvir a sua opinião sobre o tratamento. Compartilhe tudo com 
eles. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
Guardar segredos sobre os sentimentos e reações ao tratamento afasta você das 
melhores soluções. 
(CAMPOS et al., 2012) 
 
Sempre que necessário, busque maneiras de compreender o que você tem sentido e 
os motivos ligados a isso. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Dê importância aos seus sentimentos. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Todos os sentimentos são importantes, até aqueles que pensamos ser menos 
agradáveis podem mostrar algo importante para nós. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
É importante aceitar os sentimentos, sem julgamentos, para compreender e refletir 
sobre formas de enfrentamento. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Identificar, sentir, refletir e promover ações para lidar com o que você sente é um 
exercício constante. 
(VEDANA et al., 2020) 
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Ser grato pode aumentar a capacidade de enfrentar situações difíceis e ainda diminuir 
o estresse. 
(JANS-BEKEN et al., 2020) 
 
Emoções podem influenciar nossa capacidade de perceber e se adaptar a uma 
situação.  
(VEDANA et al., 2020) 
 
É importante identificar quais pessoas podem colaborar no processo de resolução de 
problemas e procurar ajuda sempre que necessário. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Evite tomar decisões muito sérias ou irreversíveis quando não estiver bem.  
(VEDANA et al., 2020) 
 
Consuma informações com a qualidade e a quantidade que lhe fazem bem. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Procure observar situações negativas como passageiras e temporárias e reconhecer 
possibilidades e potencialidades.  
(VEDANA et al., 2020) 
 
Tenha abertura para buscar e aceitar ajuda. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Busque expressar claramente o que espera ou deseja ao pedir ajuda. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
O apoio de outras pessoas pode diminuir o estresse e a sensação de fragilidade 
emocional. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Busque explorar as formas de resolver os problemas e suas possíveis consequências. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Situações difíceis que conseguiu superar fazem parte da sua trajetória e demonstram 
seu crescimento. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Cuidar da saúde mental tem vários benefícios como bem-estar e autoconhecimento. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Cuide de seus hábitos e comportamentos alimentares. Procure comer de forma 
saudável, mas acolha e respeite o seu relacionamento com a comida. 
(VEDANA et al., 2020) 
 
Evite comportamentos que podem lhe causar riscos e danos, como o uso de álcool e 
drogas. 
(VEDANA et al., 2020) 



187 

 
REFERÊNCIAS  
 
CAMPOS, R. T. O. et al. Guia da gestão autônoma da medicação - GAM. 
DSC/FCM/UNICAMP; AFLORE; IPUB/UFRJ; DP/UFF; DPP/UFRGS, 2012. 
Disponível em: 
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/guia_gam_para_dowload
_com_correcoes.pdf. Acesso em: 9 jun. 2021. 
 
JANS-BEKEN, L. et al. Gratitude and health: an updated review. The Journal of 
Positive Psychology, v. 15, n. 6, p. 743-782, 2020.  
 
VEDANA, K. G. G. et al. Promoção da saúde mental em pandemia e situações 
de desastres (livro eletrônico). 1. ed. Ribeirão Preto, SP: 2020. Disponível em: 
https://inspiracao-leps.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Cartilha-2020-USP-
digital-completa-OK.pdf. Acesso em: 9 jun. 2021. 
 
 
 
 

  



188 

APÊNDICE I – INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSTORNO E TRATAMENTO DO 
SERIOUS GAME “MUNDO DE PÓLUS 
 

 

Informações sobre o transtorno e o tratamento 

 

O transtorno bipolar é uma condição de saúde mental tratável, 

caracterizada por alterações graves de humor, que envolvem períodos de humor 

elevado e de depressão intercalados por períodos de remissão.  

O tratamento do transtorno bipolar pode incluir grupos de apoio, 

medicamentos, psicoterapia entre outras estratégias que podem ser pactuadas entre 

você e profissionais de saúde. O tratamento certo é aquele que funciona melhor para 

você. Existem muitos medicamentos seguros e eficazes que podem ser prescritos 

para controlar os sintomas de um transtorno de humor. Se a decisão for pelo 

medicamento como opção de tratamento, é importante que ele seja utilizado conforme 

a prescrição e que qualquer reação desagradável seja informada ao médico ou equipe 

de saúde responsável pelo seu acompanhamento.  

 

Para maiores informações: 

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece, de forma gratuita, atendimento à saúde 

mental em sua rede pública. Você pode procurar em sua cidade os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) ou por Unidades de Saúde que podem fornecer mais 

informações sobre a realização dos atendimentos. 
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188 - CVV (Centro de Valorização da Vida) é um serviço gratuito, 24 horas, que realiza 

apoio emocional, de forma sigilosa a todas as pessoas que querem e precisam 

conversar. Os atendimentos também acontecem através do site www.cvv.org.br.  
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APÊNDICE J – TUTORIAL COMPLETO DO SERIOUS GAME “MUNDO DE PÓLUS 
 
Início/Start 
    1: "Você no Mundo de Pólus!", "Oi!", "Continuar" 
    2: "Você no Mundo de Pólus!", "Que bom ter você por aqui.", "Continuar" 
    3: "Você no Mundo de Pólus!", "Aproxime-se, quero ver você de perto!", "Continuar" 
    4: "Você no Mundo de Pólus!", "Fique à vontade, pode entrar que essa casa também 
é sua!", "Continuar" 
    5: "Conheça o Avatar", "Bem melhor! Pois bem, eu sou o seu Avatar no Mundo de 
Pólus", "Continuar" 
    6: "Conheça o Avatar", "Isso significa que você precisa cuidar de mim e, para isso, 
eu vou fazer tudo que você me pedir...", "Continuar" 
    7: "Conheça o Avatar", "... ou, bem, quase tudo. De vez em quando meu humor está 
alterado e eu posso ficar distraído ou irritado.", "Continuar" 
    8: "Conheça o Avatar", "Mas, com a sua ajuda, aposto que isso não será um 
problema. Promete que vai cuidar de mim, certo?", "Certo" 
    9: "Conheça o Avatar", "Ótimo! Então deixa eu te mostrar as coisas por aqui.", 
"Continuar" 
    10: "Boutique: Trocar roupas", "A primeira lição é cuidar da minha aparência e me 
deixar do jeito que achar mais legal. Toque no ícone de CAMISETA para abrir a 
Boutique.", "Continuar" 
 
Tutorial da Boutique 
    1: "Boutique: Trocar roupas", "Legal, você abriu a Boutique!", "Continuar" 
    2: "Boutique: Trocar roupas", "Aqui você encontra acessórios, camisetas, regatas, 
vestidos, calças, saias, bermudas...", "Continuar" 
    3: "Boutique: Trocar roupas?", "Ah! Quase esqueci. Você é do tipo que gosta de 
cachorros ou de gatos?", "Continuar" 
    4: "Boutique: Trocar roupas?", "Tocando ali embaixo você pode escolher se você 
quer que eu seja felino ou canino.", "Continuar" 
    5: "Boutique: Trocar roupas?", "Não se preocupe. Independentemente da espécie 
e da aparência, que você pode alterar quando quiser, eu continuo sendo eu, com o 
mesmo humor e necessidades.", "Continuar" 
    6: "Boutique: Trocar roupas!", "Vamos às roupas? Nessa parte de cima da tela, no 
canto esquerdo, você vê tudo que estou vestindo agora, marcado com a borda de cor 
azul. Você gosta dessas?", "Continuar" 
    7: "Boutique: Trocar roupas!", "Clicando em cada uma delas, você abre as opções 
de roupa, onde você pode escolher uma para substituir a atual.", "Continuar" 
    8: "Boutique: Trocar roupas!", "Você pode me vestir com até 4 peças de roupa: 
acessórios, camisetas, calças e calçados.", "Continuar" 
    9: "Boutique: Trocar roupas!", "Mas, nem todas roupas estão prontas para trocar na 
Boutique, ainda. Observe pelas cores:", "Continuar" 
    10: "Boutique: Trocar roupas!", "A com borda azul, como eu já disse, é a atual.", 
"Continuar" 
    11: "Boutique: Trocar roupas!", "As de borda cinza são roupas que estão disponíveis 
na Boutique. É só clicar para trocar!", "Continuar" 
    12: "Boutique: Comprar roupas!", "Bordas amarelas indicam roupas que você já 
pode comprar. Para isso, você gastará uma moeda que em Pólus nós chamamos de 
Neutrons!", "Continuar" 
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    13: "Boutique: Roupas bloqueadas!", "Já as bordas vermelhas, indicam aquelas 
peças que você ainda não pode comprar. Isso pode ser por dois motivos...", 
"Continuar" 
    14: "Boutique: Roupas bloqueadas!", "Ou você não possui Neutrons suficientes, ou 
você não atingiu o Momentum certo ainda.", "Continuar" 
    15: "Boutique: Desbloquear roupas!", "Ali embaixo você pode ver seu Momentum 
atual e a quantidade de Neutrons que você acumulou. Eu explicarei mais sobre como 
você consegue aumentar esses valores mais tarde.", "Continuar" 
    16: "Boutique: Desbloquear roupas!", "O importante agora é que você saiba que 
com um tanto de tempo e um pouco de dedicação você conseguirá comprar todas as 
roupas da Boutique!", "Continuar" 
    17: "Boutique: Trocar roupas!", "E você já tem o suficiente para experimentarmos 
algumas! Experimente as opções e depois clique no botão de quadrado preto para 
continuar!", "Continuar" 
 
Tutorial dos Atributos 
    1: "Barra de Necessidades", "Gostei bastante da sua escolha de roupas! Sempre 
que quiser experimentar outras, é só tocar no botão da camiseta novamente.", 
“Continuar" 
    2: "Barra de Necessidades", "Você percebeu essa barra azul na parte inferior da 
tela? Essa é a Barra de Necessidades. São várias informações para que você saiba 
qual a melhor forma de cuidar de mim.", "Continuar" 
    3: "Barra de Necessidades", "Como eu comentei antes, nem sempre meu humor 
está equilibrado... agora é sua responsabilidade identificar o que está gerando esse 
desequilíbrio e me orientar!", "Continuar" 
    4: "Barra de Necessidades", "Para saber se meu humor está equlibrado ou não, 
observe o rosto do canto esquerdo da barra:", "Continuar" 
    5: "Barra de Necessidades", "Dependendo de como estão as diferentes 
necessidades, o humor pode variar de Mania a Depressão Grave.", "Continuar" 
    6: "Barra de Necessidades", "O ideal é que ele fique a maior parte do tempo 
Equilibrado, na cor verde, pois isso gera Momentum.", "Continuar" 
    7: "Barra de Necessidades", "Mas se estiver desequilibrado, ou seja, caminhando 
para qualquer um dos extremos, fique atento ao restante da barra!", "Continuar" 
    8: "Barra de Necessidades", "É aí que você tem que prestar atenção aos 6 atributos 
de Necessidade! Observe:", "Continuar" 
    9: "Barra de Necessidades", "Os atributos da primeira fileira são: Energia, Social e 
Conhecimento. Logo abaixo você vê: Higiene, Diversão e Saciedade.", "Continuar" 
    10: "Barra de Necessidades", "Cada atributo está relacionado com uma 
necessidade, e pode variar para o extremo superior ou inferior.", "Continuar" 
    11: "Barra de Necessidades", "Novamente, equilíbrio é a chave! Precisamos realizar 
atividades que vão em direção ao centro.", "Continuar" 
    12: "Barra de Necessidades", "Vou dar um exemplo... Repare no atributo de 
Higiene, o primeiro da segunda fileira, com o ícone de chuveiro.", "Continuar" 
    13: "Barra de Necessidades", "Quando o indicador de necessidade de Higiene está 
crescido para baixo, significa que preciso aumentar a Higiene.", "Continuar" 
    14: "Barra de Necessidades", "Para fazer isso, pense: que objetos eu posso 
interagir para ganhar mais Higiene? E então, basta tocar neste objeto e aguardar 
enquanto vou até ele.", "Continuar" 
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    15: "Barra de Necessidades", "Nessa imagem, você vê algum Avatar tomando um 
relaxante banho de banheira! Ao terminar a animação, a Higiene aumenta um pouco.", 
"Continuar" 
    16: "Barra de Necessidades", "Basta repetir o processo algumas vezes: a 
quantidade certa de banho definitivamente ajudará o indicador de Higiene a se 
equilibrar.", "Continuar" 
    17: "Barra de Necessidades", "Vamos a outro exemplo, com o atributo de Energia?", 
"Vamos" 
    18: "Barra de Necessidades", "Quando indicadores como o de Energia estão 
crescidos para cima, significa que precisamos diminuí-los.", Continuar" 
    19: "Barra de Necessidades", "Neste caso: que objetos eu posso interagir para 
diminuir, ou gastar, Energia?", "Continuar" 
    20: "Barra de Necessidades", "Várias atividades podem fazer isso, mas exercícios 
são ótimas opções para que isso ocorra em pouco tempo!", "Continuar" 
    21: "Barra de Necessidades", "Correr algumas vezes na esteira vai diminuir e 
regularizar nossa Energia, nesse caso, mas vai diminuir o indicador de Higiene, 
também.", "Continuar" 
    22: "Barra de Necessidades", "Mas aí, como você já sabe, bastam toques na 
banheira, chuveiro ou mesmo uma pia. A Higiene subirá e também ficará 
equilibrada.","Continuar" 
    23: "Barra de Necessidades", "Você vai notar que as minhas necessidades vão 
mudar com o tempo, mas basta me visitar algumas vezes por dia.","Continuar" 
    24: "Barra de Necessidades", "Após alguns minutos interagindo com os móveis 
certos, ficarei com as necessidades e humor equilibrados por umas boas horas.", 
"Continuar" 
    25: "Barra de Necessidades", "E todo esse tempo enquanto meu humor está 
equilibrado, mesmo se você estiver distante, nós estaremos ganhando 
Momentum!","Continuar" 
    26: "Barra de Necessidades", "Como já te disse, algumas roupas da Boutique 
exigem que tenhamos atingido o Momentum certo","Continuar" 
    27: "Barra de Necessidades", "E isso também vale para alguns móveis, que você 
pode usar para eu interagir e para decorar os cômodos (te conto mais sobre isso em 
breve).", "Continuar" 
    28: "Barra de Necessidades", "Mas cuidado! Assim como ganho Momentum com o 
passar do tempo com o humor Equilibrado, se não estiver com humor equilibrado, 
poderemos perder Momentum.", "Continuar" 
    29: "Navegar pelo Terreno", "Eu já tenho algumas coisas na minha casa. Por que 
você não experimenta me colocar para interagir com alguns objetos?", "Continuar" 
    30: "Navegar pelo Terreno", "Para olhar todo o Terreno, você pode arrastar o seu 
dedo pelo mapa. Com dois dedos e o movimento de pinça, você aproxima e rotaciona 
a câmera.", "Continuar" 
    31: "Movimentação", "Se quiser que eu vá até algum lugar, basta tocar no chão que 
paro o que estou fazendo e vou correndo até esse lugar.", "Continuar" 
    32: "Interação", "Se você tocar em algum móvel eu irei até ele e começarei a 
interagir. Aguarde o fim da animação de interação para que os atributos de 
Necessidade sejam alterados.","Continuar" 
    33: "Interação", "Depois de experimentar um pouco, porque você não toca o ícone 
de CASA para que eu possa te mostrar como deixar o Terreno ainda mais 
legal?","Continuar" 
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Tutorial da Casa 
    1: "Escolher Cômodo", "Muito bom! Vou te contar sobre como criar e alterar 
Cômodos no nosso Terreno!", "Continuar" 
    2: "Escolher Cômodo", "Primeiro é bem simples: escolha se você quer alterar um 
Cômodo existente ou criar um novo.", "Continuar" 
    3: "Escolher Cômodo", "Você também pode apertar a seta para voltar para a tela 
anterior e sair do modo construção.", "Continuar" 
    4: "Escolher Cômodo", "Quer uma sugestão? Clique no botão azul para criar um 
Cômodo novo!", "Continuar" 
    1: "Novo Cômodo", "Bom, você decidiu criar um novo cômodo!", "Continuar" 
    2: "Novo Cômodo", "Cada cômodo tem uma combinação diferente de piso, papel 
de parede e cores de portas e janelas.","Continuar" 
    3: "Novo Cômodo", "O valor em Neutrons indica o custo de um metro quadrado 
deste cômodo e algumas opções podem exigir um Momentum mínimo.", "Continuar" 
    4: "Novo Cômodo", "Basta tocar na opção desejada para escolher o tipo de cômodo 
e, em seguida, tocar e arrastar no mapa para construir. Experimente!", "Continuar" 
    1: "Modo Construção", "Legal, você já está construindo! Deixa eu entrar em mais 
detalhes sobre essa tela.", "Continuar" 
    2: "Modo Construção", "A área que está sendo construída aparece em azul. Você 
pode adicionar ou remover espaços, desde que construa um quarto de área 
contígua.", "Continuar" 
    3: "Modo Construção", "A medida que você adiciona ou remove espaços, os custos 
das suas alterações vão sendo atualizados, veja:", "Continuar" 
    4: "Modo Construção", "Abaixo do botão verde, de Confirmar, você encontra o 
quanto em Neutrons você precisa para realizar as alterações nesse cômodo.", 
"Continuar" 
    5: "Modo Construção", "Caso você não tenha a quantidade de Neutrons suficiente, 
ou qualquer outro problema seja identificado, ao clicar em Confirmar, uma janela se 
abrirá informando os problemas.","Continuar" 
    6: "Modo Construção", "Se não houver qualquer problema, o Cômodo será 
construído da forma como você planejou e, só então, o valor em Neutrons vai ser 
alterado na sua conta.", "Continuar" 
    7: "Modo Construção", "Caso você esteja editando um Cômodo preexistente, o 
botão vermelho de Vender aparecerá no canto superior direito da tela junto do valor 
que você ganhará por vender todo o Cômodo.","Continuar" 
    8: "Modo Construção", "O outro botão vermelho, que aparece logo acima do 
Confirmar, é o botão Cancelar, e serve para desfazer todas as alterações que estavam 
sendo feitas no Cômodo em edição.","Continuar" 
    9: "Modo Construção", "Existem 3 botões azuis redondos para controlar o Modo 
Construção.", "Continuar" 
    10: "Modo Construção", "O primeiro da esquerda é o botão de Mover: serve para 
que você possa ver diferentes partes do Cômodo e. ao tocar em uma Decoração, 
permite que sua posição seja alterada.","Continuar" 
    11: "Modo Construção", "Em seguida está o botão de Construir: quando ele está 
selecionado, basta tocar e arrastar em um espaço do Terreno próximo aos espaços 
azuis para aumentar o Cômodo.", "Continuar" 
    12: "Modo Construção", "Por fim, o botão de Destruir: tocando e arrastando nos 
espaços azuis, eles são removidos. Se houver alguma Decoração em um espaço 
removido, ela ficará sinalizada para ser movida ou removida.", "Continuar" 
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    13: "Modo Construção", "Além destes 3 botões azuis, observe o botão azul de 
Decoração, no canto direito superior. Toque nele para escolhermos um novo móvel 
para adicionar ao Cômodo!", "Continuar" 
 
Tutorial de Decoração 
    1: "Decorações", "Você está a poucos passos de decorar e mobiliar a casa!", 
"Continuar" 
    2: "Decorações", "A tela de Decorações mostra vários objetos que você pode 
selecionar para adicionar ao Cômodo.","Continuar" 
    3: "Decorações", "Para isso, basta tocar no objeto desejado e ele será posicionado 
em algum lugar do Terreno, com seu valor em Neutrons sendo adicionado ao custo 
da construção.","Continuar" 
    4: "Decorações", "Alguns objetos exigem que você tenha atingido certo nível de 
Momentum para que possam ser adquiridos, então não esqueça de pensar nas 
minhas Necessidades quando estiver redecorando.", "Continuar" 
    5: "Decorações", "Também não esqueça de colocar ao menos uma porta quando 
fizer um Cômodo, ou não vai ser possível construí-lo. O que acha de começar 
escolhendo a porta?","Continuar" 
    1: "Modo Decoração", "Ótimo! Você está com uma Decoração selecionada.", 
"Continuar" 
    2: "Modo Decoração", "A Decoração que está selecionada aparece com um 
destaque colorido no espaço em que ela ocupa.", "Continuar" 
    3: "Modo Decoração", "Enquanto há algo selecionado, surge o botão de Rotação, 
para que você possa decorar o Cômodo do jeito que quiser.", "Continuar" 
    4: "Modo Decoração", "Entretanto, existem algumas regras: não é possível colocar 
uma Decoração fora da área do Cômodo em edição.", "Continuar" 
    5: "Modo Decoração", "Especificamente para portas e janelas, elas não podem ser 
rotacionadas e só podem ser posicionadas nas paredes do Cômodo.", "Continuar" 
    6: "Modo Decoração", "Também há a limitação de que dois objetos de Decoração 
não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, e é necessário observar se 
possuímos Neutrons suficiente para a compra.", "Continuar" 
    7: "Modo Decoração", "Após escolher a posição e rotação, basta confirmar a 
posição, ou excluir se mudar de ideia.","Continuar" 
    8: "Modo Decoração", "O valor da Decoração vai ser adicionado ou subtraído do 
custo do Cômodo, caso seja uma compra ou venda.", "Continuar" 
    9: "Modo Decoração", "Para diferenciar cada caso, o valor em Neutrons aparecerá 
próximo dos botões de Excluir ou de Confirmar.","Continuar" 
    10: "Modo Decoração", "E, claro, é possível abrir novamente a lista de Decorações, 
caso seja interessante trocar o móvel selecionado.", Continuar" 
    11: "Modo Decoração", "Bom, já que você já sabe decorar e construir, você pode 
fazer o Cômodo do jeito que você quiser!", "Continuar" "Modo Decoração", "Em 
seguida, confirme e toque em VOLTAR para sair da tela de seleção de Cômodos. 
Depois, recomendo que experimente clicar no botão de MISSÕES, logo abaixo do 
botão CASA.", "Continuar" 
 
Tutorial das Missões 
    1: "Missões", "Você chegou na tela das Missões! Até agora você viu apenas como 
cuidar de mim, as missões são o jeito que posso te orientar e ajudar você a lembrar 
de se cuidar!", "Continuar" 
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    2: "Missões", "Aqui você vai encontrar um resumo de todas as Missões que você 
cadastrar, bem como o horário dos lembretes.", "Continuar" 
    3: "Missões", "As informações são: nome, descrição, dias da semana e lembretes. 
Além disso, um botão aparece para cada lembrete das missões.", "Continuar" 
    4: "Missões", "Não esqueça de marcar que completou as missões, pois ao 
completar missões no horário correto, você receberá Neutrons! E fique atento: 
missões do tipo Dormir e Trabalhar tem marcação de iniciar e de 
completar.","Continuar" 
    5: "Missões", "As missões do dia aparecem em cima, e ao final, em cinza, as que 
não possuem lembretes para o dia de hoje. Arraste a tela para ver todas!", "Continuar" 
    6: "Missões", "Então, você já viu que cuidando de mim nós ganhamos Momentum, 
e cuidando de você, ganhamos Neutrons. Mas quem determina como posso te 
lembrar a cuidar de você, é você!","Continuar" 
    7: "Missões", "Todas as missões podem ser editadas ou apagadas e, assim, você 
deixa de ser lembrado delas. Você pode criar missões sempre que achar necessário, 
basta tocar no botão '+' azul.","Continuar" 
    8: "Missões", "Posso te lembrar a realizar diferentes tipos de missão: alimentação, 
lazer, exercícios, medicamentos, entre outros.","Continuar" 
    9: "Missões", "E existe um tipo especial de missão que é o Diário, que recomendo 
que você complete todos os dias, de preferência ao fim do dia.", "Continuar" 
    10: "Missões", "Falarei mais sobre isso depois. Recomendo que você toque no 
botão para criar uma nova missão!", "Continuar" 
    1: "Criar ou Editar Missões", "Aqui nós podemos Criar ou Editar 
Missões.","Continuar" 
    2: "Criar ou Editar Missões", "Todas missões possuem tipo, nome e descrição, já 
os outros campos mudam de acordo com o tipo da missão.", "Continuar" 
    3: "Criar ou Editar Missões", "Basta tocar em cada um desses campos e selecionar 
a opção desejada ou digitar o que se deseja.", "Continuar" 
    4: "Criar ou Editar Missões", "O nome da missão é o que você vai receber na 
notificação que enviarei para o seu celular quando for a hora de realizá-la.", 
"Continuar" 
    5: "Criar ou Editar Missões", "Essa notificação é bem útil, pois clicando nela você 
receberá uma mensagem que te direciona para a lista de missões, onde você poderá 
concluir e receber Neutrons.", "Continuar" 
    6: "Criar ou Editar Missões", "Já a parte de lembretes de cada tipo de missão, pode 
variar... Mas basta preencher cada um dos campos.", "Continuar" 
    7: "Criar ou Editar Missões", "A única parte dos lembretes que está presente em 
todos tipos de missão são os botões redondos de dia da semana.", "Continuar" 
    8: "Criar ou Editar Missões", "Perceba a primeira letra: D de Domingo, S Segunda, 
T para Terça e aí em diante até o último S de Sábado.", "Continuar" 
    9: "Criar ou Editar Missões", "Se não quiser um lembrete para determinado dia, por 
exemplo, porque só faz alguma atividade 2 vezes na semana, basta tocar nas letras 
correspondentes e elas ficarão cinza, desmarcadas.", "Continuar" 
    10: "Criar ou Editar Missões", "Por fim, basta concluir para salvar, ou cancelar se 
quiser descartar as alterações. Faça isso e depois toque no ícone de LIVRO na barra 
de menu azul, para que eu te conte sobre o Diário.", "Continuar" 
 
Tutorial do Diário 
    1: "Diários", "A lista de diários reúne um resumo de todas missões que você 
completou a cada dia.", "Continuar" 
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    2: "Diários", "Na lista aparece o ícone do tipo de missão, se foi completada ou não 
e o nome da missão.", "Continuar" 
    3: "Diários", "Para missões do tipo dormir e trabalhar, os números indicam o número 
de horas registrados do momento que iniciou até quando completou a missão.", 
"Continuar" 
    4: "Diários", "Missões do tipo medicamentos indicam o número de vezes ao dia que 
tomou o medicamento em relação a quantas pretendia tomar.", "Continuar" 
    5: "Diários", "Uma entrada no Diário é adicionada por dia que você passa no Mundo 
de Pólus.", "Continuar" 
    6: "Diários", "Por isso, há uma indicação de dia para cada entrada e, no início da 
tela, você vê o mês e ano atual.","Continuar" 
    7: "Diários", "As setas podem ser usadas para ver diários de meses anteriores ao 
atual, caso você tenha feito o registro.", "Continuar" 
    8: "Diários", "Junto da data, no cabeçalho de cada entrada do Diário, você pode ver 
a indicação de humor registrado por você e notas que você fez sobre este 
dia.","Continuar" 
    9: "Diários", "Isso ficará melhor explicado quando entrarmos na criação ou edição 
de um dia do Diário.", "Continuar" 
    10: "Diários", "Falando nisso, cada entrada do diário pode ser editada ou 
removida.", "Continuar" 
    11: "Diários", "Já o botão azul com '+', serve para criar ou editar o diário do dia atual 
caso já tenha sido criado.", "Continuar" 
    12: "Diários", "Vamos registrar o seu dia? Aperte o botão azul de adicionar o diário 
de hoje!", "Continuar" 
    1: "Registrar no Diário", "As informações das missões no diário já vêm preenchidas 
conforme o que você marcou que fez no dia até então.", "Continuar" 
    2: "Registrar no Diário", "É importante ter o registro correto de tudo que você fez no 
seu dia.", "Continuar" 
    3: "Registrar no Diário", "Então, se por algum motivo você não tiver registrado algo 
corretamente na tela de Missões, não hesite em corrigir essa informação aqui.", 
"Continuar" 
    4: "Registrar no Diário", "Você pode tocar na caixa ao lado do ícone para trocar a 
missão entre completada ou não completada, mas não receberá os Neutrons dessas 
missões.", "Continuar" 
    5: "Registrar no Diário", "As missões em que aparece um ícone de relógio ao invés 
de caixa, indicam o tempo que durou aquela missão. Nesses você pode tocar o campo 
de duração para editar essa informação.", "Continuar" 
    6: "Registrar no Diário", "Mas além das missões, é importante registrar como você 
está se sentindo e tomar nota de qualquer informação que julgar relevante sobre o 
seu dia.", "Continuar" 
    7: "Registrar no Diário", "Essas informações poderão ser compartilhadas por você 
com os profissionais de saúde, te explico como você pode fazer isso em breve.", 
"Continuar" 
    8: "Registrar no Diário", "A data do diário pode ser trocada, o que carrega as 
informações das entradas passadas e permite que estas sejam editadas, caso 
queira.", "Continuar" 
    9: "Registrar no Diário", "Se você selecionar um dia que não possui uma entrada de 
diário registrada, uma nova será criada no passado, de acordo com a lista de missões 
existente no dia de hoje.","Continuar" 
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    10: "Registrar no Diário", "Depois que colocar todas informações corretamente no 
diário, basta clicar no botão Confirmar.", "Continuar" 
    11: "Registrar no Diário", "Caso algo não esteja correto ou não queira mais editar, 
basta clicar no botão Cancelar.","Continuar" 
    12: "Registrar no Diário", "E isso é tudo o que posso fazer para ajudar a te 
acompanhar. Mas você também pode ter um acompanhamento profissional de saúde. 
Se for o caso, toque no ícone da RODA DENTADA que te conto mais sobre 
compartilhar o diário.", "Continuar" 
 
Tutorial de Opções 
    1: "Opções", "A tela de opções é simples: você pode configurar o volume do jogo, 
compartilhar seu diário, ver novamente o tutorial ou apagar todos dados.", "Continuar" 
    2: "Opções", "Ao clicar em 'Compartilhar Diário', um arquivo de tabela contendo todo 
seu Diário será gerado e você poderá compartilhá-lo com quem você quiser usando 
aplicativos que permitem transferência de arquivos.","Continuar" 
    3: "Opções", "Você tem o total controle do compartilhamento deste arquivo. O 
Mundo de Pólus não se conecta à internet ou compartilha algum dado sem sua 
permissão expressa.", "Continuar" 
    4: "Opções", "Clicando em 'Assistir o tutorial novamente' vou te dar as boas-vindas 
mais uma vez. Você pode rever outros tutoriais clicando nos botões de interrogação 
(o símbolo '?').", "Continuar" 
    5: "Opções", "Caso queira, você pode também apagar progresso do jogo e Diário, 
resetando todo o progresso do jogo. Cuidado, essa ação é irreversível.", "Terminar" 
 
Tutorial de Informações 
    1: "Informações", "A tela de informações é um lugar para você saber mais sobre a 
criação do Mundo de Pólus e a motivação por trás do jogo.", "Continuar" 
    2: "Informações", "Clique em cada um dos botões para conhecer mais.", "Terminar" 
 
Tutorial da Lista de Erros 
    1: "Lista de Erros", "Ops, parece que você encontrou alguns problemas ao tentar 
construir seu Cômodo.", "Continuar" 
    2: "Lista de Erros", "Leia as informações da Lista de Erros para identificar o que 
precisa alterar para que seu Cômodo possa ser construído.", "Terminar" 
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ANEXO A – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA EERP-USP 
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ANEXO B – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP - HCFMRP/USP
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ANEXO C – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA (CAPP) DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO 
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ANEXO D – ROTEIRO DE DISCUSSÃO COM PACIENTES E FAMILIARES 
ADAPTADO A PARTIR DO ROTEIRO DE GRUPO FOCAL UTILIZADO NA TESE DE 
GONÇALVES (2013) 

 

1 Capacidade de gestão e compartilhamento de decisões 
 Vocês dão opinião/palpite a respeito do tratamento que vocês fazem? Em 

qual momento/espaço/lugar do ambulatório isso é possível? E quando 
fazem, isso é levado em consideração? Como? 

 Vocês sentem vontade dar opinião/palpite nas decisões em relação ao 
tratamento de vocês? 

 Vocês se sentem a vontade para isso? 
 O tratamento que vocês fazem é combinado com vocês? 
 Vocês sentem que os profissionais levam em conta a opinião de vocês? 
  
2 Direitos do usuário (direitos sobre a medicação: informações, recusa, 

etc.) 
 Vocês conhecem seus direitos como pacientes/usuários? 
 E seus direitos na relação com os profissionais que acompanham vocês? 
 Vocês podem recusar o tratamento? E a medicação? 
 Isso já aconteceu com vocês? 
 Se vocês quisessem reclamar ou fazer sugestões sobre o serviço como 

vocês fariam? A quem vocês recorreriam? 
 Isso já aconteceu alguma vez? Como foi? 
  
  
3 Experiência com a medicação 
 Como é para vocês tomar medicação psiquiátrica? 
 No quê elas ajudam? 
 No quê elas atrapalham? 
 Quando vocês acham que atrapalha, o que vocês fazem e a quem vocês 

pedem ajuda? 
 Vocês sabem quais medicamentos tomam e por quê? 
 Vocês já fizeram alterações (tomaram a mais, reduziram, retiraram) de 

medicamentos sem combinar com seus médicos? Como foi isso?  
 E que outros recursos ajudam no tratamento de vocês além da medicação? 
  
4 Há algum comentário que vocês gostariam de fazer e não perguntei 

sobre isso? 
  
5 Esta pesquisa pretende criar um jogo para estimular a autonomia no 

seu tratamento, especialmente no que se refere ao uso de 
medicamentos. Levando-se em conta tudo o que foi discutido aqui, o 
que você considera como muito importante incluir neste jogo, no que 
diz respeito ao seu tratamento, especialmente medicamentoso?  
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ANEXO E – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
MENTAL ADAPTADO A PARTIR DO ROTEIRO DE GRUPO FOCAL UTILIZADO NA 
TESE DE GONÇALVES (2013) 
 
 

1 Capacidade de gestão e compartilhamento de decisões 
 Você considera que os usuários dão opinião/palpite a respeito do tratamento que 

fazem? Em qual momento/espaço/lugar do ambulatório isso é possível? E quando 
fazem, isso é levado em consideração? Como? Você considera que eles se 
sentem à vontade para isso? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2 Direitos do usuário (direitos sobre a medicação: informações, recusa, etc.) 
 Você conhece os direitos dos pacientes/usuários? E os direitos na relação 

profissional-paciente? O usuário pode recusar o tratamento? E a medicação? 
Você já acompanhou isso? Há algum espaço/momento/pessoa para reclamações 
ou sugestões? Isso já aconteceu alguma vez? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3 Tomada da palavra (voz do usuário no serviço e na relação médico paciente) 
 Além da opinião no tratamento/serviço, como você acha que deve ser a discussão 

com o usuário sobre a medicação prescrita? O que é importante para você sobre 
este assunto? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4 Experiência com a medicação 
Como você acha que é o uso da medicação psiquiátrica? No quê você considera 
que elas ajudam? No quê você considera que elas atrapalham o usuário? Quando 
atrapalham o usuário, o que eles fazem e a quem pedem ajuda? Eles fazem 
alterações (tomar a mais, reduzir, retirar) sem combinar com os profissionais? 
Como é isso? 

 ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5 Há algum comentário que você gostaria de fazer e não perguntei sobre isso? 
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 ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6 Esta pesquisa pretende criar um jogo para estimular a autonomia no 
tratamento, especialmente no que se refere ao uso de medicamentos. 
Levando-se em conta tudo o que foi perguntado aqui, o que você considera 
como muito importante incluir neste jogo, no que diz respeito ao tratamento 
do transtorno bipolar, especialmente medicamentoso? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


