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RESUMO
Introdução: A Profilaxia Pós-Exposição de risco à infecção pelo HIV é uma das diretrizes
internacionais recomendadas, como estratégia de prevenção, para evitar novas infecções por
HIV. Evidências mostram que os smartphones com acesso aos aplicativos em saúde
proporcionam inúmeras possibilidades de apoio à prática dos profissionais de saúde. A simples
disponibilidade desses não garante o seu uso, sendo a usabilidade o interesse deste estudo.
Objetivo: Analisar a usabilidade do aplicativo – PEPtec - com profissionais de saúde da rede
de atenção às pessoas que procuram a profilaxia pós-exposição ao HIV. Método: Estudo de
abordagem quantitativa, descritivo e exploratório realizado em serviços de saúde da
Coordenadoria Sudeste da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (Prontos-Socorros,
Serviço de Atendimento Especializado em Infecções Sexualmente Transmissíveis e Centro de
Testagem Aconselhamento). População do estudo: profissionais de saúde de nível superior que
exercem as suas atividades profissionais há mais de um ano e que fazem uso de smartphones.
Esses foram entrevistados e acompanhados por observação do pesquisador nas etapas de
navegação do aplicativo, que identificava o quanto foi fácil ou difícil para o profissional obter
sucesso ao percorrê-lo. Utilizaram-se os seguintes instrumentos de coleta: 1) Caracterização
dos profissionais de saúde; 2) Caracterização do perfil dos profissionais de saúde; 3) Atividades
estratégicas para o bom funcionamento do aplicativo; e 4) Percepção dos profissionais de saúde
sobre o PEPtec. Os dados foram armazenados em planilhas do Excel® 2013 e analisados de
forma descritiva, apresentados em números absolutos e relativos com frequência simples.
Foram feitas análises estatísticas bivariadas, empregando o teste qui-quadrado e o teste exato
de Fisher. Resultados: Entrevistaram-se 54 profissionais de saúde, maioria do sexo feminino
(77,7%), enfermeira (40,7%), acima dos 40 anos (37,0%),mais de 10 anos de tempo de
formação profissional (75,9%), mais de 10 anos atuando em infectologia (66,7%), carga horária
de trabalho de mais de 40 horas semanais (42,6%), com formação básica em informática
(48,1%), mais da metade (81,4%) acessava a internet todos os dias da semana, 68,3% tinham
experiência com o uso de aplicativos para área da saúde, 64,8% utilizavam algum aplicativo e
44,4% acessavam material disponibilizado na internet como apoio à tomada de decisão em
diferentes situações de assistência. Todos tiveram sucesso na navegação do aplicativo, mas
houve diferença quanto à facilidade ou à dificuldade. A maioria dos profissionais de saúde
considerou que o uso desse recurso tecnológico é de fácil uso (81,5%), facilita a tomada de
decisão (75,9%), é útil (77,9%), ajuda a reforçar as informações sobre a Profilaxia PósExposição (81,5%) e é funcional (83,3%). Nos atributos de usabilidade- utilidade, interface e o
uso do aplicativo na prática profissional - a maioria dos participantes da pesquisa concordou,
tendo mais de 90% de respostas positivas para o uso do aplicativo. Nenhum deles desistiu das
etapas de navegação do aplicativo. Conclusão: Os atributos de usabilidade e ergonomia do
aplicativo -PEPtec- demonstraram que há facilidade, utilidade, interface e uso na prática
profissional, respondendo aos interesses desses profissionais no desfecho da indicação a PEP
por meio dessa ferramenta tecnológica.
Palavras-chave: Aplicativos móveis. Profilaxia Pós-exposição. HIV. Equipe de assistência
ao paciente. Enfermagem.
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ABSTRACT
Introduction: The Post-Exposure Prophylaxis for HIV infection risk is one of the international
guidelines recommended as a prevention strategy to prevent new HIV infections. Evidence
shows that smartphones with access to health applications provide numerous possibilities to
support the practice of health professionals. The simple availability of these does not guarantee
their use, being usability the interest of this study. Objective: Analyze the usability of the
application -PEPtec- with health professionals in the care network for people seeking HIV postexposure prophylaxis. Method: Quantitative, descriptive and exploratory study carried out in
health services of the Southeast Coordination of the Municipal Health Secretariat of São Paulo
(Emergency rooms, Specialized Service for Sexually Transmitted Infections and Counseling
Testing Center).Study population: health professionals with higher education who have been
working for more than a year and who use smartphones. These were interviewed and followed
by observation by the researcher in the navigation steps of the application, identifying how easy
or difficult it was for the professional to be successful in navigating it. The following collection
instruments were used: 1) Characterization of health professionals; 2) Characterization of the
profile of health professionals; 3) Strategic activities for the proper functioning of the
application; and 4) Perception of health professionals about PEPtec. The data were stored in
Excel® 2013 spreadsheets and analyzed descriptively, presented in absolute and relative
numbers with simple frequency. Statistical analyzes were performed (bivariate using the chisquare test and Fisher's exact test). Results: 54 health professionals were interviewed, mostly
female (77.7%), nurse (40.7%), over 40 years old (37.0%), more than 10 years of professional
training time (75, 9%), over 10 years working in infectious diseases (66.7%), workload of more
than 40 hours per week (42.6%), with basic training in computers (48.1%), more than half
(81.4%) accessed the internet every day of the week, 68.3% had experience with the use of
healthcare applications, (64.8%) used an application and (44.4%) accessed material available
on the internet as support for decision making in different assistance situations. All were
successful in navigating the application, but there was a difference in terms of ease or difficulty.
Most health professionals considered that the use of this technological resource is easy to use
(81.5%), facilitates decision making (75.9%), is useful (77.9%), helps to reinforce information
on Post-Exposure Prophylaxis (81.5%), and is functional (83.3%). In terms of usability
attributes - utility, interface and the use of the application in professional practice - most of the
research participants agreed, with more than 90% of positive responses to the use of the
application. None of them gave up on the application's navigation steps. Conclusions: The
usability and ergonomics attributes of the application – PEPtec - demonstrated that there is ease,
utility, interface and use in professional practice, responding to the interests of these
professionals in the outcome of the indication to PEP through this technological tool.

Keywords: Mobile applications. Post-exposure Prophylaxis. HIV. Patient care team. Nursing.
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APRESENTAÇÃO
Formei-me enfermeiro em 2012 na Universidade Estácio, em Belo Horizonte – MG.
Minha aproximação com a temática HIV/aids foi durante a graduação quando realizei uma
pesquisa de iniciação científica, com o levantamento de dados secundários sobre ocorrência de
acidentes com perfurocortantes por profissionais da área da saúde, apresentada em 2010 em um
evento promovido pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP-MG).
Em 2015, tendo realizado um curso de pós-graduação de Saúde Pública latu sensu na
Universidade UNIFENAS, apresentei o Trabalho de Conclusão de Curso com o tema
“aconselhamento em HIV/aids e sífilis às gestantes na atenção primária”.
Em 2018, mudando para São Paulo, atuei como enfermeiro de Pronto-Socorro de um
hospital privado. No mesmo ano, integrei-me ao Grupo de Pesquisa do CNPq “Vulnerabilidade,
Adesão e Necessidade em Saúde Coletiva” e, junto a ele, participei do projeto “Protótipo de
Dispositivo Móvel para o Apoio à Profilaxia Pós-Exposição Sexual”, com apoio do CNPq
(Edital Universal - nº 424852/2016-0).
Os encontros, nesse grupo, fomentaram a minha participação na coleta de dados do
projeto de desenvolvimento tecnológico de criação do aplicativo PEPtec, resultando no presente
estudo que analisa os atributos de usabilidade dessa ferramenta tecnológica.
Desde 2019, faço parte da equipe multiprofissional do Núcleo de Atendimento de
Infectologia, em Carapicuíba, que é referência em atendimento aos pacientes com doenças
infectocontagiosas. Nesse serviço, tenho a oportunidade de vivenciar a investigação, o
diagnóstico e o tratamento do HIV/aids. Ademais, participo das ações de prevenção ao HIV por
meio da realização do teste rápido e do direcionamento para adesão à Profilaxia Pós-Exposição
(PEP). Aliar a vivência, como pesquisador na análise sobre a usabilidade do aplicativo, e a
experiência, uma prática recente, tornou-se um evento interessante; discutido, inclusive, com
colegas infectologistas desse serviço.
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1. INTRODUÇÃO
Apresenta breve retrospectiva histórica sobre como vem se dando o enfrentamento da
epidemia de HIV/aids no mundo e no Brasil, com destaque à estratégia de prevenção ao HIV Profilaxia Pós-Exposição (PEP), problematizando que o ponto chave para seu sucesso é o apoio
necessário dos profissionais de saúde para esta indicação. Seguem considerações sobre o uso
dos aplicativos (app) móveis na área da saúde para apoio aos profissionais de saúde a PEP e
finaliza apresentando uma revisão integrativa da literatura sobre usabilidade na avaliação de
tecnologias, em particular os app.

1.1 A EPIDEMIA DE HIV/AIDS NO MUNDO E NO BRASIL E AS AÇÕES DE
PREVENÇÃO
A infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é transmitida por fluidos
corporais, principalmente pela relação sexual desprotegida, e atinge o sistema imunológico,
especificamente as células TCD4 (Center for Disease Control, 2019).
A destruição dessas células, pelo vírus, ocasiona o enfraquecimento do sistema
imunológico e, consequentemente, a manifestação de doenças oportunistas, ocasionando a
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids) (Center for Disease Control, 2019).
A identificação dos primeiros casos da síndrome se deu nas décadas de 1970/1980 nos
Estados Unidos, Haiti e África Central, após homossexuais do sexo masculino apresentar em
disfunção imunológica com presença de doenças como pneumonia por Pneumocystis carinii e
sarcoma de Kaposi (Barré-Sinoussi et al., 2003). Em 1983, foi possível isolar o agente causador
da nova doença, descrito como um lentivírus da família Retroviridae, nomeado como HIV
(Barré-Sinoussi et al., 2003). Os casos se limitaram a um determinado grupo, como foi colocado
na época, conhecido pelos cinco H - Homossexuais, Hemofílicos, Haitianos, Heroinômanos usuários de heroína injetável -, Hookers - profissionais do sexo em inglês. (Sousa et al., 2012).
Essa identificação teve como resultado a discriminação e o preconceito e, ao mesmo tempo, fez
com que pessoas que não estavam nesse chamado “grupo de risco”, não se percebiam
vulneráveis ao HIV (Grangeiro et al., 2010)
No Brasil, os primeiros casos de aids ocorreram em 1982, em São Paulo, com casos, a
maioria, registrados na categoria de exposição sexual (Sousa et al., 2012; Santos, 2002).
Segundo Santos (2002) e Grangeiro (2010); a epidemia, na década de 1980, parecia limitar-se
a determinados grupos, homens de classes sociais mais altas, moradores de grandes centros. No
entanto, com o decorrer do tempo, na década de 90, era evidente a disseminação para a
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população em geral; passando, progressivamente, por um processo de pauperização,
interiorização e feminização da epidemia. Recentemente, foi identificado que, após um período
de expansão para diferentes grupos populacionais, volta a acometer a população com perfil do
início da epidemia. Nos EUA, houve um aumento de ocorrências em grupos considerados
vulneráveis, homens que fazem sexo com homens (HSH) e ocorrência entre os imigrantes
(Center for Disease Control, 2018).
No Brasil, de 2007 até junho de 2019, foram notificados 300.496 casos de infecção pelo
HIV, sendo que a região Sudeste do país é responsável por 45,6%, equivalente a 136.902
pessoas infectadas pelo vírus (Brasil, 2019).
No município de São Paulo, de 1980 até junho de 2019, foram diagnosticados 99.905
mil casos de aids, sendo a maioria (73%) do sexo masculino (São Paulo, 2019). Estima-se mais
de 10 mil o número de profissionais de saúde que atuam direta ou indiretamente na atenção em
HIV/aids. Esses profissionais oferecem assistência aos usuários dos serviços de saúde e atuam
na vigilância epidemiológica, além de participarem de ações de prevenção, diagnóstico precoce,
pesquisa, gestão e articulação com a sociedade civil (São Paulo, 2019).
Passados quase 40 anos da epidemia, ainda, permanece como grande desafio o seu
controle (UNAIDS, 2020). Tanto no Brasil como no mundo, o alto índice da infecção ainda
causa preocupação (UNAIDS, 2018; Villarinho et al., 2013). Foram criadas diversas políticas
de enfrentamento do HIV/aids para o cuidar de pessoas vivendo com HIV (PVHIV), como: a
regulamentação de várias leis, programas e melhoria das ações realizadas nos Serviços de
Assistência Especializada (SAE) em HIV/aids, a implantação de rede pública de laboratórios.
Mesmo assim, a cada ano, novas infecções são notificadas (Villarinho et al., 2013).
O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/aids havia estabelecido em 2014,
na Declaração de Paris, metas que, até 2020, 90% de todas as pessoas vivendo com HIV saberão
que têm o vírus; 90% de todas as pessoas com infecção pelo HIV, diagnosticadas, receberão
terapia antirretroviral ininterruptamente e 90% de todas as pessoas recebendo terapia
antirretroviral terão supressão viral. Pensando nesse comprometimento com a vida das Pessoas
que Vivem com HIV/aids (PVHA), a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um
conjunto de diretrizes que fornece sustentáculo aos países na formulação e implementação de
políticas de melhorias e ampliação dos serviços de prevenção e estrutura para essas pessoas
(WHO, 2017; Silva et al., 2018). No entanto, chegou à metade do ano 2020 e a agência admite
que estas metas não serão alcançadas (UNAIDS, 2020). Constata que o progresso significativo
de novas infecções e, mais do que isso, altamente desigual, principalmente na expansão do
acesso às medidas de prevenção e terapia antirretroviral, fez com que as conquistas não fossem
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compartilhadas igualmente dentro dos países e entre eles. Serão necessárias ações de prevenção,
mais efetivas na proposta do UNAIDS, com vistas para o fim da epidemia de aids até 2030
(UNAIDS, 2020; UNAIDS, 2019).
Diversas são as ações para responder às metas estabelecidas para a prevenção e o
enfrentamento do HIV/aids. Uma delas é a prevenção combinada (Figura 1) que associa
diferentes métodos de intervenção que podem ser usados de maneira isolada ou combinada.

Figura 1 - Mandala de prevenção combinada

Fonte: Brasil, 2018

Dentre as intervenções da Prevenção Combinada; destacam-se, entre outras estratégias
de educação sexual, o uso consistente de preservativos (masculino e feminino), gel
lubrificantes. Existe, ainda, outro grupo de intervenções que está relacionado ao uso de
medicamentos antirretrovirais (ARV) como prevenção à infecção pelo HIV. Esse consiste no
tratamento de pessoas soropositivas com ARV para supressão da carga viral a níveis
indetectáveis no sangue; diminuindo a probabilidade de transmissão viral em casais
sorodiferentes ou sorodiscordantes. Estes termos significam a união de casais heterossexuais
ou homossexuais, onde um dos dois está infectado pelo HIV/aids (UNAIDS, 2020).
Outra medida, também importante, é a ampliação do acesso aos testes rápidos (TR) para
detecção de anticorpos anti-HIV. Sabe-se que mais de 60% da população brasileira nunca se
testou e um terço das pessoas que vive com o HIV não sabe dessa condição (Brasil, 2018).
Como parte das estratégias de prevenção combinada, o Ministério da Saúde publicou,
em 2018, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Prevenção da PréExposição (PrEP) e da Pós-Exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV. São estratégias
biomédicas que indicam medicamentos (ARV) para pessoas não infectadas pelo HIV e que
diferem do momento em que o tratamento de prevenção é usado. A PrEP consiste em uma
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terapia medicamentosa para todas as pessoas que podem se expor e a PEP é para aquelas que já
estiveram expostas (Brasil, 2018). Esta última é foco do presente estudo.
A PEP, sigla do idioma inglês Post-Exposure Prophylaxis, introduzida no Brasil em
2010, é uma medida profilática contra o HIV que pode reduzir a taxa de infecção após a
exposição. Consiste no tratamento, por 28 dias, com doses diárias de ARV por via oral, indicado
para ser iniciado imediatamente após a exposição ao vírus ou em até 72 horas, com melhor
eficácia nas primeiras horas após o contato, por essa razão deve ser considerado como
atendimento de urgência nos serviços de saúde (UNAIDS, 2019, Brasil, 2018; Bogoch et al.,
2014).
Trata-se de um recurso para evitar contrair a infecção do HIV, após falha ou ausência
dos demais métodos de prevenção. Apesar de sua importância, o conhecimento sobre PEP é
baixo entre potenciais usuários (Armishaw et al., 2011). Essa forma de prevenção é usada, com
sucesso, nos casos em que haja violência sexual e em profissionais de saúde que se expõem
com material biológico, como no caso de acidentes com agulhas e outros objetos
perfurocortantes. Inclui-se a PEP sexual, indicada para situações excepcionais em que ocorreu
ausência, falha ou rompimento de preservativo durante uma relação sexual desprotegida
(Faúnes, 2006; Kuchenbecker, 2015). A utilização da PEP é indicada quando há o risco de
infecção, devendo esse ser avaliado individualmente. Merecem destaque as práticas
penetrativas desprotegidas com parceria infectada ou status sorológico desconhecido para o
HIV (Rodrigues et al., 2013; Ben et al., 2011).
No que se refere à prescrição da PEP, o PCDT (2018) ressalta que a ausência de médico
infectologista não pode ser motivo para atrasar a prescrição da profilaxia. Recomenda-se iniciar
a PEP na pessoa exposta e direcioná-la para reavaliação o mais breve possível em um serviço
de referência para adequação do esquema da medicação e demais orientações sobre consulta de
acompanhamento do tratamento.
O PCDT é um documento que tem como objetivo garantir o melhor cuidado de saúde
diante do contexto brasileiro e dos recursos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).
Deve ser utilizado como: respaldo aos profissionais de saúde, apoio administrativo aos gestores
de saúde, padronização da conduta assistencial diante do Poder Judiciário e esclarecimentos de
direitos aos usuários do SUS (Coren, 2019).
Trata-se, então, de um protocolo de importância para a saúde pública e que faz parte de
um conjunto de estratégias para o enfrentamento da epidemia de HIV/aids (Coren, 2019).
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A Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a Regulamentação do Exercício do Profissional de
Enfermagem, estabelece em seu artigo 11: O enfermeiro exerce todas as atividades de
enfermagem, cabendo-lhe:
[...]
II – como integrante da equipe de saúde:
a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde;
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;
c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em
rotina aprovada pela instituição de saúde [...] (Brasil, 1986).

A Resolução de Nº564/17 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) aprova o
novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) e estabelece, em seu Capítulo
I, Artigo 10, que é direito dos profissionais de enfermagem terem acesso à elaboração de
diretrizes, normativas e protocolos institucionais, como também participar dela. Esses
protocolos, conforme determina a lei que regulamenta o exercício do profissional de
enfermagem, são fundamentais para que o enfermeiro, privativamente, possa prescrever
medicações estabelecidas em programas de saúde pública. E ressalta, no Capítulo III, artigo 79,
que é proibido ao enfermeiro prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em
programas de saúde pública e ou rotinas aprovadas em instituição de saúde, exceto em situações
de emergência (Cofen, 2017).
Entendendo-se que a PEP faz parte da estratégia de Programa Nacional de Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST)/HIV/aids e está estabelecida por meio do PCDT, compondo
as estratégias de prevenção combinada, que é parte da Política Nacional de IST/HIV/aids, o
Cofen (2020), em seu Parecer nº12.2020, e o Coren-SP (2019), em seu parecer de nº 033/2019,
consideram que seja permitido ao enfermeiro - na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem
-, prescrever os medicamentos previstos nos protocolos, desde que essa conduta esteja
estabelecida em protocolos, normas e rotinas da instituição e que o profissional se sinta,
tecnicamente, apto para a sua execução.
A dispensação da PEP passou de 11 mil, em 2009, para 107mil em 2018. Dados do
relatório de monitoramento clínico do HIV apontam um aumento na indicação desta profilaxia
no país (Brasil, 2019).
Estudos têm sugerido a necessidade de investimentos em pesquisas que busquem
esclarecer elementos que intervêm no apoio aos profissionais de saúde na indicação da PEP
(Ford et al., 2014; Gantner et al., 2015). O presente estudo explora o uso de tecnologias que
pode apoiar esta ação de prevenção.
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1.2 APLICATIVOS MÓVEIS NA ÁREA DA SAÚDE E O PEPTEC

Para muitos, o século XXI representa a maior evolução já vivenciada na área da
tecnologia. Nesse universo tecnológico, merece destaque o progresso dos smartphones. Eles
possibilitam o acesso às mídias virtuais que auxiliam os profissionais na organização de seu
trabalho, como por exemplo, disponibilizando agenda eletrônica, e-mail, redes sociais, GPS e
aplicativos (app do inglês application) (Fernandes, Marin, 2018).
A sua utilização é uma realidade do cotidiano dos usuários brasileiros e um dos
principais setores atingidos pelo uso crescente dessa ferramenta tecnológica é o da saúde, que
elegeu o conceito de mHealth, um termo utilizado para a prática na área da saúde por meio de
dispositivos para serem acessados em celulares (Banos et al., 2015). Os app têm auxiliado
profissionais e usuários de serviços de saúde em prevenção de doenças, consulta clínica e no
monitoramento da saúde (WHO, 2011).
Neves et al., (2016) apresentaram número reduzido de estudo voltado para esse tema e
ressaltou, como desafio, a realização de mais pesquisas que divulguem tais app, principalmente
aqueles que dão suporte aos profissionais de saúde. Na área da prevenção de doenças, há vários
temas a serem explorados por meio dos app (Tibes, Dias, Mascarenhas, 2014). Os números de
downlonds de app voltados para essa área são significativos. A Food and Drug Administration
(FDA) dos Estados Unidos previu que, até 2018, 2 bilhões de usuários de smartphones teriam
algum tipo de app, incluindo, como usuários, os profissionais de saúde (FDA, 2013; FDA,
2015)
Em estudo realizado, em 2017, a respeito do conteúdo central dos app, sobre HIV, foram
encontrados mais de 200 tipos para serem utilizados em smartphones e dentre esses,
identificaram-se 15 app nacionais, com desenvolvimento dos órgãos de gestão pública da saúde
(Barbosa et al., 2019). O “Viva Bem” é um exemplo desse tipo de suporte, disponível para
download gratuito nas plataformas Android e iOS, lançado pelo Ministério da Saúde e
desenvolvido para contribuir na melhoria da adesão de pacientes em tratamento de HIV/aids
(Brasil, 2018). Entre as suas funcionalidades, encontra-se um lembrete para o paciente sobre o
horário em que deve ser administrado o medicamento ou quando deverá retornar ao serviço de
saúde (Brasil, 2018).
O presente estudo apresenta o app PEPtec, desenvolvido pelo grupo de pesquisa, um
app para o apoio a PEP, voltado aos profissionais da saúde. Foi desenvolvido em parceria com
a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e com o apoio da Coordenadoria de Saúde
Sudeste do município de São Paulo, participando em todas as fases de realização.
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Na primeira fase do projeto, realizada nos anos de 2015 e 2016, tratou-se de reunir os
conteúdos contidos nas diretrizes municipal, nacional e internacional sobre a PEP. Essa foi
realizada com a participação de um interlocutor da Coordenação de DST/Aids da Secretaria
Municipal de Saúde de São Paulo, médico de formação. Ao término, foram elaborados
fluxogramas de atendimento – guias e desenho para o desenvolvimento do app.
A segunda fase, de 2016 a 2017, para a elaboração do app como protótipo, foi realizada
com a participação da equipe da empresa Poli Júnior da Escola Politécnica da (USP), a qual
desenhou o protótipo do aplicativo. Foi utilizada a ferramenta Framework Ionic que permite
desenvolver um aplicativo híbrido para dispositivos móveis, recorrendo à linguagem Angular
JS. Foram usadas, também, ferramentas de programação que simplificam o seu
desenvolvimento e ajudam a produzir aplicativo com visual agradável, o qual utiliza
conhecimentos sobre HyperText Markup Language (HTML), Cascading Style Sheet (CSS) e
Javascript.
Na terceira fase, em 2018, realizou-se uma oficina com gestores e profissionais da saúde
- total de seis pessoas - duas enfermeiras, médico infectologista e interlocutor do programa de
Doenças Sexualmente Transmissíveis e HIV/aids da Secretaria Municipal de Saúde, assistente
social, psicólogo e dentista, a fim de apresentar e testar o protótipo.
A oficina indicou adequações e modificações em relação ao conteúdo central do
aplicativo. O grupo teve por responsabilidade analisar o conteúdo sobre PEP e a avaliação sobre
a necessidade de adequação da interface do app, no sentido de ser amigável à navegação. Não
houve sugestões de adequação para o design do app e nem para as formas de navegação. O
grupo indicou a inclusão de conteúdos sobre os efeitos adversos possíveis na administração dos
ARV.
Na quarta fase, foi apresentado o app PEPtec aos profissionais de saúde da rede de
serviços para avaliação da usabilidade do aplicativo, objeto da presente dissertação. O PEPtec
será exibido em detalhes no capítulo do método, quando se descreve a operacionalização da
coleta dos dados.
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1.3 ANÁLISE DA USABILIDADE DOS APLICATIVOS

Karino, Felli (2012) discutem sobre como os app direcionados para a área da saúde vêm
sendo produzidos e utilizados, amplamente, por profissionais de saúde. Esses mesmos autores
revelam que há necessidade de desenvolver diretrizes para avaliá-los e padronizá-los.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que os app podem ser uma
ferramenta que ajuda a complementar ação de fortalecimento dos cuidados de saúde, porém
ressalta sobre a importância de avaliação e de monitoramento desses dispositivos móveis
(WHO, 2011).
Karino, Felli (2012) alertam que a maioria dos app não possui critério de avaliação, é
desenvolvido sem considerar padronização e normatização. Considera-se que há necessidade
de diretrizes mínimas de padronização e de critérios de avaliação dos conteúdos dos app.
Há de se considerar que, se por um lado, há inúmeros app desenvolvidos e lançados nas
lojas virtuais; por outro, há dificuldades para avaliá-los, especialmente, por problemas na
comunicação, quanto ao que se quer transmitir entre o desenvolvedor, o aplicativo em si e o
usuário final. Questiona-se até que ponto os app têm respondido à finalidade a que se propõem
como melhoria da assistência à saúde, sendo a qualidade do seu conteúdo e análise da
usabilidade necessária (Barbosa et al., 2019).
Uma exigência importante é que o recurso tecnológico seja elaborado de modo que
facilite, para as pessoas, o emprego de uma ferramenta ou objeto tecnológico a fim de realizar
uma tarefa específica e importante (Catecati et al., 2017).
Quando o desfecho da tarefa no aplicativo é de fácil entendimento, intuitivo e de fácil
uso, diz-se que a experiência do usuário é boa, portanto, o app possui atributos de usabilidade.
Esse processo é conhecido como experiência do usuário, em inglês User Experience (Catecati
et al., 2017).
Na área da saúde, são atributos importantes de usabilidade: a agilidade, a mobilidade e
o diagnóstico em tempo real, que garantem informações corretas. Com isso, os profissionais de
saúde terão mais segurança durante a utilização do dispositivo (Pereira, Paiva, 2011).
A análise da usabilidade do app pode seguir o Método Não Empírico por meio da
avaliação Heurística de Nielsen, utilizando experts na área de tecnologia ou o Método Empírico,
em que o usuário final a que destina o app acesse o dispositivo móvel e realize a avaliação
(Silva et. al, 2018). Ambos seguem um roteiro pré-determinado analisando, desde o acesso, o
ícone do aplicativo até a interação com as suas telas.
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O resultado de análise da usabilidade permite obter informações que contribuem na
detecção inconsistências/problemas; permitindo, assim, melhorias e ajustes antes dos app
estarem disponíveis nas lojas virtuais (Barbosa et. al, 2019).
Para identificar como tem sido analisada a usabilidade na avaliação de app, fez-se uma
revisão integrativa da literatura. Utilizou-se a estratégia PICo (população/paciente - P:
profissionais de saúde; intervenção - I: aplicativos móveis; comparação - C: não se aplica; e
“outcomes” (desfecho) - O: a forma de análise da usabilidade (Mendes, Silveira, Galvão, 2008).
Foram acessadas as seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
PubMed, Embase, Scopus, Science & Engineering. A estratégia de busca aplicada, em cada
base de dados, está descrita no quadro1.

Quadro 1 - Base de dados consultada e memória da estratégia de busca para a revisão integrativa
da literatura. São Paulo, 2020
Base de dados
BVS
PubMED

Embase

Scopus
Science
Engineering

Estratégia de busca
“usability” OR “desenho de programas de computador” AND
“aplicativos móveis”
“mobile applications” [Mesh] OR “mobile applications” [tiab] AND
Humans [Mesh] AND "Software Design" [Mesh] OR "Software
Design" [tiab]) AND Humans [Mesh] AND usability [tw] AND
Humans[Mesh]
“software design/exp” OR “usability” AND “mobile application/exp”
OR “smartphone apps” AND '”health care/exp”. Na Scopus utilizou-se
“Mobile Applications" OR "smartphone apps" AND “usability” OR
"Software Design" AND "Health Care"
“Mobile Applications" OR "smartphone apps" AND “usability” OR
"Software Design" AND "Health Care"
& “usability” OR "software design" AND "mobile apps" OR "mobile
applications" OR "smartphone apps" AND "health care”

Fonte: elaboração própria

Como critérios de inclusão, foram considerados estudos publicados online, sem recorte
temporal até a conclusão da busca em janeiro de 2019; com textos em português, espanhol e
inglês e que tivessem a abordagem sobre a usabilidade de app para os profissionais de saúde.
Como critérios de exclusão, artigos de revisão, estudos publicados no formato de teses,
dissertações, capítulos de livro, editoriais, resenhas, resumos e artigos que não apresentaram
relação com o tema investigado e os duplicados nas bases de dados eletrônicos.
Dois pesquisadores realizaram as primeiras etapas da busca de maneira independente.
Na primeira etapa, os pesquisadores leram, cuidadosamente, o título e o resumo dos estudos
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com base nos critérios de inclusão. Na segunda, leram os artigos e classificaram-nos quanto ao
nível de evidência.
Para classificar o nível de evidência dos estudos identificados, foi empregada a
categorização da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), que preconiza uma
determina hierarquia de evidências para diferentes questões de pesquisa. São mensuradas por
meio da força de evidência e classificam-se em seis níveis, sendo: Nível I: evidências
resultantes da meta-análise de múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados (mais
forte); nível II: evidências obtidas em estudos individuais com delineamento experimental;
nível III: evidências de estudos quase experimentais; IV: evidências de estudos descritivos (não
experimentais) ou com abordagem qualitativa; nível V: evidências provenientes de relatos de
caso ou de experiência e o nível VI: evidências baseadas em opiniões de especialistas (mais
fraco) (Oxford Centre For Evidence-Based Medicine, 2009).
No que tange à classificação de nível de evidência dos artigos analisados, um com
abordagem qualitativa foi considerado nível de evidência IV e os sete restantes, estudos quase
experimentais com nível de evidência III. Após a leitura dos artigos, foram extraídos os
procedimentos de análise de usabilidade dos app desenvolvidos para os profissionais de saúde.
Há evidências sobre a análise da usabilidade dos aplicativos móveis desenvolvidos para
os profissionais de saúde em pesquisas com níveis de evidência III: estudo quase experimental
e IV: estudos de abordagem qualitativa. São pesquisas apropriadas para esse tipo de estudo e
podem ter respostas confiáveis para proposta de estudo que utiliza a estratégia PICo (Chaves et
al., 2017; Oxford Centre For Evidence-Based Medicine, 2009).
A análise dos resultados da busca foi realizada de forma descritiva, sendo apresentada
a síntese de cada um dos oito estudos incluídos na revisão. Buscou-se identificar: o país onde o
estudo e o app foram desenvolvidos, o profissional a que se destina o app, o método e o
procedimento empregados para análise da usabilidade. Os dados foram armazenados em
planilha Excel® 2013, especificamente, preparada.
A Figura 2 apresenta o fluxograma do processo de identificação nas bases de dados
eletrônicas
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Figura 2 - Fluxograma representando o processo de identificação, triagem, elegibilidade e
inclusão dos estudos na revisão integrativa da literatura. São Paulo, 2019.
Estudos identificados em cada base de dados
Identificação

PubMED (n = 18)
BVS (n = 7)
SCOPUS (n = 179)
EMBASE (n = 467)
Science Engineering (n = 70)

Estudos selecionados para leitura
dos títulos e resumos
Triagem

PubMED (n = 4)
BVS (n = 4)
SCOPUS (n = 79)
EMBASE (n = 33)
Science Engineering (n = 8)

Estudos selecionados, por títulos e resumos, para
avaliação de elegibilidade
Elegibilidade

PubMED (n = 4)
BVS (n = 2)
SCOPUS (n = 33)
EMBASE (n = 16)
Science Engineering (n = 8)

Estudos inclusos na revisão integrativa

Inclusão

PubMED (n = 0)
BVS (n = 2)
SCOPUS (n = 1)
EMBASE (n = 4)
Science Engineering (n = 1)
Estudos inclusos (n = 8)

Fonte: elaboração própria

Os oito artigos identificados nessa revisão (Quadro 2) foram publicados nos seguintes
países: dois no Brasil, um em cada um dos países: EUA, Gana, Bangladesh, Coreia do Sul,
África do Sul e Canadá. Os estudos se referem à análise de usabilidade de app elaborados para
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uso entre profissionais de saúde: quatro app por enfermeiros; três, por médicos e um, por vários
profissionais de saúde.
Na análise sobre o método de análise de usabilidade empregado nos estudos (Quadro
2), foram identificados dois artigos que utilizaram, tanto não empírico quanto empírico.
No método não empírico, foram os profissionais especialistas da área da tecnologia que
avaliaram e inspecionaram os app, aplicando-se um instrumento, conforme heurística de
Nielsen. Esse instrumento contém 10 princípios gerais de design: 1) visibilidade do sistema; 2)
relação entre o sistema e o mundo real; 3) controle e liberdade do usuário; 4) consistência e
padronizações; 5) prevenção de erros; 6) reconhecimento em vez de lembrança; 7) flexibilidade
e eficiência de uso; 8) estética e design minimalista; 9) apoio aos usuários para reconhecerem,
diagnosticarem e se recuperarem de erros; 10) ajuda e documentação.
No método empírico, aplicando-se um questionário, o primeiro estudo (Vêscovi et al.,
2017) teve o app avaliado por enfermeiros quanto aos aspectos de funcionalidade,
confiabilidade, usabilidade e eficiência. Os profissionais de tecnologia seguiram um checklist
tendo, por referência, as dez heurísticas de Nielsen como eixo norteador para inspecionarem o
produto, incluindo mais três heurísticas específicas de análise dos app de exames dos pés de
pessoas com Diabetes Mellitus: 1) interação homem/app; 2) interação física/ergonomia e 3)
legibilidade/layout. O artigo relatou problemas de usabilidade na opção de dúvida “?”: ao clicar,
o app direcionou para uma tela de ajuda; mas quando executada, a ação não retornava à tela
inicial. Outro problema foi a opção “voltar”: O app retornava à tela inicial sem possibilidade de
edição dos dados e com perda do que já havia sido realizado. Esses problemas infringiram a
heurística de Controle e liberdade do usuário. No mesmo artigo, é indicado outro problema:
após o preenchimento das opções da tela, uma mensagem era disparada sobre a necessidade de
completar informações na tela. Nesse caso, a heurística violada foi de Flexibilidade e
Eficiência de Uso.
No segundo estudo (Grossi, Pisa, Marin, 2014), avaliou-se a satisfação dos enfermeiros
auditores. Os problemas relatados, como violação à heurística, foram o de prevenção de erros
referente ao travamento na busca de grupos farmacológicos e à flexibilidade e à eficiência de
uso devido ao nome comercial e ao nome farmacológico que poderiam incluir um filtro que
localizasse as duas informações. Foi feita a avaliação com enfermeiros auditores para análise
de usabilidade do app de apoio na auditoria em enfermagem de contas hospitalares. Usou-se o
questionário validado - System Usability Scale (Teixeira, 2015), recurso criado por John
Brooke, em 1986, e, comumente, aceito para avaliação da usabilidade devido a sua efetividade,
eficiência e satisfação da experiência do usuário em produtos tecnológicos.
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Nos dois artigos, os desenvolvedores optaram pela correção das falhas detectadas antes
de prosseguirem com a avaliação dos usuários dos app. Deduz-se que os ajustes realizados no
produto fomentaram a avaliação, pelos enfermeiros, de que o app é funcional, confiável e
eficiente na avaliação e na classificação de risco para o pé diabético (Vêscovi et al., 2017). Os
enfermeiros auditores avaliaram o app de auxílio, na auditoria em enfermagem de contas
hospitalares, como fácil de ser utilizado, útil e inovador (Grossi, Pisa, Marin, 2014).

31

Quadro 2 - Identificação dos estudos em relação ao tipo de estudo, nível de evidência, nome e funcionalidade do app, profissional de saúde
indicado para uso do app, método e procedimento de análise de usabilidade do app. São Paulo, 2020
Nº/Autor/País/Artigo

Tipo de estudo
Nível de evidência

01/VÊSCOVI, S.J.B. Quase experimental
et al./Brasil
Aplicativo móvel para
avaliação dos pés de Nível III
pessoas com diabetes
mellitus. Acta;
2017;30(6):607-613

Nome do
Aplicativo
Ícone
Cuidar Tech

Profissional de saúde
Funcionalidade do aplicativo

Procedimento de análise da usabilidade

Método não empírico – A equipe de
desenvolvimento do app,10 alunos do
Auxiliar
na
avaliação
e curso de Design da Universidade Federal
classificação de risco dos pés de do Espírito Santo, utilizou check list para
pessoas com diabetes mellitus
inspecionar o app por meio das heurísticas
de Nielsen, como guia, a fim de detectar
possíveis problemas de usabilidade. Em
seguida, classificou os problemas
encontrados.
Enfermeiros

Método
empírico
Enfermeiros
receberam um estudo de caso para
simularem prática de exame dos pés de
pessoas com diabetes mellitus e
consultaram
o
aplicativo
para
classificação de risco que desenvolve pé
diabético. Em seguida, responderam a um
questionário que abordava aspectos de
funcionalidade,
confiabilidade,
usabilidade, eficiência e manutenibilidade
do aplicativo.
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Enfermeiros
Auxiliar
na
enfermagem
hospitalares

Método não empírico – Profissionais de
auditoria
em informática em saúde inspecionaram o
de
contas app por meio das heurísticas de Nielsen
como guia para identificarem problemas
de usabilidade no app. Em seguida,
classificaram os problemas encontrados.

02/GROSSI,
Quase experimental
L.M.;PISA,
I.T.; Nível III
MARIN, H.F./Brasil
Oncoaudit:
desenvolvimento
e
avaliação de aplicativo
para
enfermeiros
auditores.
Acta;
2014;27(2):179-185

Oncoaudit

03/MCCULLOH, R.J.
et al./EUA
Development
and
implementation of a
mobile device-based
pediatric
electronic
decision support tool
as part of a national
practice
standardization
project;2018;
25(9);1175-1182
04/ROTHSTEIN, J.D.
et al./Gana
Qualitative
Assessment of the

Quase experimental
Nível III

PedsGuide

Pediatras
Método Empírico - Os pediatras e outros
Apoiar na tomada de decisão do profissionais de um Departamento de
cuidar em pediatria
Práticas Baseadas em Evidências
revisaram o conteúdo do aplicativo e
responderam a um questionário sobre o
seu uso, antes de disponibilizá-lo nas
plataformas virtuais.

Abordagem
qualitativa
Nível IV

Motech

Enfermeiros
Contribuir para a tomada de
decisão quanto aos cuidados
prestados aos recém-nascidos

Método empírico - Enfermeiros auditores
receberam um caso para simularem a
prática de auditoria de análise de conta
hospitalar e consultaram o aplicativo para
resolução do caso. Na sequência,
responderam ao questionário - System
Usability Scale- que avaliou a percepção
do usuário do app.

Método
Empírico
Enfermeiros
analisaram, mediante entrevistas e grupo
focal, a usabilidade, a viabilidade e a
aceitabilidade do aplicativo de apoio às
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Feasibility, Usability,
and Acceptability of a
Mobile Client Data
App for CommunityBased
Maternal,
Neonatal, and Child
Care in Rural Ghana;
2016;1-14
05/BILAL,
S.
et Quase experimental
al./Bangladesh
Nível III
Evaluation
of
Standard and Mobile
Health–Supported
Clinical
Diagnostic
Tools for Assessing
Dehydration
in
Patients with Diarrhea
in Rural Bangladesh;
2018; 99(1);171-179
06/CHOO, M.S.
al./Coreia do Sul

et Quase experimental
Nível III

Development
of
Decision
Support
Formulas for the
Prediction of Bladder
Outlet
Obstruction
and
Prostatic Surgery in
Patients With Lower
Urinary
Tract

consultas de gestante no Pré-Natal e um
ano de acompanhamento de cuidados com
a criança.

WHO
Algorithm

Enfermeiros
Avaliar o nível de desidratação
dos pacientes por meio de
algoritmo de apoio na tomada de
decisão

Método
Empírico
Enfermeiros
utilizaram o aplicativo como apoio na
avaliação do nível de desidratação de
pacientes internados no hospital. Na
sequência, responderam a um questionário
sobre o uso desse recurso tecnológico
como apoio dessa avaliação.

BPH

Urologistas
Apoiar na decisão de indicação
cirúrgica de próstata por meio da
utilização de uma calculadora de
probabilidade

Método Empírico - Urologistas utilizaram
o aplicativo para a realização de cálculos
de probabilidade de indicação cirúrgica de
próstata. Após a execução da tarefa, eles
preencheram um questionário para avaliar
o uso do aplicativo.

Indisponível
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Symptom/
Benign
Prostatic Hyperplasia:
Part
II,
External
Validation
and
Usability Testing of a
Smartphone
App;
2017;21(1);66-75
07/NYUMBEKA, D.; Quase experimental
WESSON,J./África do Nível III
Sul
Using
Mobile
Computing to Support
Malnutrition
Management in South
Africa;2014; 352-360

08/PANESAR, P. et Quase experimental
al./Canadá
Nível III
Attitudesandbehaviou
rstoantimicrobialpresc
ribingfollowingintrod
uctionof a smartphone
App; 2016;11(4);3-11

Fonte: elaboração própria

Malnutrition
Management

Multiprofissionais de saúde
Auxiliar na gestão do controle da
desnutrição em crianças menores
de cinco anos

MicroGuide

Médicos
Auxiliar
na
antibióticos

indicação

Método Empírico - A equipe recebeu
informações sobre o aplicativo com
demonstração das suas funções para o
auxílio na gestão do controle da
desnutrição em crianças menores de cinco
anos. Em seguida, foram apresentadas
cinco tarefas a serem executadas no
aplicativo. Após completarem as tarefas,
os profissionais responderam a um
questionário de avaliação sobre o uso do
aplicativo.
Método Empírico - Os médicos
de responderam a questionários (pré e pós
uso do aplicativo) de auxílio na indicação
de antibióticos. No questionário de pós
lançamento do aplicativo, foram inclusas
perguntas sobre a frequência do seu uso,
seu impacto na prática clínica e na
realização da prescrição.

35

Os seis artigos subsequentes (Quadro 2) utilizaram o método empírico de análise dos
app, ou seja, como analisador final dessa ferramenta tecnológica, o profissional de saúde. Como
procedimento, houve aplicação de questionário, entrevista individual ou grupo focal.
Os testes de usabilidade utilizaram a simulação realística de experiência de atendimento
ao usuário de serviços de saúde, sendo que o app tinha, como finalidade, o auxílio à tomada de
decisão para o desfecho dos casos clínicos (Mcculloh et al, 2018; Bilal et al., 2018; Choo et
al., 2017; Rothstein et al., 2016; Nyumbeka,Wesson, 2014; Panesar et al., 2016).
Após os testes de usabilidade serem aplicados aos profissionais de saúde, os app foram
classificados com o produto: inovador e de fácil utilização para auditoria de contas
hospitalares(Grossi, Pisa, Marin, 2014); eficiente no cálculo de probabilidade para indicação
de cirurgia de próstata (Choo et al., 2017); determinante no cuidado integrado em pediatria
(Mcculloh et al., 2018); produto de fácil navegação nas informações sobre os antibióticos
(Panesar et al., 2016); funcional, confiável, adequado e eficiente na avaliação e classificação
de pessoas com diabetes (Vêscovi et al., 2017) e preciso na avaliação do nível de desidratação
em crianças e adultos (Bilal et al., 2018). Infere-se que os app analisados nos estudos são de
fácil usabilidade e foram avaliadas como boas as experiências dos profissionais de saúde que
manusearam o dispositivo móvel de celular.
Os testes com os profissionais de saúde são importantes para identificação de problemas
de usabilidade de um recurso tecnológico (Lima, Oliveira, Santana, 2013). Os problemas de
usabilidade identificados nos estudos foram, basicamente, com a interface dos app como, por
exemplo, a necessidade de aumento do tamanho das letras do texto. Esses problemas foram
corrigidos antes dos produtos serem disponibilizados nas plataformas virtuais (Nyumbeka,
Wesson, 2016; Lima, Oliveira, Santana, 2013).
Os oito estudos indicam a importância de que os produtos sejam avaliados em sua
usabilidade antes de serem disponibilizados para o download nas plataformas virtuais,
conforme destacado em estudo anterior (Barbosa et al., 2019).
Cabe refletir que avanços tecnológicos possibilitam aos profissionais de saúde a
adaptação de recursos da tecnologia, como o uso de app, durante a assistência aos usuários dos
serviços de saúde, contudo é necessário que esses sejam analisados quanto à usabilidade,
sobretudo em se tratando de dispositivo móvel para área da saúde. Independentemente do
método de análise da usabilidade – seja empírica, participação do usuário final do produto, ou
heurística de Nielsen – que tenha participação do especialista em tecnologia, enfatiza-se a
necessidade de avaliação dos app. Além disso, é importante que os app sejam desenvolvidos
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com base em referências técnicas de normatização e de protocolos de consenso na saúde,
atualizadas.
Pelo exposto, justifica-se o desenvolvimento do presente estudo, tendo por objeto o uso
de um app, o PEPtec, para o apoio a PEP. O estudo contribui para a produção do conhecimento
no desfecho da indicação da PEP por meio desta ferramenta tecnológica e para a colaboração
na tomada de decisão dos profissionais de saúde frente aos pacientes expostos ao HIV. Além
disso, tem potência para a melhoria das práticas dos profissionais de saúde para o enfrentamento
da epidemia do HIV/aids e pode colaborar com a redução da transmissão dessa infecção . Para
isso, pretende-se responder às seguintes questões de pesquisa:
1) Quem são os profissionais de saúde que indicam a PEP nas unidades da rede
especializada dos serviços de atendimento às pessoas com IST da regional sudeste da cidade de
São Paulo? 2) Quais são as facilidades e as dificuldades dos profissionais de saúde durante o
teste de usabilidade no PEPtec? 3) Quais serão as respostas dos profissionais de saúde acerca
dos atributos de usabilidade do PEPtec? 4) Quais as percepções dos profissionais de saúde sobre
o uso do PEPtec como apoio a PEP e as sugestões de melhorias nesse recurso tecnológico?
São hipóteses do estudo:
- A maioria dos profissionais de saúde que indicam a PEP, nas unidades da rede
especializada dos serviços de atendimento às pessoas com IST da regional sudeste da cidade de
São Paulo, são enfermeiras, do sexo feminino, com pós-graduação e com idade acima de 40
anos.
- Os profissionais de saúde terão facilidades em acessar o aplicativo e navegar nele,
porém o manuseio inadequado por motivo de desconhecimento do aplicativo e a
indisponibilidade de acesso à internet, serão as dificuldades desses profissionais durante o teste
de usabilidade no PEPtec.
- Será satisfatória a resposta do profissional de saúde aos atributos de usabilidade do
PEPtec.
- Os profissionais de saúde irão considerar que o aplicativo é útil e facilita a navegação
nas informações sobre a PEP. Irão recomendar essa ferramenta, como apoio, durante a
indicação da PEP e será sugerida a melhoria na busca por oferta de PEP em outros estados e
atualização, sempre que necessária, nesse recurso tecnológico.
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2. OBJETIVOS
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2.1 OBJETIVO GERAL
Analisar a usabilidade do app PEPtec com profissionais de saúde da rede de atenção às
pessoas que procuram a profilaxia pós-exposição ao HIV.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Caracterizar os profissionais de saúde que indicam a PEP nas unidades da rede
especializada dos serviços de atendimento às pessoas com IST da regional sudeste da cidade de
São Paulo e que analisaram o app.
• Identificar as facilidades e as dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde
durante o teste de usabilidade do PEPtec.
• Avaliar os atributos de usabilidade do PEPtec.
• Descrever as percepções dos profissionais de saúde sobre o uso do PEPtec como apoio
a PEP e as sugestões de melhorias.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 REFERÊNCIA CONCEITUAL

A usabilidade depende de um acordo entre as características de sua interface e as
características de seus usuários (Cybis, 2007; Pedro, Saraiva, 2014) e não é uma qualidade
intrínseca de um sistema. Cybis (2007, p.15) afirma que:
Pode-se dizer que a ergonomia está na origem da usabilidade, pois ela visa
proporcionar eficácia e eficiência, além do bem-estar e saúde do usuário, por meio da
adaptação do trabalho ao homem. Isto significa que seu objetivo é garantir que
sistemas e dispositivos estejam adaptados à maneira como o usuário pensa, comportase e trabalha e, assim, proporcionem usabilidade.

Para responder aos objetivos e à interpretação dos resultados dessa pesquisa foi adotado
o entendimento da norma ISSO 9241:11 (ABNT NBR 9241:11, 2011) de que a usabilidade “é
a medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos
específicos.”
Ademais, a ISSO 9241, (2011, p.4) destaca que a usabilidade é:
Exigência para o desempenho do usuário nas tarefas que ele realiza por meio de um
dispositivo interativo. Ela pode ser medida pela eficácia, eficiência e satisfação que
determinados usuários devem alcançar em determinadas tarefas, com um determinado
equipamento e em um determinado ambiente.

Na avaliação da experiência do usuário, consideraram-se os aspectos cognitivo, afetivo,
social e físico da interação com os sistemas e os dispositivos tecnológicos (Martins et al., 2017).
Nessa perspectiva, a presente investigação toma a experiência do usuário com a ferramenta
tecnológica para contextualizar a usabilidade do app PEPtec.
Existem métodos usados para analisar a usabilidade de um produto. Esses são divididos
em Empíricos e Não Empíricos. Métodos não empíricos são aqueles avaliados por especialistas
em usabilidade que, inspecionam uma interface de usuário em busca de problemas referentes à
usabilidade dos produtos a serem avaliados, solicitando sempre melhoria para essa interface. É
um método que possui diversas alternativas para avaliação não empírica: avaliação heurística,
percurso pluralista, conformidades com diretrizes e inspeções de consistência formais (Martins
et al., 2017; Valentim et al., 2014, Prates, Barbosa, 2003).
Métodos empíricos são aqueles que possuem o envolvimento dos usuários para a coleta
de dados que, posteriormente, serão analisados para identificar os problemas acerca da interface
e, consequentemente, os problemas de usabilidade do produto. O teste de usabilidade é a técnica
mais utilizada nesse método, uma vez que permite analisar a usabilidade a partir de interações
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que se estabelecem entre os usuários e o sistema que está sendo analisado (Prates, Barbosa,
2003).
O presente estudo é pautado no método empírico, porque foca no uso do PEPtec pelo
profissional de saúde, que é o participante desta pesquisa, por apresentar baixo custo e
possibilitar análise de diferentes perfis de usuários.

3.2 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, analítico de abordagem quantitativa.

3.3 CENÁRIO DO ESTUDO

O estudo foi desenvolvido no município de São Paulo nas unidades da rede de saúde da
prefeitura do município de São Paulo que dispensam medicamentos antirretrovirais: ProntosSocorros, Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e Centro de Testagem Aconselhamento
(CTA) da Coordenadoria Sudeste da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo.
Nos prontos-socorros, há atendimento de emergência para PEP 24 horas e os demais
serviços funcionam de segunda a sexta, das 7h às 19h. Estes últimos têm, como principal
objetivo, a prevenção do HIV/aids por meio de atendimento da equipe multiprofissional:
enfermeiros, médicos, dentistas, psicólogos e outros. Além da realização de atividades
específicas como: orientação quanto à prevenção do HIV, distribuição de insumos de
prevenção, distribuição de ARV, orientação sobre os fármacos, realização de exames para o
monitoramento clínico e apoio psicológico; são, ainda, os locais onde se realizam os
atendimentos para PEP e em que são acompanhados (Brasil, 2018).
A região sudeste foi escolhida por ter sido desenvolvido o PEPtec com os profissionais
dessa região.

3.4 POPULAÇÃO DO ESTUDO

A população deste estudo foram os profissionais de saúde da rede de serviços de
emergência de atendimento às pessoas com IST da regional sudeste da cidade de São Paulo.
A amostra foi tomada por conveniência, considerando os profissionais de saúde que
indicam a PEP em serviços de atendimento às pessoas com IST da regional sudeste da cidade
de São Paulo. Na análise de usabilidade, seguiu-se recomendação da Norma Brasileira da
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Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), Internacional Organization for
Standardization(ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) ISSO/IEC 25062:2011
que sugerem uma amostra mínima de oito participantes na etapa do teste de usabilidade.
Foram inclusos os profissionais de saúde de nível superior que indicam a PEP, exercem
as suas atividades profissionais há mais de um ano e que fazem uso de smartphones. Justificase esse critério com base na orientação dos protocolos institucionais que indicam profissionais
de nível superior com competência para a indicação da PEP, em particular enfermeiros (Cofen,
2020; Coren, 2019).
E, como exclusão, os profissionais de saúde que não possuem curso superior e aqueles
profissionais que possuem curso superior, porém não indicam a PEP e aqueles que não fazem
o uso de smartphones.

3.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

O presente estudo utilizou quatro questionários que foram elaborados para captar
variáveis quantitativas em relação à usabilidade do PEPtec. Fez-se a análise de usabilidade do
app, mensurando os princípios sobre a eficácia percebida pelos profissionais de saúde, além da
percepção sobre as funções acessíveis, de forma simples e intuitiva, principalmente por haver
pretensão de atingir um conteúdo de extrema importância e procurando identificar os problemas
para que possam ser feitas as mudanças necessárias junto aos profissionais da equipe de
desenvolvimento do app. Foram analisados nos elementos: facilidade, utilidade, interface e o
uso do app na profissão.
O primeiro questionário, preenchido pelo participante, teve por objetivo conhecer mais
detalhadamente os participantes e, assim, caracterizar a população do estudo conforme descrito
em (APÊNDICE A).
O segundo questionário - Caracterização do perfil do usuário - (APÊNDICE B), foi
utilizado com objetivo de colher informações que permitissem estimar sua familiaridade em
relação ao uso do computador, internet, bem como sua aplicação no ambiente de trabalho.
Almeja-se avaliar se essas variáveis podem influenciar na usabilidade do PEPtec. Os tópicos:
formação em informática para o uso do computador, experiência em relação ao acesso à internet
e o uso do computador no ambiente de trabalho, foram construídos tomando por base os
resultados do trabalho de Oliveira, Barros, Oliveira (2010). Esse foi preenchido pelos
participantes.
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O terceiro questionário – Tarefas estratégicas para o bom funcionamento do app (APÊNDICE C), contém avaliação que envolve as atividades estratégicas pré-determinadas
para o bom funcionamento do app e a realização do teste de usabilidade por meio da interação
do profissional de saúde com o PEPtec. Esse questionário foi uma adaptação do estudo de
Valentim et al., (2014) e teve por objetivo fazer uma avaliação quanto ao sucesso dos
profissionais de saúde - se foi fácil; se, difícil ou se teve insucesso– durante as tarefas solicitadas
pelos pesquisadores acerca da vivência desses profissionais na indicação da PEP, a condição
era que eles utilizassem o app PEPtec como apoio para responderem às tarefas. Esses passos de
navegação, durante o uso do app, foram registrados no questionário pelos pesquisadores. Nele
estão as descrições das tarefas solicitadas pelos pesquisadores e as figuras das telas do PEPtec
que foram utilizadas pelos profissionais de saúde durante o teste de usabilidade desse app.
E, o último questionário - Percepção dos profissionais de saúde sobre o PEPtec (APÊNDICE D), também baseado no trabalho de Valentim, et al., (2014), teve por objetivo
captar, de maneira quantitativa, a percepção do usuário a respeito do PEPtec. Somadas a essas
questões, também foram coletadas duas perguntas respondidas pelos participantes que foram
analisadas de modo quantitativo: 1) “O que achou do aplicativo?” e 2) “O que mudaria sobre
o conteúdo e a funcionalidade?”

3.6 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS

Para a coleta de dados, fez-se contato prévio com os gerentes dos serviços
especializados do local deste estudo para determinar melhor data para a coleta de dados em
cada unidade. Essa etapa ocorreu em dois momentos, conforme mencionado. O primeiro
ocorreu entre os meses 01/2018 e 02/2019, inclusive, para testar a usabilidade do PEPtec. E o
segundo ocorreu entre os meses 10/2019 e 12/2019, inclusive, para continuidade da análise do
uso desse app.
Nos serviços de saúde, o profissional foi esclarecido quanto ao preenchimento do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e que aceitou participar do estudo (APÊNDICE
E) e orientado quanto ao preenchimento dos questionários 1 e 2.
Na sequência, foi perguntado ao profissional se ele conhecia o app e se o tinha em seu
celular. Se não, o pesquisador explicava sobre o objetivo do app e suas funções, convidando-o
a fazer o download.

Foi disponibilizado o celular do pesquisador para que o participante

acessasse o app, nos casos em que não estavam com o celular ou havia indisponibilidade de
acesso
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1ª tarefa – Acesso ao ícone do PEPtec na tela de menu do smartphone
Figura 3 - Tela de menu do smartphone

Figura 4 - Menu de opções do aplicativo PEPtec

Ao selecionar “Home”, há breve explicação sobre o que é a PEP, história e informação
sobre sua indicação, bem como comentários gerais sobre a importância da adesão.
2ª tarefa – Pesquisa no aplicativo sobre indicação a PEP para casos de exposição sexual
desprotegida em adulto, menos de 72 horas, porém o serviço de saúde não oferece teste rápido
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para casos em que a pessoa exposta não conheça o status sorológico do parceiro ou parceira
com quem se relacionou

Figura 5 - Figura 5 - Telas de navegação para realização da segunda tarefa do teste de
usabilidade do PEPtec
a

b

d

e

c

f

a) Menu de opções
b) Tipo de exposição ;
c) Tempo de exposição;
d) Informação sobre o resultado do teste rápido para HIV;
e) Status sorológico da pessoa que teve relação sexual;
f) Indicação da PEP

A resposta esperada do profissional de saúde é: PEP INDICADA
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A opção “Recomendações PEP para adultos” é o principal foco do app. Foi criada a
partir de um algoritmo de decisão; tendo, por base, a escolha de respostas feita pelo profissional
de saúde em consulta com o usuário do serviço de saúde sobre as possíveis exposições ao HIV,
direcionando-o para os seguintes algoritmos: Figura 5- Sexo Consensual desprotegido, Figura
6- Acidente ocupacional e Figura 7- Violência Sexual; Tempo decorrido desde a exposição,
com as opções: menor ou maior do que 72 horas, levando a questões subsequentes. A depender
da resposta do usuário, será indicada ou não a PEP pelo profissional de saúde.

Figura 6 - Algoritmo para o processo de tomada de decisão dos profissionais de saúde frente a
usuários com potencial risco de infecção do HIV (PEP - Sexo Consensual Desprotegido)

Fonte: elaboração própria
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Figura 7 - Algoritmo para o processo de tomada de decisão dos profissionais de saúde frente a
usuários com potencial risco de infecção do HIV (PEP - Acidente Ocupacional)

Fonte: elaboração própria
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3ª tarefa – Pesquisa no app sobre indicação a PEP para exposição sexual desprotegida, em
adulto, mais de 72 horas

Figura 8 - Algoritmo para o processo de tomada de decisão dos profissionais de saúde frente a
usuários com potencial risco de infecção do HIV (PEP - Violência Sexual)

Fonte: elaboração própria
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Figura 9 - Telas de navegação para realização da terceira tarefa do teste de usabilidade do
PEPtec
a

b

c

a) Tipo de exposição
b) Tempo de exposição
c) Não indicar a PEP

A resposta esperada do profissional de saúde foi: PEP NÃO INDICADA
4ª tarefa - Pesquisa no aplicativo sobre indicação a PEP para acidente ocupacional, mais de 72
horas

Figura 10 - Telas de navegação para realização da quarta tarefa do teste de usabilidade do
PEPtec
a

b

c

a) Tipo de exposição
b) Tempo de exposição
c) Não indicar a PEP

A resposta esperada do profissional de saúde é: PEP NÃO INDICADA.
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5ª tarefa - Pesquisa no aplicativo sobre indicação a PEP para acidente ocupacional, menos de
72 horas, cujo teste rápido foi negativo para o HIV, a pessoa não sabe o status sorológico da
pessoa com quem se relacionou e a exposição foi por meio de membranas mucosas (respingos
em olhos, nariz ou boca)
Figura 11 - Telas de navegação para realização da quinta tarefa do teste de usabilidade do
PEPtec
a

d

b

c

e

a) Tipo de exposição
b) Tempo de exposição
c) Status sorológico da pessoa que teve relação sexual
d) Tipo de exposição
e) Indicação da PEP

A resposta esperada do profissional de saúde é: PEP INDICADA
6ª tarefa - Pesquisa no aplicativo sobre indicação a PEP para exposição devido à violência
sexual, menos de 72 horas, sendo que o teste rápido foi positivo para o HIV
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Figura 12 - Telas de navegação para realização da sexta tarefa do teste de usabilidade do PEPtec
a

b

c

a) Tipo de exposição;
b) Tempo de exposição;
c) Não indicar a PEP

A resposta esperada do profissional de saúde é: PEP NÃO INDICADA
7ª tarefa - O profissional de saúde precisa tirar dúvida sobre os efeitos colaterais dos
antirretrovirais tenofovir e lamivudina. Qual ícone pode acessar para ter essa resposta? E quais
são os efeitos colaterais desses antirretrovirais?

Figura 13 - Telas de navegação para realização da sétima tarefa do teste de usabilidade do
PEPtec
a

a) Menu de opções
b) Dúvidas gerais sobre antirretrovirais
c) Efeitos colaterais dos medicamentos

b

c
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A resposta esperada do profissional de saúde é: o ícone é dúvidas gerais e os efeitos
colaterais do tenofovir e lamivudina são vertigem, cefaleia, dores musculares, diarreia e
fadiga
8ª tarefa - Pesquisa no aplicativo sobre indicação a PEP para exposição sexual desprotegida em
adulto, menos de 72 horas, sendo o teste rápido, negativo para o HIV, a pessoa exposta sabe
que o status sorológico da pessoa com quem se relacionou é negativo para o HIV e essa mesma
pessoa não faz parte do grupo com risco acrescido para o HIV

Figura 14 - Telas de navegação para realização da oitava tarefa do teste de usabilidade do
PEPtec
a

d

b

c

e

a) Tipo de exposição
b) Tempo de exposição
c) Informação sobre o resultado do teste rápido para HIV
d) Grupo com risco acrescido para o HIV
e) Não indicar a PEP

A resposta esperada do profissional de saúde é: PEP NÃO INDICADA
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9ª tarefa- A unidade na qual o profissional de saúde atua não conta com todo o atendimento de
PEP e terá que encaminhar o paciente para outra unidade da região sudeste no município de
São Paulo. Busca quantas e quais opções de serviços oferecem PEP na região sudeste

Figura 15 - Telas de navegação para realização da nona tarefa do teste de usabilidade do PEPtec

a

b

c

d

a) Menu de opções
b) Opções de serviços que ofertam a PEP em São Paulo e no Brasil
c) Opções de serviços que ofertam a PEP no município de São Paulo
d) Opções de serviços que ofertam a PEP na região sudeste do município de São Paulo

A resposta esperada do profissional de saúde é: A região sudeste possui 05 opções de
serviços que oferecem a PEP
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10ª tarefa -Forma de procedimento quando o usuário for indicado a PEP e ele aceitar fazer o
uso do app PEPusuário
Figura 16 - Tela de navegação para realização da décima tarefa do teste de usabilidade do
PEPtec
a

a) Menu de opções (o PEPusuário está em fase de desenvolvimento)

A resposta esperada do profissional de saúde é: Clicar no ícone + gerar usuário
Nessa etapa, conforme mencionado, o objetivo foi uma avaliação referente à execução
da navegação do app - fácil, difícil ou insucesso–pelos profissionais de saúde para indicação da
PEP.
As respostas da interação foram registradas pelo pesquisador, identificando se o
profissional executou a navegação e a indicação de PEP de forma fácil, concluindo a tarefa sem
nenhuma dificuldade; realizou com dificuldade, concluiu a tarefa, porém teve dificuldade em
uma ou mais tarefas ou se não teve sucesso (não conseguiu completar a tarefa ou desistiu).
Não houve insucesso dos profissionais durante a consulta do app para realizar as etapas
que foram solicitadas para indicação da PEP; por isso optou-se pela decisão das opções mais
expressivas –sucesso (fácil) e sucesso (difícil).
O ícone “PEP criança e adolescente” apresenta as indicações das medicações para
uma possível infecção pelo HIV e informações sobre a quimioprofilaxia para outras infecções
sexualmente transmissíveis não virais.
A opção “PEP grávidas” apresenta um alerta sobre contraindicações ao uso de
medicamentos para HIV em gestantes e sobre a interrupção da amamentação. Há ainda o
recurso “Meus atendimentos” que fornece uma estatística, em frequência simples, dos
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atendimentos/respostas. Esses dados não são armazenados e o profissional de saúde pode
removê-los no ícone reset estatística.
Ainda nessa tela, é possível visualizar os “Locais de atendimento” com o recurso de
Google Map, que indica a localização em que o usuário se encontra e os serviços de atendimento
a PEP no município de São Paulo/SP. Para outros municípios e Estados do Brasil, redirecionase para o link do Centro de Referência em IST/aids da Secretaria do Estado da Saúde de São
Paulo/SP e do Departamento de Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites
Virais do Ministério da Saúde/Brasil. Há um ícone indicando “Dúvidas Gerais” que aborda
soluções para possíveis dúvidas sobre a PEP como:

efeitos colaterais das medicações,

diferenças entre o esquema preferencial e alternativo e demais recomendações e indicações. No
ícone “O HIV”, está descrito, de forma sucinta, sobre a infecção e o diagnóstico. No ícone
“Fontes”, são apresentadas as principais bibliografias. E no ícone “Gerar Usuário”, é
permitido acessar um novo aplicativo, o PEPusuário, que está em fase de desenvolvimento.
Após as experiências com o uso do app, os profissionais de saúde responderam ao
questionário a respeito dos atributos de usabilidade da facilidade, utilidade, interface e o uso do
app na prática profissional, respectivamente, seis, duas, seis e quatro questões. Utilizou-se a
escala Likert, contendo as opções de resposta: concordo totalmente, concordo amplamente,
concordo parcialmente, discordo totalmente, discordo amplamente e discordo totalmente. O
profissional foi orientado a assinalar uma única resposta.
Não houve respostas significativas das opções (concordo totalmente, concordo
amplamente, concordo parcialmente, discordo totalmente, discordo amplamente e discordo
totalmente) durante o teste de usabilidade; por isso optou-se pela decisão das opções mais
expressivas - concordo e discordo.
E, por fim, os profissionais de saúde discorreram acerca do que acharam do app e sobre
o que mudaria de conteúdo e a sua funcionalidade.
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3.7 VARIÁVEIS DO ESTUDO
A variável dependente do presente estudo é a usabilidade do app PEPtec pelos
profissionais de saúde na indicação a PEP em duas categorias: Sucesso (fácil) e Sucesso (difícil)
pelos seguintes critérios:


Sucesso (fácil): quando o profissional de saúde concluiu as tarefas no aplicativo
sem nenhuma dificuldade.



Sucesso (difícil): quando o profissional de saúde concluiu uma ou mais tarefas no
aplicativo com dificuldade.

A classificação final para a variável dependente ocorreu da seguinte maneira: o
profissional de saúde foi classificado como sucesso (fácil), se foram realizadas as dez tarefas
sem nenhuma dificuldade durante o teste de usabilidade do PEPtec. E, se apresentaram uma ou
mais dificuldade em alguma das tarefas, esse profissional foi classificado como sucesso
(difícil).
As variáveis independentes estão reunidas no Quadro 3.

Quadro 3 - Identificação das variáveis, descrição e categorias constantes nos questionários. São
Paulo, 2020.
Variáveis
Sexo
Faixa etária

Descrição

Sexo do usuário
Idade do profissional de
saúde
Formação profissional
Formação do profissional de
saúde
Tempo de formação
Tempo de formação do
profissional de saúde
Pós-graduação
Especialização
do
profissional de saúde
Atuação em infectologia Tempo de atuação em
infectologia
Vínculo profissional
Se o profissional de saúde
possuía
outro
vínculo
profissional
Horas trabalhadas por Horas trabalhadas pelo
semana
profissional
de
saúde
durante a semana
Formação
em Se o profissional de saúde
informática para o uso do possuía
formação
em
computador
informática

Categorias
Masculino, feminino
Em anos (26 a 40; 41 a 55; mais de
55)
Categoria profissional
Em anos (até 5; 6 a 10; acima de
10)
Latu sensu; stricto sensu
Em anos (até 5; 6 a 10; acima de
10)
Não/sim

Em horas (20;30;40; acima de 40)

Informática
(sem
formação
básica;
avançada

formação;
formação
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Experiência em relação Quantos dias por semana o Acesso à internet por diadurante
ao acesso à internet
profissional
de
saúde semana (até 2; 3 a 4; 5 a 6; acima de
7)
acessava a internet
Uso do computador no Se o profissional de saúde Não
necessita,
necessita
ambiente do trabalho
parcialmente,
necessita
do
utilizava o computador no
computador
no
ambiente
do
ambiente do trabalho
trabalho
Experiência
com Se o profissional de saúde Não
utiliza,
utiliza
pelo
aplicativo em saúde
possuía experiência com computador, já utilizou, mas não
aplicativo em saúde
de maneira frequente, utiliza em
média de 2 a 3 dias por semana,
utiliza todos os dias da semana
Conhecimento sobre a Se o profissional de saúde Nunca utilizou, conhece, mas
utilização de aplicativo
possuía conhecimento sobre nunca utilizou, conhece, utilizou,
a utilização de aplicativo
mas não de maneira frequente,
conhece e utiliza
Uso de material de apoio Se o profissional de saúde Não usa, usa apenas material
para tomada de decisão
utilizava material de apoio impresso na unidade, usa material
para tomada de decisão

complementar disponibilizado na
internet, usa a todo o momento
material complementar

Facilidade para aprender Se foi fácil para o Concordo totalmente, concordo
a utilizar o app
profissional
de
saúde amplamente,
concordo

aprender a utilizar o app
Entendimento sobre o Se o profissional de saúde
que acontecia durante o conseguia entender o que
uso do app
acontecia durante o uso do
app
Modo de aquisição da
habilidade de uso durante
a execução das atividades
no aplicativo

Se foi fácil para o
profissional de saúde ganhar
habilidade de uso durante a
execução das tarefas no app

Facilidade em lembrar Se foi fácil para o
como utilizar o app
profissional
de
saúde

lembrar como utilizar o app
Consideração sobre a Se o profissional de saúde
facilidade de usar o app
considerava o app fácil de

utilizar
Navegação tranquila por Se o profissional de saúde
todas as telas do app
conseguia navegar bem por
todas as telas do app

parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
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Aplicativo
útil
para Se o app seria útil para
melhorar minha prática melhorar
a
prática
assistencial
assistencial
dos

profissionais de saúde
O app como facilitador da Se o app facilitava a
realização das minhas realização das atividades dos
atividades
profissionais de saúde

Consideração sobre as Se os profissionais de saúde
cores e ícones do app
consideravam as cores e

ícones do app agradáveis
Visualização de todos os Se os profissionais de saúde
botões e informações conseguiam visualizar bem
dentro do app
todos
os
botões
e

informações dentro do app
Entendimento fácil das Se os profissionais de saúde
palavras, nomenclaturas entendiam com facilidades
e ícones do app
as palavras, nomenclaturas e
ícones do app
As imagens e ícones no Se as imagens e ícones no
app
são
de
fácil app
eram
de
fácil
reconhecimento
reconhecimento
pelos
profissionais de saúde

Visualização plena de Se os profissionais de saúde
todas as funcionalidades conseguiam visualizar todas
do app
as funcionalidades do app
Navegação tranquila por Se os profissionais de saúde
todas as telas do app
conseguiam navegar bem
por todas as telas do app

Minha prática assistencial Se os profissionais de saúde
torna-se fácil graças ao julgavam
que o app
uso do app
facilitariaa
prática
assistencial deles
Com o app, há uma Se com o
app, os
exploração mais ampla profissionais
de
saúde
sobre a PEP

parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
Concordo totalmente, concordo
amplamente,
concordo
parcialmente,
discordo
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explorar parcialmente,
discordo
muito mais sobre a PEP
amplamente, discordo totalmente

conseguiriam
Domínio maior eu teria
com o app sobre as
práticas relacionadas a
PEP
Segurança maior com o
app eu teria para realizar
avaliação da PEP

Considerações
sobreo
app
Mudança de conteúdo e
funcionalidade

Fonte: elaboração própria

Se com o app, os Concordo totalmente, concordo
profissionais
de
saúde amplamente,
concordo
teriam maior domínio sobre parcialmente,
discordo
as práticas relacionadas a parcialmente,
discordo
PEP
amplamente, discordo totalmente
Se com o app, os Concordo totalmente, concordo
profissionais
de
saúde amplamente,
concordo
teriam mais segurança para parcialmente,
discordo
realizarem avaliação da PEP parcialmente,
discordo
amplamente, discordo totalmente
O que os profissionais de Questão aberta
saúde acharam do app
O que os profissionais de Questão aberta
saúde
mudariam
de
conteúdo e funcionalidade
no app
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3.8 ANÁLISE DE DADOS
Os dados obtidos dos questionários foram armazenados e processados em planilhas do
Excel® 2013, especificamente preparada. Foi realizada uma análise descritiva, utilizando
números absolutos e relativos com frequência simples, depois uma análise bivariada
empregando o teste qui-quadrado e o teste exato de Fisher para associação da variável
dependente com as variáveis independentes, com intervalo de 95% de confiança e significância
de 5% (p <0,05).

3.9 ASPECTOS ÉTICOS

O projeto foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa (CEP) da EEUSP (Parecer n. 952.168) e pelo Comitê de Ética da Secretaria Municipal
da Saúde de São Paulo (ANEXO A) em 09/02/2015, CAAE: 38350614.3.0000.5392. Antes de
iniciar as coletas de dados, foi realizado o contato prévio com os gestores de cada Unidade da
Regional de Saúde Sudeste do município de São Paulo e esses direcionaram os profissionais de
saúde interessados a participarem do estudo. Foi apresentado o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (APÊNDICE E) para os profissionais de saúde que aceitaram participar do estudo.
As questões éticas envolvidas, nesse estudo, atenderam à Resolução n.466/12 do Conselho
Nacional de Saúde.
Foi utilizado o software Ithenticate®, ferramenta verificador de originalidade e
prevenção de plágio, que aponta para as semelhanças, entre a dissertação e as referências e
outros documentos existentes nas páginas da internet (APÊNDICE F).
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5 RESULTADOS
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4. RESULTADOS

Neste capítulo, são apresentadas as características sociodemográficas, a experiência em
uso de tecnologia, as facilidades e as dificuldades durante o teste de usabilidade do PEPtec, as
percepções e as sugestões dos 54 profissionais de saúde da prefeitura do município de São Paulo
que indicam a PEP. Ademais, os atributos de usabilidade e ergonômicos e a associação de
usabilidade com as variáveis independentes.

4.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E EXPERIÊNCIAS DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM O USO DE TECNOLOGIAS
No que tange às características sociodemográficas (Tabela 1), houve predomínio do
sexo feminino (77,7%), faixa etária acima dos 40 anos (37,0%). Em relação à formação
profissional, a maioria (40,7%) era enfermeira, possuíam mais de 10 anos de tempo de formação
profissional (75,9%), tinham pós-graduação latu sensu (70,4%), atuavam há mais de 10 anos
em infectologia (66,7%), não possuíam outro vínculo profissional (68,5%) e trabalhavam mais
de 40 horas por semana (42,6%).

Tabela 1- Distribuição dos profissionais de saúde de acordo com as características
sociodemográficas. São Paulo,2020
Variável
Sexo
Feminino
Masculino
Faixa Etária (em anos)
De 26 a 40
De 41 a 55
Mais de 55
Formação Profissional
Enfermeiro
Médico
Assistente social
Farmacêutico
Fonoaudiólogo
Terapeuta ocupacional
Psicólogo

N=54

%

42
12

77,7
22,2

17
20
17

31,5
37,0
31,5

22
9
7
5
3
4
3

40,7
16,6
12,9
9,2
5,5
7,4
5,5
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Dentista
Tempo de Formação (em anos)
Até 5
De 6 a 10
Mais de 10
Pós-graduação
Latu sensu
Stricto sensu
Não tinham pós-graduação
Tempo de atuação em infectologia (em anos)
Até 5
De 6 a 10
Mais de 10
Possui outro vínculo profissional
Não
Sim
Não respondeu
Horas trabalhadas por semana
20h
30h
40h
Mais de 40h

1

1,8

3
10
41

5,6
18,5
75,9

38
2
14

70,4
3,7
25,9

8
10
36

14,8
18,5
66,7

37
16
1

68,5
29,6
1,8

2
21
8
23

3,7
38,9
14,8
42,6

A respeito das experiências em uso de tecnologia, 48,1% possuíam formação básica em
informática, mais da metade (81,4%) acessava a internet todos os dias da semana e 55,5%
utilizavam o computador no ambiente de trabalho. No que tange à área da saúde, 68,3% tinham
experiência com o uso de aplicativos desenvolvidos para a temática saúde, 64,8% utilizavam
algum aplicativo e 44,4% acessavam material disponibilizado na internet como apoio à tomada
de decisão em diferentes situações de assistência (Tabela 2).

Tabela 2 - Caracterização dos profissionais de saúde de acordo com as experiências em uso de
tecnologia. São Paulo, 2020
Variáveis
Formação em informática para o uso do computador
Sem formação
Formação básica
Formação intermediária
Formação avançada
Experiência em relação ao acesso à internet
Até 2 dias por semana
De 3 a 4 dias por semana

N=54

%

5
26
20
3

9,2
48,1
37,0
5,5

1
2

1,8
3,7
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De 5 a 6 dias por semana
7 dias por semana
Uso do computador no ambiente do trabalho
Não necessito do computador
Necessito, parcialmente, do computador
Necessito do computador para trabalhar
Experiência com aplicativo em saúde
Não utilizo
Utilizo pelo computador
Já utilizei em tablets e smartphones, mas não de maneira frequente
Utilizo em tablets e smartphones em média de 2 a 3 dias por semana
Utilizo em tablets e smartphones todos os dias da semana
Conhecimento sobre a utilização de aplicativo
Não conheço
Conheço, mas nunca utilizei
Conheço e já utilizei, mas não de maneira frequente
Conheço e utilizo
Uso de material de apoio para tomada de decisão
Não uso
Uso apenas material impresso na unidade
Uso material complementar disponibilizado na internet
Uso, a todo o momento, material complementar

7
44

12,9
81,4

4
20
30

7,4
37,0
55,5

10
7
13
11
13

18,5
12,9
24,0
20,3
24,0

2
5
12
35

3,7
9,2
22,2
64,8

2
9
24
19

3,7
16,6
44,4
35,1

4.2 FACILIDADES, DIFICULDADES E PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE SOBRE O USO DO PEPtec
Com relação à avaliação da indicação da PEP por meio do app, a maioria dos
profissionais de saúde cumpriu, com facilidade, as tarefas exigidas. A totalidade dos
profissionais conseguiu com facilidade: “acessar o aplicativo”, “indicar a PEP a partir da busca
pela opção violência sexual em menos de 72 horas” e realizar busca que permite “acessar o
PEPusuário”.
Seis participantes (11,9%) tiveram dificuldades quando navegaram na opção “sexo
consensual desprotegido em menos de 72 horas”, e sete (12,9%), quando navegaram na opção
“sexo consensual sem preservativo em menos de 72 horas” (Figura 17).
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Figura 17 - Tarefas executadas pelos profissionais de saúde ao navegarem no aplicativo durante
o teste de usabilidade e avaliação quanto ao sucesso na indicação da PEP por meio do PEPtec.
São Paulo, 2020

Fonte: Elaboração própria
* Opções de outras unidades que ofertam PEP na região sudeste do município de São Paulo.
** App PEPusuário (fase de desenvolvimento).

Em relação às percepções sobre o uso do PEPtec, a maioria dos profissionais de saúde (81,5%,
N=44) considerou que o uso desse recurso tecnológico é “fácil de usar”, “facilita na tomada de decisão”
(75,9%, N=41), “é útil” (77,9%, N=42), “ajuda a reforçar as informações sobre a PEP” (81,5%, N=44),
e “é funcional” (83,3%, N=45), conforme representado na Figura 18.

Figura 18 - Percepções dos profissionais de saúde em relação ao uso do PEPtec.São Paulo,2020

Fonte: Elaboração própria
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4.3 SUGESTÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE MELHORIAS DO
PEPtec
Com relação à melhoria no PEPtec, a maioria dos participantes do estudo sugeriu
“mudança no designer do aplicativo” (77,8%, N=42), “melhoria na busca da PEP em outros
estados brasileiros” (70,4%, N=38). Mas, vinte e oito pessoas (51,9%) disseram não precisar
de melhoria (Figura 19).

Figura 19 - Sugestões de melhoria no PEPtec.São Paulo,2020

Fonte: Elaboração própria

4.4 USABILIDADE E ERGONOMIA DO PEPtec
Sobre os atributos de usabilidade e ergonomia do PEPtec, todos concordaram sobre a
facilidade de uso do aplicativo. Nos atributos utilidade, interface e o uso do aplicativo na prática
profissional, a maioria dos participantes da pesquisa concordou, tendo mais de 90% de respostas
positivas ao uso do aplicativo (Tabela 3).
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Tabela 3 – Atributos de usabilidade e ergonomia do PEPtec. São Paulo, 2020
Variáveis
N
Concordo
N
%
1
Facilidade
Foi fácil aprender a utilizar o aplicativo
54
100
Consigo entender o que acontece durante o uso do
53
98,1
aplicativo
Foi fácil ganhar habilidade de uso durante a execução das
54
100
tarefas no aplicativo
Foi fácil de lembrar como utilizar o aplicativo
54
100
Considero o aplicativo fácil de utilizar
54
100
Consigo navegar bem por todas as telas do aplicativo
53
98,1
1
Utilidade
Aplicativo útil para melhorar minha prática assistencial
51
94,4
O aplicativo facilita a realização das minhas atividades
50
92,5
2
Interface
Considero as cores e ícones do aplicativo agradáveis
54
100
Consigo visualizar bem todos os botões e informações
54
100
dentro do aplicativo
Entendo com facilidade as palavras, nomenclaturas e
54
100
ícones do aplicativo
As imagens e ícones, no aplicativo, são de fácil
54
100
reconhecimento
Consigo visualizar todas as funcionalidades do aplicativo
52
96,3
Consigo navegar bem por todas as telas do aplicativo
53
98,1
2
Uso na prática profissional
Julgo que o aplicativo facilita minha prática assistencial
51
94,4
Com o aplicativo, consigo explorar muito mais sobre a
52
96,3
PEP
Com o aplicativo, tenho maior domínio sobre as práticas
50
92,5
relacionadas a PEP
Com o aplicativo, tenho mais segurança para realizar
51
94,4
avaliação da PEP
1
2

%
Discordo
N
%
0
1

0
1,8

0

0

0
0
0

0
0
0

3
4

5,5
7,4

0
0

0
0

0

0

0

0

2
1

3,7
1,8

3
2

5,5
3,7

4

7,4

3

5,5

Atributos de usabilidade do PEPtec
Atributos ergonômicos do PEPtec

A comparação das variáveis sociodemográficas associadas à usabilidade do PEPtec
mostrou que há diferenças percentuais, mas elas não se mostraram estatisticamente
significantes. Ocorreu diferença, em termo percentual, na distribuição dos profissionais de
saúde em relação à usabilidade do app. Todos tiveram sucesso na navegação do app, mas houve
diferença quanto à facilidade ou à dificuldade (Tabela 4).
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Continuando na Tabela 4, observa-se a concentração nas faixas dos 41 a 55 anos, mas
com diferença percentual entre os que tiveram sucesso fácil (65,0%) e sucesso difícil (35,0%).
Nota-se diferença, em termo percentual, para as variáveis: formação profissional, o tempo de
formação, se possuía pós-graduações, o tempo de formação em infectologia e as horas
trabalhadas por semana, sendo o sucesso fácil mais prevalente para os profissionais médicos,
mais de 10 de anos de formação, sem pós-graduação, com 06 a 10 anos de atuação em
infectologia e com mais de 40hde trabalho por semana, mas esses resultados não se mostraram
estatisticamente significantes.

Tabela 4 - Comparação das variáveis sociodemográficas associadas à usabilidade do PEPtec.
São Paulo, 2020
Usabilidade do PEPtec
Teve
Teve
dificuldade
facilidade
N=15
%
N=39
%

Variáveis

Sexo1
Feminino
Masculino

Valor
-p
0,091

14

33,3

28

66,7

1

8,3

11

91,7

4
7
4

23,5
35,0
23,5

13
13
13

76,5
65,0
76,5

1

Faixa Etária (em anos)
De 26 a 40
De 41 a 55
Mais de 55
Formação Profissional1
Assistente social
Dentista
Enfermeiro
Farmacêutico
Fonoaudiólogo
Médico
Psicólogo
Terapeuta ocupacional
Tempo de Formação (em anos)2
Até 5
De 6 a 10
Mais de 10
Pós-graduação1
Latu sensu

0,667

0,189
5
0
7
1
0
1
0
1

71,4
0
31,8
20,0
0
11,1
0
25,0

2
1
15
4
3
8
3
3

28,6
100,0
68,2
80,0
100,0
88,9
100,0
75,0

1
4
10

33,3
40,0
24,4

2
6
31

66,7
60,0
75,6

12

31,6

26

68,4

0,544

0,861

69

Scricto sensu
Sem pós-graduação
Tempo de atuação em infectologia (em anos)1
Até 5
De 6 a 10
Mais de 10
Possui outro vínculo profissional2
Não
Sim
Horas trabalhadas por semana2
20h
30h
40h
Mais de 40 h

0
3

0
21,4

2
11

100,0
78,6
0,717

3
2
10

37,5
20,0
27,8

5
8
26

62,5
80,0
72,2
0,728

11
4

29,73
25,0

26
12

70,2
75,0

1
9
0
5

50,0
42,9
0
21,7

1
12
8
18

50,0
57,1
100,0
78,3

0,067

1

Teste Qui-quadrado ;
Exato de Fisher;
3
Não foram obtidas informações para a totalidade dos usuários
2

A comparação das variáveis sobre as experiências dos profissionais de saúde, em
tecnologia, associadas com a usabilidade do PEPtec (tabela 5), mostrou que o sucesso fácil foi
mais prevalente para os profissionais de saúde com formação intermediária em informática,
com experiência em uso de internet todos os dias da semana, que tinham conhecimento do uso
de aplicativos e os que acessam material disponibilizado na internet como apoio à tomada de
decisão. Entretanto, esses resultados não foram estatisticamente significantes.

Tabela 5 - Comparação das variáveis de experiências dos profissionais de saúde em
tecnologia associadas com a usabilidade do PEPtec. São Paulo, 2020
Variáveis

Formação em informática para
o uso do computador1
Sem formação
Formação básica
Formação intermediária
Formação avançada
Experiência em relação ao
acesso à internet1

Usabilidade do PEPtec
Sucesso Difícil
Sucesso Fácil
N = 15
%
N=39
%

Valor-p

0,396
1
8
4
2

20,0
30,8
20,0
66,7

4
18
16
1

80,0
69,2
80,0
33,3
0,128
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Até 2 dias por semana
De 3 a 4 dias por semana
De 5 a 6 dias por semana
7 dias por semana
Uso do computador no ambiente
do trabalho2
Não necessito
Necessito, parcialmente, do
computador
Necessito do computador para
trabalhar
Experiência com aplicativo em
saúde1
Não utilizo
Utilizo pelo computador
Já utilizei em tables e
smartphones, mas não de maneira
frequente
Utilizo em tablets e smartphones,
em média, de 2 a 3 dias por
semana
Utilizo em tablets e smartphones
todos os dias da semana
Conhecimento sobre a utilização
de aplicativo1
Nunca utilizei
Conheço, mas nunca utilizei
Conheço e já utilizei, mas não de
maneira frequente
Conheço e utilizo
Uso de material de apoio para
tomada de decisão1
Não uso
Uso apenas material impresso na
unidade
Uso material complementar
disponibilizado na internet
Uso a todo o momento material
complementar
1

Exato de Fisher
2
Teste Qui-quadrado

0
2
2
11

0
100,0
28,6
25,0

1
0
5
33

100,0
0
71,4
75,0
0,589

1

25,0

3

75,0

4

20,0

16

80,0

10

33,3

20

66,7
0,137

3
3

30,0
42,9

7
4

70,0
57,1

4

30,8

9

69,2

0

0,0

11

100,0

5

38,5

8

61,5
0,894

1
1

50,0
20,0

1
4

50,0
80,0

3
10

25,0
28,6

9
25

75,0
71,4
0,204

2

100,0

0

0

2

22,2

7

77,8

6

25,0

18

75,0

5

26,3

14

73,7
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Observou-se (Tabela 6) a diferença, em termo percentual, nas variáveis dos atributos de
usabilidade do PEPtec; “Facilidade de uso do PEPtec” e “Utilidade do PEPtec”, sendo o sucesso
fácil mais prevalente para os participantes que consideraram: ser fácil ganhar habilidade de uso
durante a execução de tarefas no aplicativo e facilidade em navegar por todas as telas do
aplicativo. Esses resultados mostraram-se estatisticamente significantes, (p=0,010), (p=0,001)
e (p=0,055), respectivamente.
Ademais, houve diferença em termo percentual em relação aos atributos ergonômicos
do PEPtec: “Interface do PEPtec e o Uso de aplicativo na prática profissional”, sendo sucesso
fácil mais prevalente no uso do aplicativo para os participantes que consideraram as cores e os
ícones do aplicativo agradáveis. Este resultado foi estaticamente significante (p=0,016).

Tabela 6 - Comparação das variáveis dos atributos de usabilidade e ergonômico associado à
usabilidade do PEPtec. São Paulo,2020
Usabilidade do PEPtec
Sucesso Difícil
Sucesso Fácil
N= 15
%
N=39
%

Variáveis
Facilidade de uso do PEPtec3
É fácil aprender a utilizar o aplicativo 1
Consigo entender o que acontecia
durante o uso do aplicativo 1
É fácil ganhar habilidade de uso durante
a execução das tarefas no aplicativo1
É fácil de ser utilizado o aplicativo 1
Considero o aplicativo fácil de utilizar1
Consigo navegar bem por todas as telas
do aplicativo1

Valor -p

15

27,8

39 72,2

0,088

14

26,9

38 73,1

0,583

15
15
15

27,8
27,8
27,8

39 72,2
39 72,2
39 72,2

0,010
0,001
0,078

14

26,4

39 73,6

0,055

15

29,4

36 70,6

0,668

15

30,6

34 69,4

1,000

15

27,8

39 72,2

0,016

15

27,8

39 72,2

0,084

3

Utilidade do PEPtec
Aplicativo útil para melhorar minha
práticaassistencial1
O aplicativo facilitaria a realização das
minhas atividades1
Interface do PEPtec 4
Considero as cores e os ícones do
aplicativo agradáveis1
Consigo visualizar bem todos os botões
e informações dentro do aplicativo 2
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Entendo com facilidade as palavras,
nomenclaturas e ícones do aplicativo 2
As imagens e ícones no aplicativo são de
fácil reconhecimento 1
Consigo visualizar todas as
funcionalidades do aplicativo 1
Consigo navegar bem por todas as telas
do aplicativo1
Uso do aplicativo na prática
profissional4
Julgo que o aplicativo facilita minha
prática assistencial1
Com o aplicativo eu consigo explorar
muito mais sobre a PEP1
Com o aplicativo eu tenho maior
domínio sobre as práticas relacionadas a
PEP1
Com o aplicativo eu tenho mais
segurança para realizar a avaliação da
PEP1
1

Exato de Fisher
2
Teste Qui-quadrado
3
Atributos de usabilidade do PEPtec
4
Atributos ergonômicos do PEPtec

15

27,8

39 72,2

1,000

15

27,8

39 72,2

0,848

15

28,9

37 71,2

0,779

14

26,9

38 73,1

0,236

15

29,4

36 70,6

0,508

15

28,9

37 71,2

0,679

15

30,00

35 70,0

0,449

15

29,41

36 70,5

0,093
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5. DISCUSSÃO
O presente estudo teve como objetivo analisar a usabilidade do app PEPtec a partir da
avaliação de 54 profissionais de saúde que indicam a PEP nas instituições onde trabalham.
Houve predomínio do profissional enfermeiro, sexo feminino, acima dos 40 anos de
idade, com mais de 10 anos de formação profissional, com pós-graduação, atuação há mais de
10 anos em infectologia, sem outro vínculo profissional e trabalhando mais de 40 horas por
semana nos serviços de atendimento às pessoas com IST da regional sudeste da cidade de São
Paulo.
O app foi desenhado para ser utilizado por qualquer profissional de saúde no Brasil,
particularmente entre aqueles que indicam a PEP, mas o fato da maioria participante do estudo
ser enfermeiro é um primeiro ponto a ser discutido. Mais enfermeiros avaliaram o app porque
justamente esses passaram a prescrever a PEP e estão sendo incentivados a fazê-la pelo
Programa Municipal de DST/Aids na cidade de São Paulo. Considerando que o enfermeiro é
um importante segmento da força de trabalho em saúde em muitos países, como no Brasil e que
este está autorizado a prescrever a PEP (Cofen, 2020; Coren 2019), é possível imaginar o
impacto sobre o uso de app na área da saúde por esses profissionais e sobre a epidemia de HIV
no país.
O profissional enfermeiro tem sido fundamental na expansão do acesso à PEP e PrEP
ao HIV, por exemplo no Canadá (Sharma et al., 2018). A enfermagem tem se detido a
desenvolver e estudar app que auxiliam a sua prática no cuidado com os indivíduos, as famílias
e a comunidade, em temas variados (Barros et al., 2019; Araújo et al., 2019; Machado, Turrini,
Souza, 2020; Pasquim, Lachtim, Soares, 2019; Pereira et al., 2018; Diniz et al., 2019; Gomes
et al., 2019; Vêscovi et al., 2017), inclusive voltados para o tema saúde do trabalhador
enfermeiro (Gama, Tavares, 2019) e auditoria (Grossi, Pisa, Marin, 2014).
A possibilidade de obter informações sobre dados clínico, epidemiológico e laboratorial
de modo confiável - disponíveis a qualquer tempo e em qualquer lugar, e conceber intervenções
preventivas e terapêuticas - tem modificado as formas de ofertas de alguns serviços de saúde.
O desenvolvimento e a utilização de tecnologias móveis, com o uso de celulares, têm crescido
e é incentivado para o trabalho em saúde. Buscando mapear como vem sendo incorporado pelo
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setor, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou um Observatório Mundial de Saúde
Eletrônica e busca promover ações estratégicas para os próximos anos (WHO, 2020).
O segundo ponto a ser discutido, trata da familiaridade do uso de tecnologias em geral
e, particularmente, do uso de app de celulares pelos enfermeiros em sua maioria, mas também
pelos demais profissionais de saúde que avaliaram o PEPtec. Conforme pesquisa do Centro
Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC) - realizada,
em 2013, com profissionais do setor saúde-, o acesso domiciliar ao computador e à internet e o
uso individual da rede estão praticamente universalizados. Na citada pesquisa, encontrou-se
alto percentual entre médicos, 99% têm acesso ao computador e à internet no domicílio; entre
enfermeiros, 98% dispõem de acesso ao computador no domicílio e 97%, à internet (Cetic,
2018).
Isso pode ter influenciado na facilidade do manuseio e navegação do PEPtec, mesmo
entre aqueles com mais idade (mais de 55 anos) e formados há mais de 10 anos, possivelmente
quando os app não estavam tão disponíveis. Muitos (68,3%) tinham experiência prévia com o
uso de app desenvolvidos para a saúde, 64,8% utilizavam e 44,4% acessavam material
disponibilizado na internet como apoio à tomada de decisão em diferentes situações de
assistência. Mais da metade dos profissionais disseram possuir formação básica em informática;
81,4% acessavam a internet todos os dias da semana e 55,5% utilizavam o computador no
ambiente de trabalho. A pesquisa foi realizada antes da epidemia por Covid-19, o que, com
certeza, mudaria a resposta, visto que haveria um maior número de profissionais com
experiência no uso de tecnologias da informática, como o teletrabalho e a teleconsulta
implementados durante a quarentena e o isolamento social (Palácio; Takenami, 2020; Brasil,
2020).
A chegada dos smartphones e suas inúmeras alternativas permitiu que os celulares
ultrapassassem as tradicionais ligações telefônicas. Atualmente, são considerados como um
computador de bolso por trazerem para as mãos dos usuários comodidades diversas em
qualquer horário. Pode-se afirmar que o consumo de smartphones pelos profissionais de saúde
tem relação com o aumento de download se uso de app. A experiência dos profissionais de
saúde com a era tecnológica pode gerar um conhecimento sobre a forma e as vantagens da
utilização de app que os tornarão mais seletivos e criteriosos nas buscas pelas plataformas
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virtuais, sobretudo app que agregam conhecimento da profissão. Este é o grande desafio dos
idealizadores e desenvolvedores de app, que seja útil, fácil de ser utilizado, que responda aos
elementos que os usuários buscam e que não haja, na primeira escolha de app, um motivo para
ser desinstalado.
O terceiro ponto de discussão, central do estudo, trata da análise da usabilidade do app
PEPtec. Os profissionais de saúde tiveram sucesso acima de 80% na realização das tarefas de
simulações sobre a indicação da PEP executadas pelos participantes durante o uso do PEPtec,
o que pode ser considerado que o PEPtec é de fácil entendimento, intuitivo e de fácil
usabilidade. Para eles, o app facilita a tomada de decisão para indicação a PEP e ajuda a reforçar
as informações sobre a PEP. Há estudos nacional e internacional que tiveram considerações
parecidas após análise de usabilidade de seus apps.
No estudo de Grossi, Pisa, Marin (2014), considera-se que o app de auxílio à auditoria
em enfermagem de contas hospitalares - Oncoaudit - é fácil de ser utilizado além de útil e
inovador. Para Choo et al., (2017), o app -BPH- de apoio na decisão de indicação cirúrgica de
próstata, por meio da utilização de uma calculadora de probabilidade, foi considerado fácil de
usar e serve como apoio na indicação de cirurgia de próstata. E quando se refere ao app que
apoia a tomada de decisão, o estudo nos EUA de Rothstein et al., (2016) foi similar ao
encontrado no presente estudo. Esses autores, inclusive, após o teste de usabilidade do app –
Motech – consideraram a ferramenta tecnológica como apoio, também, na tomada de decisão
quanto aos cuidados prestados aos recém-nascidos.
Ainda sobre as percepções, os participantes desse estudo consideraram que o PEPtec
ajuda a reforçar informações sobre a PEP, além disso foi considerado um app funcional. Na
pesquisa de Vêscovi et al., (2017) o app - Cuidar Tech – também foi analisado, pelos
enfermeiros participantes da pesquisa, como funcional, confiável e eficiente para o auxílio na
avaliação e classificação de pessoas com diabetes.
Este percentual é maior em comparação com outros encontrados em estudos de
usabilidade, com o alerta de que foram realizados com métodos diferentes. Nyumbeka, Wesson
(2014) obtiveram percentual de 66,7% de satisfação dos usuários acerca de um produto durante
o teste de usabilidade do app Malnutrition Management, ferramenta que auxilia na gestão do
controle da desnutrição em crianças menores de cinco anos. Albert, Tullis (2013) afirmam que
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percentuais acima de 65% indicam uma satisfação do usuário e que isso pode ser considerado
com uma boa usabilidade. Infere-se, portanto, que os participantes do presente estudo ficaram
satisfeitos com o uso do PEPtec, o que implica que a usabilidade desse dispositivo móvel pode
ser considerada como boa.
Quanto ao elemento utilidade do aplicativo, a maior parte dos profissionais respondeu
que é eficaz e pode melhorar a prática profissional. Já foi respondido, em estudos anteriores de
Nyumbeka et al., (2016) e Panesar et al., (2016), que o uso de app apoia a prática profissional,
como o Malnutrition Management - auxilia na gestão do controle da desnutrição em crianças
menores de cinco anos e o MicroGuide - que ajuda na navegação das informações sobre os
antibióticos.
Um ponto que merece destaque nas respostas dos participantes desse estudo é sobre a
análise referente ao elemento interface. Nesse estudo, a maioria dos profissionais de saúde
responderam estar em concordância com a interface do PEPtec, O design do app, como aspectos
estéticos, cores e ícones do app, promoveu boa evolução dos profissionais de saúde durante as
etapas de navegação no app. Cybis, Betiol, Faust (2015) afirmam que a interface com o app
deve marcar a experiência do usuário, sobretudo em se tratando de app profissionais. Ela deve
ser capaz de motivar, estando ao mesmo tempo adaptada aos usuários e às tarefas que eles
realizam com o app.
Dos 54 participantes do estudo, 24,8% tiveram sucesso na realização dos passos
indicados no app, ainda que com dificuldade. A primeira dificuldade dos profissionais foi
durante a busca, no app, pela opção “sexo consensual desprotegido menos de 72 horas, teste
não realizado e não sabia o status sorológico da pessoa com a qual se relacionou”. Essa
dificuldade pode estar relacionada ao fato de ter sido a primeira interação do participante com
a interface do app, ou seja, o PEPtec ainda era desconhecido e o profissional estava se
familiarizando com a ferramenta tecnológica. No estudo de Nyumbeka, Wesson (2014),
constatou-se que a maioria dos profissionais de saúde concluiu as tarefas com dificuldades
devido à inexperiência no uso do app e os autores concluem que, por esse motivo, a equipe
multiprofissional que testou o app precisou de um tempo maior para se adaptar a ele.
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Uma dificuldade identificada no estudo foi na opção do app “sexo consensual
desprotegido”. O profissional de saúde necessitou analisar a pergunta para entender a situação,
ou seja, rompimento ou não uso do preservativo, descartando violência sexual.
A segunda dificuldade dos profissionais do presente estudo foi durante a busca no app
pela opção “sexo consensual sem preservativo, menos de 72 horas, com TR (HIV-), sabia o
status sorológico da pessoa com a qual se relacionou (HIV-), mas não sabia se a pessoa com a
qual teve relação sexual fazia parte do grupo de risco acrescido para o HIV”. Essa dificuldade
pode estar relacionada ao manuseio inadequado do app na tentativa de executar a tarefa, e,
também, pelo fato de ter sido uma das tarefas que exigiam dos profissionais navegação em mais
telas para concluírem a etapa. Essa relação foi constatada no estudo de Nymbeka, Wesson
(2014) que concluíram que os profissionais da equipe multiprofissional que testaram o app
tiveram sucesso com dificuldade nas tarefas que exigiam mais telas de navegação para
completarem a busca no app.
As dificuldades enfrentadas foram direcionadas ao desenvolvedor do app para
realização de melhorias, mas vale ressaltar que tais discordâncias não se relacionam com a
visibilidade técnica da resolução do app analisado (Martins, Bernardes, Custódio, 2017).
Os profissionais de saúde sugeriram melhorias do PEPtec, tais como facilitar o
funcionamento on-line, um sistema de voz (sugestão para acessibilidade para pessoas com
deficiência auditiva) e alteração das cores do app. No estudo de Martins, Bernardes, Custódio
(2017) - que teve como objetivo aplicar teste de usabilidade associado à análise heurística em
usuários de um aparelho automático digital de mensuração da pressão arterial-, foram separadas
as sugestões dos usuários que foram nomeadas de acordo com o impacto que apresentaram
durante a realização das tarefas no app. Os autores chamaram de sugestões de prioridade
aquelas que iriam ajudar no manuseio do app, aumentando a sua eficiência e, por isso,
necessitaram de ajustes imediatos para que o desempenho do app fosse melhorado.
A outra sugestão foi chamada de acabamento e foi considerada, pelos autores, como
aquela que não interfere na eficácia do app, mas que deve, também, ser levada em consideração.
Infere-se que as sugestões de melhorias no que se refere à mudança do designer do PEPtec e à
busca da PEP em outros estados podem ser consideradas como melhoria de acabamento, uma
vez que essas sugestões não caracterizam ineficácia do app e não foram impedimento para a
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continuidade da análise de usabilidade do PEPtec, sobretudo a busca da PEP em outros
municípios de São Paulo e no Brasil.
Essas sugestões foram encaminhadas, por meio de relatório, para a equipe de
desenvolvimento do app para análise e uma possível alteração para as próximas versões do
PEPtec. A idealização de um app com a realização da prototipagem e o fomento da discussão
com os gestores e profissionais que irão utilizar o produto, principalmente na área da saúde, são
outros aspectos que devem ser mencionados, pois o fruto desse planejamento com algoritmo de
atendimento de demandas específicas dos serviços de saúde no formato de app para celular
pode gerar um produto tecnológico efetivo com úteis elementos de auxílio na prática
profissional. Nessa mesma perspectiva de criação de um app, criou-se outro app, o PEPusuário,
que está em processo de finalização para utilização dos usuários expostos sexualmente e com
potencial risco de infecção ao HIV. Esse app contribuirá com a abertura de interface de
educação em saúde entre os serviços de saúde/profissional no primeiro atendimento da PEP e
os usuários indicados a profilaxia.
Importante destacar, na fala dos participantes da pesquisa, que um app não tem a
finalidade de substituir a decisão do profissional de saúde e que nem todas as pessoas possuem
destreza para utilizá-lo.
O PEPtec não tem a intenção de substituir o conhecimento técnico-científico do
profissional de saúde. O aplicativo é uma estratégia para o apoio ao profissional de saúde na
tomada de decisão frente aos pacientes expostos ao HIV. Pode contribuir para a melhoria das
práticas desse profissional e dos demais membros das equipes para o enfretamento da epidemia
do HIV/aids e colaborar para a redução da transmissão dessa infecção. A análise sobre a
usabilidade desse produto é uma condição para o seu aprimoramento.
Um aspecto que deve ser mencionado é a escassez de estudo de apps que aborda sobre
a PEP. Essa escassez impossibilitou uma comparação com os achados deste estudo. Por isso, o
app PEPtec representa uma inovação tecnológica desenvolvida no Brasil. Por ser o primeiro
app móvel de apoio ao profissional de saúde na tomada de decisão durante a indicação a PEP,
poderá surpreender, positivamente, esses profissionais, a pessoa atendida por eles com relato
de exposição ao HIV, os serviços de IST’s e o Sistema Único de Saúde (SUS), pois irá contribuir
para a prevenção e para o enfrentamento dessa epidemia.
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A disponibilização de app tem sido notada. A OMS criou um app WHO Academy para
apoio aos profissionais de saúde que buscam informações sobre a pandemia do COVID-19,
cujo objetivo é fornecer informações essenciais baseadas em evidências científicas, além de
oferecer instrumento para melhorar as habilidades e as capacidades dos profissionais de saúde
para o enfrentamento dessa pandemia. Dentre as opções de idiomas, permite a escolha da versão
em português e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS no Brasil colaboram
com atualizações diárias nesse app (WHO, 2020). Esse recurso foi desenvolvido com base em
necessidades apresentadas em um estudo realizado, em março de 2020, pela OMS que contou
com a participação de 20 mil profissionais de saúde do mundo. O despreparo dos profissionais
de saúde - principalmente no que se refere à prevenção e ao controle do COVID-19 -, o
gerenciamento dos casos, o uso de equipamento de proteção individual (EPI), a segurança no
trabalho e o engajamento comunitário, foram as principais necessidades apresentadas pelos
participantes (WHO, 2020).
Em 2021, está previsto o lançamento de um estabelecimento da OMS que será um centro
de aprendizagem que terá as mais recentes tecnologias e ciências de ensino para atender as
necessidades dos profissionais de saúde, formuladores de políticas e demais funcionários da
OMS em todo países (WHO, 2020). As decisões da OMS pelo lançamento do app e o
investimento em um novo estabelecimento podem estar relacionadas com a repercussão
provocada pela pandemia da COVID-19. Talvez se os investimentos em tecnologia e ciência,
direcionados para a prevenção de infecções entre outros agravos à saúde, tivessem sido mais
intensos na pré-pandemia da COVID-19, pode ser que o mundo estaria mais preparado para o
enfrentamento desse vírus.
O quarto ponto, a ser destacado na discussão, trata dos recursos tecnológicos disponíveis
na rede de atenção à saúde, no sentido de que o profissional não tenha que utilizar seu celular e
internet pessoal para questões de trabalho.
A análise dos atributos de usabilidade de aplicativo relacionada à facilidade, utilidade,
interface e ao uso na prática profissional, escopo dessa pesquisa, possibilitou identificar
necessidades para o aprimoramento desses atributos no que tange a sua funcionalidade e a nós
críticos que nos envolvemos com a utilização dessas tecnologias, basicamente relacionadas à
questão do acesso à rede de internet. Na presente pesquisa, foi relatada a indisponibilidade de
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conexões móveis e a dificuldade de acesso à internet em alguns momentos durante o horário de
trabalho. Uma questão que pode estar associada à motivação em usar o PEPtec, pois; após o
download, é possível seu uso off-line. O envolvimento desses profissionais em um ambiente de
simulação virtual da sua prática profissional permite, de forma eficaz e segura, obtenção de
dados relevantes. Dessa maneira, podem ser sugeridas soluções para minimizarem as
dificuldades vivenciadas durante a sua prática profissional (Cetic, 2018).
De toda maneira, o acesso à internet é um ponto crucial na medida em que se quer
ampliar o uso de ferramentas na área da saúde, entretanto o acesso ainda é limitado e, mais do
que isso, extremamente caro para ser utilizado de modo individual para a finalidade de trabalho.
Pesquisa citada anteriormente, realizada pelo Cetic (2013), mostra que a grande maioria
dos estabelecimentos de saúde do Brasil faz uso de computador (94%) e internet (91%) para a
realização de atividades, mostrando que houve incremento ao longo dos anos. Mas chama a
atenção que esse alto percentual é maior nos hospitais, havendo uma defasagem no acesso às
tecnologias de informação, sobretudo em estabelecimentos onde não há internação,
responsáveis, principalmente, pela atenção básica e ambulatorial, como é o caso dos serviços
de atenção em HIV/aids do presente estudo. Enquanto 6% do total de estabelecimentos de saúde
não utilizavam computadores esse percentual é de 14% entre os estabelecimentos sem
internação. Em se tratando do uso de internet, 9% dos estabelecimentos não a utilizaram nos
últimos doze meses. Entre os estabelecimentos sem internação, esse número chega a 20%. O
estudo, ainda, identificou que o uso de tecnologias de informação, incluída a internet pelos
estabelecimentos de saúde, está sendo mais usado como apoio à gestão e a dados
administrativos, mostrando ser baixa a complexidade dos sistemas de informação no que se
refere a ferramentas de apoio à decisão clínica e de interoperabilidade para a troca de
informações.
Ainda é preciso considerar que mesmo com o aumento de infraestrutura básica em
estabelecimentos de saúde brasileiros, ainda ocorre discrepância no que se refere ao acesso à
internet. Nos serviços de saúde da rede privada, o acesso à internet é de 99% enquanto que nos
serviços de saúde da rede pública é de 83%. Dos estabelecimentos de saúde da esfera pública
98% estão situados nas capitais e 89%, nos interiores (Cetic, 2018).
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O reconhecimento dessas desigualdades se revela essencial para que seja possível
pensar estratégias da universalização do acesso à internet para todos, um quarto ponto de
destaque na discussão. Considera-se necessário direcionar políticas públicas e investimentos
capazes de ampliar o acesso à internet, conforme estabelecido em Lei (Brasil, 2014; Silva,
Oliveira 2014) concordam que são necessárias as ações para a universalização do acesso à
internet, uma vez que o uso da tecnologia da informação e comunicação pode ser considerado
um instrumento fundamental para obtenção de informações e, assim, contribuir para o exercício
da cidadania.
Pensar em universalização do acesso e em melhores condições de apropriação da
tecnologia importa também reconhecer que os internautas encontram dificuldades para
navegarem e obterem informações online devido à reduzida acessibilidade de alguns sites e
portais. A facilidade na navegação deve ser uma preocupação dos criadores de página e
desenvolvedores de apps, pois a acessibilidade à internet refere-se à garantia do acesso
facilitado para qualquer pessoa, independentemente das condições físicas, dos meios técnicos
ou dispositivos utilizados (Silva, Oliveira, 2014).
Há esforços, como programas e políticas voltados para o acesso à internet -cujo foco
são as regiões dos países e as instituições públicas de saúde mais carentes de tecnologia - como
o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), a estratégia do e-SUS Atenção Básica (e-SUS
AB), a Política do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) e o Programa de Informatização das
Unidades Básicas (PIUBS). Embora haja esses esforços do governo federal no que se refere aos
programas e políticas para a adoção de tecnologia de informação, evidenciam-se, nos últimos
três anos, processos ineficazes de implementação dos programas e ausência do seu
monitoramento (Cetic, 2018)
Não ter disponível o acesso à internet traz implicações não só para os profissionais de
saúde, mas para os usuários. Na epidemia de Covid-19, um dos pontos de inflexão trata da
necessária discussão sobre a universalização do acesso à internet como novo direito
fundamental, uma vez que grande parte da população não o tem disponível, facilitado e gratuito
para o desenvolvimento das atividades não presenciais.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia da Informação
e Comunicação de 2018, mostra que uma em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à
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internet. Em números totais, isso representa cerca de 46 milhões de brasileiros que não acessam
a rede; 25,3% ainda estão sem acesso. Em áreas rurais, o índice de pessoas sem acesso é ainda
maior que nas cidades, chega a 53,5% e em áreas urbanas é 20,6%. Quase a metade das pessoas
que não têm acesso à rede (41,6%) diz que o motivo para não acessar é não saber usar. Uma a
cada três (34,6%) diz não ter interesse. Para 11,8% delas, o serviço de acesso à internet é caro
e para 5,7%, o equipamento necessário para acessar a internet, como celular, laptop e tablet, da
mesma forma, é oneroso, com valores impeditivos para muitos. Para 4,5% das pessoas, em todo
o país que não acessam a internet, o serviço não está disponível nos locais que frequentam. Ou
seja, mesmo que queiram, não conseguem contratar o serviço de internet.
Finalizando, o app é uma ferramenta - embora interessante e importante - apenas, uma
ferramenta. Como tal, a usabilidade não pode estar separada de uma discussão mais ampla sobre
para quem é produzido e quais grupos conseguem o acesso.
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A análise do teste de uso do app PEPtec realizado em profissionais de saúde dos serviços
de referência em HIV/aids sobre os atributos de usabilidade e ergonomia desse app demonstrou
que há facilidade, utilidade, interface e uso na prática profissional, respondendo aos interesses
dos profissionais no desfecho da indicação a PEP por meio dessa ferramenta tecnológica.
No que se refere aos profissionais de saúde que indicam a PEP nas unidades de
atendimento às pessoas com IST da regional sudeste da cidade de São Paulo, o estudo mostrou
que o enfermeiro, do sexo feminino, com idade acima dos 40 anos de idade e com pósgraduação é o profissional que mais indica a PEP nestes serviços.
Em relação à indicação da PEP por meio do PEPtec, a maioria dos profissionais de saúde
cumpriu com facilidade as tarefas exigidas.
Sobre os atributos de usabilidade do PEPtec, todos concordaram sobre a facilidade de
uso do aplicativo. Nos atributos utilidade, interface e o uso do aplicativo na prática profissional,
a maioria dos participantes da pesquisa concordou. Infere-se, portanto, que os participantes do
presente estudo ficaram satisfeitos com o uso do PEPtec, o que implica que a usabilidade desse
dispositivo móvel pode ser considerada como boa.
Em relação às percepções sobre o uso do PEPtec, a maioria dos profissionais de saúde
considerou que o uso desse recurso tecnológico é “fácil de usar”, “facilita na tomada de
decisão”, “é útil”, “ajuda reforçar as informações sobre a PEP, e “é funcional”. Como sugestão
de melhoria no app, a maioria dos participantes do estudo sugeriu “mudança no designer do
aplicativo” e “melhoria na busca da PEP em outros estados brasileiros”. As sugestões de
melhoria foram encaminhadas para a equipe de desenvolvimento do app para análise e uma
possível alteração para as próximas versões do PEPtec.
O número de estudos identificado na literatura, conforme apresentado na introdução,
mostra a escassez de pesquisas voltadas para usabilidade de apps desenvolvidos para área da
saúde, considerando os números de dispositivos móveis disponíveis em plataformas virtuais.
O app encontra-se na segunda versão. A primeira foi para atualização das medicações
sobre a PEP e a segunda ocorreu para adicionar um gerador de QR-code que permitirá acessar
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o PEPusuário, novo app que está em fase de desenvolvimento no mesmo seguimento do PEPtec,
porém voltado para o usuário que for indicado a PEP.
Espera-se que os resultados desse estudo auxiliem e promovam, como incentivo, a
continuidade de desenvolvimento de apps direcionados aos profissionais de saúde, em
particular à enfermagem, e ofereçam aos enfermeiros, que buscam desenvolver apps, as
condições para que seja analisada a usabilidade; garantindo, assim, um maior rigor no
desenvolvimento e credibilidade desse produto.
A análise de usabilidade é condição para o desenvolvimento de aplicativos, tendo por
base, fontes seguras e confiáveis de informação, uma vez que essa ferramenta tecnológica
proporciona apoio ao profissional de saúde durante o atendimento ao usuário dos serviços de
saúde.
Para isso, é fundamental que os desenvolvedores de apps, principalmente da área da
saúde, realizem a análise da usabilidade do conteúdo central desses dispositivos móveis antes
de estarem à disposição nas plataformas virtuais; garantindo, assim, uma maior eficiência
desses produtos.
O aspecto limitante desse estudo constitui-se na análise da usabilidade na perspectiva
de profissionais de saúde do município de São Paulo. Esses resultados não consideraram
avaliação com profissionais de outras localidades, com realidades distintas em termos de uso
de tecnologias e de organização de serviços de saúde. Dessa forma, sua replicação torna-se
recomendável para conhecer outros cenários.
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APÊNDICE A
CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
DATA:____/_______/________
Gênero:
( ) Masculino ( ) Feminino
Faixa etária:
( ) 20 a 25 anos ( ) 26 a 30 anos ( ) 31 a 35 anos ( ) 36 a 40 anos ( ) 41 a 45 anos
( ) 46 a 50 anos ( ) 51 a 55 anos ( ) 56 a 60 anos ( ) 61 a 65 anos ( ) 66 anos ou mais
Formação profissional:
( ) Enfermeiro ( ) Médico ( ) Dentista ( ) Psicólogo ( ) Assistente Social ( ) Farmacêutico
Tempo de formação:
( ) 1 a 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) 11 a 15 anos ( ) 16 a 20 anos ( ) 21 a 25 anos ( ) 26 a 30
anos( ) 31 anos ou mais
Possui curso de pós-graduação:
( ) Não
( ) Sim,
Registre-a(s) - caso tenha marcado “Sim”
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tempo de atuação na área de infectologia:
( ) 1 a 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) 11 a 15 anos ( ) 16 a 20 anos ( ) 21 a 25 anos ( ) 26 a 30
anos ( ) 31 anos ou mais
Possui outro vínculo profissional?
( ) Não
( ) Sim, ( ) Hospital ( ) Ambulatório ( ) Docência ( )
Outros:_________________________
Quantas horas/semanas você trabalha?
( ) 20 horas ( ) 30 horas ( ) 44 horas ( ) 60 horas ( )
Outras:________________________
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APÊNDICE B
CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Características

Questões

Não tenho nenhuma formação na área de informática
Tenho formação básica na área de informática
Tenho formação intermediária na área de informática
Tenho formação avançada na área de informática
Não acesso à internet
Acesso à internet entre 1 e 2 dias na semana
Experiência em
relação ao acesso à Acesso à internet entre 3 e 4 dias na semana
internet
Acesso à internet entre 5 e 6 dias na semana
Acesso à internet 7 dias na semana
Uso do computador Não necessito do computador para trabalhar
Necessito, parcialmente, do computador para trabalhar
no ambiente de
trabalho
Necessito do computador para trabalhar
Não utilizo aplicativos
Não utilizo aplicativos em tablets e smartphones,
acesso pelo computador
Experiência com
Já utilizei alguns aplicativos relacionados à saúde, mas
não de forma frequente
ferramentas em
saúde
Utilizo aplicativos, em média 2 a 3 dias por semana,
em tablets e smartphones
Utilizo aplicativos em tabletes e smartphones todos os
dias da semana
Nunca utilizei aplicações desse tipo
Tenho conhecimento desse tipo de aplicação, porém
Conhecimento sobre nunca utilizei em smartphones/tablets
utilização de
Tenho conhecimento desse tipo de aplicação, já
aplicativos móveis
utilizei, mas não de forma frequente
Utilizo aplicativos desse tipo em tablets e
smartphones
Não utilizo
Frequência no uso de Utilizo apenas o material disponibilizado impresso na
unidade
materiais de apoio
para tomada de
Utilizo material complementar disponibilizado por
decisão
meio da internet
Utilizo material complementar a todo momento
Experiência em
relação ao uso do
computador

Resposta
SIM NÃO
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APÊNDICE C
ATIVIDADES ESTRATÉGICAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO
APLICATIVO
Atividade 1 – Acessar o aplicativo
RESPOSTA ESPERADA: Com sucesso
Classificação
Descrição do problema encontrado
( ) Sucesso (Fácil): O usuário concluiu a
tarefa na primeira tentativa, sem
problemas;
( ) Sucesso (Difícil): O usuário concluiu a
tarefa na ___tentativa com bastantes
dificuldades;
( ) Insucesso: O usuário não conseguiu
completar a tarefa ou desistiu.
Atividade 2 – Realizar pesquisa no aplicativo com o seguinte perfil:
SEXO CONSENSUAL DESPROTEGIDO
Tempo de exposição - 72 HORAS
Oferecer teste rápido. O TESTE NÃO FOI REALIZADO
Você conhece o status sorológico da pessoa com a qual você se relacionou? NÃO
RESPOSTA ESPERADA: PEP INDICADA
Classificação
Descrição do problema encontrado
( ) Sucesso (Fácil): O usuário concluiu a
tarefa na primeira tentativa, sem
problemas;
( ) Sucesso (Difícil): O usuário concluiu a
tarefa na ___tentativa com bastantes
dificuldades;
( ) Insucesso: O usuário não conseguiu
completar a tarefa ou desistiu.
Atividade 3 -Realizar pesquisa no aplicativo com o seguinte perfil:
SEXO CONSENSUAL DESPROTEGIDO
Tempo de exposição + 72 HORAS
RESPOSTA ESPERADA: PEP NÃO INDICADA
Classificação
Descrição do problema encontrado
( ) Sucesso (Fácil): O usuário concluiu a
tarefa na primeira tentativa, sem
problemas;
( ) Sucesso (Difícil): O usuário concluiu a
tarefa na ___tentativa com bastantes
dificuldades;
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( ) Insucesso: O usuário não conseguiu
completar a tarefa ou desistiu.

Atividade 4 –Realizar pesquisa no aplicativo com o seguinte perfil:
ACIDENTE OCUPACIONAL
Tempo de exposição + 72 HORAS
RESPOSTA ESPERADA: PEP NÃO INDICADA
Classificação
Descrição do problema encontrado
( ) Sucesso (Fácil): O usuário concluiu a
tarefa na primeira tentativa, sem problemas;
( ) Sucesso (Difícil): O usuário concluiu a
tarefa na ___tentativa com bastantes
dificuldades;
( ) Insucesso: O usuário não conseguiu
completar a tarefa ou desistiu.
Atividade 5 - Realizar pesquisa no aplicativo com o seguinte perfil:
ACIDENTE OCUPACIONAL
Tempo de exposição - 72 HORAS
Oferecer teste rápido. O resultado é HIVVocê conhece o status sorológico para HIV do pt fonte? NÃO SEI
Qual o tipo de exposição; EM MEMBRANAS MUCOSAS (COM RESPINGOS
NOS OLHOS)
RESPOSTA ESPERADA: PEP INDICADA
Classificação
Descrição do problema encontrado
( ) Sucesso (Fácil): O usuário concluiu a
tarefa na primeira tentativa, sem problemas;
( ) Sucesso (Difícil): O usuário concluiu a
tarefa na ___tentativa com bastantes
dificuldades;
( ) Insucesso: O usuário não conseguiu
completar a tarefa ou desistiu.
Atividade 6 - Realizar pesquisa no aplicativo com o seguinte perfil:
VIOLÊNCIA SEXUAL
Quanto tempo se passou desde a exposição? - 72 horas
Oferecer teste rápido. O resultado é HIV +
RESPOSTA ESPERADA: PEP NÃO INDICADA
Classificação
Descrição do problema encontrado
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( ) Sucesso (Fácil): O usuário concluiu a
tarefa na primeira tentativa, sem problemas;
( ) Sucesso (Difícil): O usuário concluiu a
tarefa na ___tentativa com bastantes
dificuldades;
( ) Insucesso: O usuário não conseguiu
completar a tarefa ou desistiu.
Atividade 7 - Realizar pesquisa no aplicativo com o seguinte perfil:
DÚVIDAS SOBRE OS EFEITOS COLATERAIS DOS ARVS
Qual ícone você pode acessar para ter essa resposta? DÚVIDAS GERAIS
Efeitos colaterais dos medicamentos tenofovir e lamivudina
RESPOSTA ESPERADA: Vertigem, cefaleia, dores musculares, diarreia e fadiga.
Classificação
Descrição do problema encontrado
( ) Sucesso (Fácil): O usuário concluiu a
tarefa na primeira tentativa, sem problemas;
( ) Sucesso (Difícil): O usuário concluiu a
tarefa na ___tentativa com bastantes
dificuldades;
( ) Insucesso: O usuário não conseguiu
completar a tarefa ou desistiu.
Atividade 8 - Realizar pesquisa no aplicativo com o seguinte perfil:
SEXO CONSENSUAL SEM PRESERVATIVO
Quanto tempo se passou desde a exposição? - 72 h
Oferecer teste rápido. Qual resultado? HIV –
Você conhece o status sorológico da pessoa com a qual você se relacionou? SIM, HIV
–
A pessoa com a qual teve relação sexual não faz parte do grupo com risco acrescido
para HIV (travesti, gays....)
RESPOSTA ESPERADA: PEP não indicada
Classificação
Descrição do problema encontrado
( ) Sucesso (Fácil): O usuário concluiu a
tarefa na primeira tentativa, sem problemas;
( ) Sucesso (Difícil): O usuário concluiu a
tarefa na ___tentativa com bastantes
dificuldades;
( ) Insucesso: O usuário não conseguiu
completar a tarefa ou desistiu.
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Atividade 9 - Realizar pesquisa no aplicativo com o seguinte perfil:
SUA UNIDADE NÃO CONTA COM TODO SERVIÇO DE PEP. PORTANTO,
VOCÊ TERÁ QUE ENCAMINHAR O PACIENTE PARA OUTRA
INSTITUIÇÃO/UNIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NA REGIÃO
SUDESTE
RESPOSTA ESPERADA: Região Sudeste (05 opções)
Classificação
Descrição do problema encontrado
( ) Sucesso (Fácil): O usuário concluiu a
tarefa na primeira tentativa, sem problemas;
( ) Sucesso (Difícil): O usuário concluiu a
tarefa na ___tentativa com bastantes
dificuldades;
( ) Insucesso: O usuário não conseguiu
completar a tarefa ou desistiu.
Atividade 10 - Realizar pesquisa no aplicativo com o seguinte perfil:
O ATENDIMENTO SERÁ EM OUTRO MUNICÍPIO NO ESTADO DE SÃO
PAULO. MUNICÍPIO ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA.
RESPOSTA ESPERADA: Não há serviço de PEP nesse local.
Classificação
( ) Sucesso (Fácil): O usuário concluiu a
tarefa na primeira tentativa, sem problemas;
( ) Sucesso (Difícil): O usuário concluiu a
tarefa na ___tentativa com bastantes
dificuldades;
( ) Insucesso: O usuário não conseguiu
completar a tarefa ou desistiu.

Descrição do problema encontrado

Atividade 11 - Realizar pesquisa no aplicativo com o seguinte perfil:
O ATENDIMENTO SERÁ EM OUTRO MUNICÍPIO NO ESTADO DE SÃO
PAULO. MUNICÍPIO DE ADAMANTINA.
RESPOSTA ESPERADA: Há serviço de PEP nesse local.
Classificação

Descrição do problema encontrado
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( ) Sucesso (Fácil): O usuário concluiu a
tarefa na primeira tentativa, sem problemas;
( ) Sucesso (Difícil): O usuário concluiu a
tarefa na ___tentativa com bastantes
dificuldades;
( ) Insucesso: O usuário não conseguiu
completar a tarefa ou desistiu.
Atividade 12 - Realizar pesquisa no aplicativo com o seguinte perfil:
AGORA A PEP SERÁ EM OUTRO ESTADO. ESTADO DO PARANÁ –
MUNICÍPIO DE UMUARAMA.
RESPOSTA ESPERADA: Há serviço de PEP nesse local.
Classificação
( ) Sucesso (Fácil): O usuário concluiu a
tarefa na primeira tentativa, sem
problemas;
( ) Sucesso (Difícil): O usuário concluiu a
tarefa na ___tentativa com bastantes
dificuldades;
( ) Insucesso: O usuário não conseguiu
completar a tarefa ou desistiu.

Descrição do problema encontrado
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APÊNDICE D
PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE O PEPtec

Facilidade de Uso
Questão

1. Foi fácil aprender a utilizar o aplicativo

2. Consegui entender o que acontecia durante o uso do
aplicativo

3. Foi fácil ganhar habilidade de uso durante a execução das
atividades no aplicativo

4. Foi fácil lembrar como utilizar o aplicativo

5. Considerei o aplicativo fácil de utilizar

6. Consegui navegar bem por todas as telas do aplicativo

Resposta
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
( )Concordo Parcialmente
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
( )Concordo Parcialmente
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
( )Concordo Parcialmente
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
( )Concordo Parcialmente
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
( )Concordo Parcialmente
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( )Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
( )Concordo Parcialmente
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
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Utilidade do Aplicativo
Questão

1. Considerei o aplicativo útil para melhorar minha prática
assistencial

2. Considerei que o aplicativo facilitará a realização das
minhas atividades

Interface do Aplicativo
Questão

Resposta
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
( )Concordo Parcialmente
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
( )Concordo Parcialmente
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente

Resposta
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
( )Concordo Parcialmente
7. Considerei as cores e ícones do aplicativo agradáveis
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
8. Consegui visualizar bem todos os botões e informações
( )Concordo Parcialmente
dentro do aplicativo
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
9. Entendi, com facilidade as palavras, nomenclaturas e ícones ( )Concordo Parcialmente
do aplicativo
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
10. As imagens e ícones no aplicativo são de fácil
( )Concordo Parcialmente
reconhecimento
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( ) Concordo Totalmente
11. Consegui visualizar todas as funcionalidades do aplicativo
( )Concordo Amplamente
( )Concordo Parcialmente
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( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
12. Consegui navegar bem por todas as telas do aplicativo
( )Concordo Parcialmente
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
Uso durante minha prática assistencial
Questão
Resposta
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
1. Após me acostumar com o aplicativo, julguei-o facilitador ( )Concordo Parcialmente
da minha prática assistencial
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
2. Com o aplicativo, consegui explorar muito mais sobre a
( )Concordo Parcialmente
PEP
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
3. Com o aplicativo, tive maior domínio sobre as práticas
( )Concordo Parcialmente
relacionadas a PEP
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente
( ) Concordo Totalmente
( )Concordo Amplamente
4. Com o aplicativo, tive mais segurança para realizar a
( )Concordo Parcialmente
avaliação da PEP
( )Discordo Parcialmente
( )Discordo Amplamente
( )Discordo Totalmente

a) O que achou do app?
b) O que mudaria de conteúdo e funcionalidade?
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APÊNDICE E
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENFERMAGEM
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
EM SAÚDE COLETIVA

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Convidamos a sra (sr) a participar da pesquisa “PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO MÓVEL PARA O APOIO
À PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO SEXUAL AO HIV”, que tem como objetivo desenvolver um protótipo
de dispositivo móvel no apoio à Profilaxia Pós-Exposição Sexual ao HIV.
Sua participação é voluntária. Portanto a Sra (sr) tem liberdade de se recusar a participar ou continuar
participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo pessoal ou profissional. Sempre
que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora do
projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.
A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os procedimentos adotados nesta
pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. As informações aqui prestadas são confidenciais e os dados
serão tratados de forma sigilosa e anônima. Os resultados da pesquisa serão divulgados nesta
instituição e periódicos científicos.
Ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, acreditamos que
este estudo auxilie no enfrentamento da epidemia de HIV/aids, de forma que o conhecimento que
será construído a partir desta pesquisa possa subsidiar a secretaria da Saúde, tanto a área de Atenção
Primária como o Programa de DST/Aids do município, onde o pesquisador se compromete a debater
os resultados obtidos e em última instância oferecer desenvolver o protótipo. Você receberá uma
cópia datada e assinada deste termo, e poderá ter acesso às informações, esclarecer dúvidas ou retirarse da pesquisa, a qualquer momento, sem nenhum ônus a sua pessoa. A outra cópia ficará em posse
da pesquisadora.
Eu, ________________________________________, após ter sido suficientemente informado,
aceito espontaneamente participar desta pesquisa.
Local, ____________________________ ___/___/____.
Pesquisadora responsável Drª Lúcia Yasuko Izumi Nichiata izumi@usp.br Tel. 11 96810130
Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP – fone (11) 3061-7524
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APÊNDICE F
AVERIGUAÇÃO DE PLÁGIO
A averiguação sobre a possível existência de plágio nesta dissertação - procedimento
que, concluído, conferiu a essa dissertação originalidade foi feita a partir da utilização do
software – Turnitin Ithenticate®, Essa ferramenta aponta para as semelhanças entre o texto
analisado, os documentos existentes na base do software e em outras bases de dados da internet.
Após análise do texto, a plataforma indentificou 25% de semelhança na dissertação, conforme
apresentado a seguir:

Fonte: plataforma Turnitin® Ithenticate®,

Os 25% de semelhanças indicaram necessidade de acréscimo em trechos, de citação das
referências. Estas indicações de semelhança foram corrigidas e modificadas.
Muitas semelhanças foram apontadas em siglas, nomenclaturas e órgãos/instituições e foram
mantidas.
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ANEXOS
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ANEXO A
APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA ESCOLA
DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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