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RESUMO  

BERNARDES, M. S. Cuidador-pro: desenvolvimento de conteúdo multimídia para apoiar o cuidado 

de idosos com demência. 2020. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em 

Bioengenharia – Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. 

 

Dentre as demandas relacionadas ao cuidado do idoso com demência no domicílio está a necessidade 

de acesso à informação segura sobre a demência e sobre o cuidar. As estratégias que utilizam a 

tecnologia móvel podem ser eficazes tendo em vista a rapidez, amplo alcance e facilidade de acesso. 

Este estudo teve como objetivo desenvolver conteúdo multimídia para smartphone como recurso de 

apoio ao cuidado. Método: Trata-se de um estudo de desenvolvimento, exploratório, longitudinal, do 

tipo intervenção, realizado em três fases: Fase 1. Levantamento de requisitos pré-desenvolvimento: 

Avaliação dos aplicativos disponíveis no sistema Android com foco no cuidado da pessoa com 

demência; caracterização do cuidado; e análise da percepção acerca do uso de conteúdo multimídia no 

apoio ao cuidado. Fase 2. Desenvolvimento do Cuidador-Pro: Levantamento de requisitos junto aos 

cuidadores; construção da plataforma. Fase 3. Análise da aplicação: Avaliação da satisfação de uso do 

Cuidador-Pro por profissionais e por cuidadores. Os dados foram coletados através de questionários 

estruturados e analisados através do método de estatística descritiva. Resultados: Fase 1. Avaliação dos 

aplicativos disponíveis no sistema Android: 17 apps foram avaliados, destes, 08 abordam os aspectos 

gerais das síndromes demenciais, 03 os sintomas comportamentais, 02 oferecem recursos como agenda 

e diário e 01 fórum de discussão. Apenas 03 apps orientam o cuidado, mas não estão disponíveis em 

português. Os quesitos “linguagem” e “motivação para o uso” receberam as menores notas, enquanto 

que “performance” foi o quesito melhor avaliado. Caracterização do cuidado: Participaram 30 

cuidadores (80% mulheres; 20% homens) com média de idade de 59 anos, 56,6% cuidando de seus pais. 

Destes, 76,6% referem contar com a ajuda de outra pessoa, principalmente para tarefas domésticas; 

53,3% referem sentir-se desinformados ou pouco informados sobre a demência e sobre o cuidar. As 

principais fontes de informação são os profissionais de saúde e a internet; 86,6% são favoráveis ao uso 

de uma plataforma móvel de apoio ao cuidado por reconhecerem a escassez de estratégias neste 

contexto, reconhecerem o smartphone como recurso viável para obtenção de novas informações e 

considerar que ela poderia aumentar conhecimento; 13,3% foram contrários ao uso por acreditarem que 

o conteúdo não conseguiria abarcar todas as demandas, por questões religiosas, por já ter conhecimento 

suficiente e pela falta de habilidade para o uso do smartphone. Fase 2. Levantamento de requisitos: Os 

temas relacionados ao manejo do comportamento e dos aspectos emocionais, mobilidade e adaptação 

domiciliar foram considerados importantes por todos os participantes (100%); 96,1% preferem que a 

informação seja passada de forma textual ou por vídeo (92,3%); 100% preferem que o conteúdo seja 

organizado por fases da demência ou por tópicos (96,1%); 96,1% consideram importante o menu sempre 

visível na tela e 92,3% referem ser importante a implementação do botão “pesquisar” e um tutorial de 

uso. Construção da plataforma Cuidador-Pro: As orientações foram retiradas de organizações, 

associações e sociedades científicas voltadas ao público idoso e às pessoas com demência e divididas 

em quatro blocos temáticos: Aspectos gerais da demência; Cuidados diários; Segurança e bem estar; e 

Organização do cuidado. Foram criados vídeos e imagens para compor o conteúdo e utilizada a  

plataforma web ESPIM e a aplicação móvel SENSEM para o desenvolvimento. Fase 3. Avaliação da 

satisfação de uso por profissionais (n=15): 100% concordam que a fonte e as cores possibilitam uma 

leitura confortável, que a plataforma é atrativa, tem organização lógica, que as orientações são úteis e 

passadas com clareza, e referem que indicariam o uso aos seus pacientes. Avaliação da satisfação de uso 

por cuidadores: 25 cuidadores participaram desta fase; 100% concordam que o Cuidador-Pro é de fácil 

navegação e que o conteúdo é útil e prático; 96% concordam que ele é fácil de mexer, tem organização 

lógica, uso intuitivo, é atrativo, os botões são de fácil acesso, que as imagens e vídeos melhoram o uso, 

que a linguagem é fácil e a informação passada com clareza; 84% referem sentir-se mais preparados 



para cuidar e 80% sentem-se mais informados após o uso da plataforma. Conclusão: Os cuidadores são 

favoráveis ao uso de estratégias que utilizam a tecnologia móvel no apoio ao cuidado. O design 

participativo permitiu o desenvolvimento de um conteúdo mais ajustado às demandas, o que refletiu na 

avaliação positiva de satisfação de uso do Cuidador-Pro por profissionais e cuidadores. 

Palavras-chave: Cuidado. Idoso. Demência. Tecnologia. MHealth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

BERNARDES, M. S. Cuidador-Pro: Development of multimedia content to support the care of people 

with dementia. 2020. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia 

– Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Instituto de Química 

de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. 

 

Among the demands related to the care of people with dementia at home is the need for access to safe 

information about dementia and care. Strategies using mobile technology can be effective in view of 

speed, wide reach and ease of access. This study aimed to develop multimedia content for smartphones 

as a resource to support care. Method: This is an exploratory, longitudinal, developmental study, of the 

intervention type, carried out in three phases: Phase 1. Survey of pre-development requirements: 

Evaluation of the applications available on the Android system focusing on the care of people with 

dementia; characterization of care; and analysis of perception about the use of multimedia content to 

support care. Phase 2. Cuidador-Pro Development: Survey of requirements with caregivers; and 

construction of the platform. Phase 3. Analysis of the application: Evaluation of the satisfaction of using 

Cuidador-Pro by professionals and caregivers. The data were collected through structured 

questionnaires and analyzed using the descriptive statistics method. Results: Phase 1. Evaluation of the 

applications available on the Android system: 17 apps were evaluated, of these, 08 address the general 

aspects of dementia syndromes, 03 the behavioral symptoms, 02 offer resources such as diary and diary 

and 01 discussion forum. Only 03 apps guide care, but are not available in Portuguese. The questions 

"language" and "motivation for use" received the lowest scores, while "performance" was the item best 

evaluated. Characterization of care: 30 caregivers participated (80% women; 20% men) with an average 

age of 59 years, 56.6% taking care of their parents. Of these, 76.6% reported having the help of another 

person, mainly for domestic tasks; 53.3% reported feeling uninformed or little informed about dementia 

and care. The main sources of information are health professionals and the internet; 86.6% are in favor 

of using a mobile care support platform because they recognize the scarcity of strategies in this context, 

recognize the smartphone as a viable resource for obtaining new information and consider that it could 

increase knowledge; 13.3% were against it because they believed that the content would not be able to 

cover all demands, for religious reasons, for having enough knowledge and for the lack of ability to use 

the smartphone. Phase 2. Survey of requirements: The themes of behavior management and emotional 

aspects, mobility and home adaptation were considered important by all participants (100%); 96.1% 

prefer the information to be transmitted in textual or video form (92.3%); 100% prefer that the content 

be organized by stages of dementia or by topics (96.1%); 96.1% consider the menu always visible on 

the screen to be important and 92.3% say it is important to implement the “search” button and a tutorial 

on “how to use”. Construction of the platform: The guidelines were taken from organizations, 

associations and scientific societies aimed at the elderly and people with dementia and divided into four 

thematic blocks: General aspects of dementia; Daily care; Safety and well-being; and Organization of 

care. Videos and images were created to compose the content and the ESPIM web platform and the 

SENSEM mobile application were used to develop the Cuidador-Pro. Phase 3. Evaluation of satisfaction 

of use by professionals (n = 15): 100% agree that the font and colors allow a comfortable reading, that 

the platform is attractive, has a logical organization, that the guidelines are useful and passed on clearly, 

and say that they would recommend the use to their patients. Evaluation of satisfaction of use by 

caregivers: 25 caregivers participated in this phase of the study; 100% agree that the Cuidador-Pro is 

easy to navigate and that the content is useful and practical; 96% agree that it is easy to move, has logical 

organization, intuitive use, is attractive, the buttons are easy to access, images and videos improve use, 

that language is easy and information is clear; 84% say they feel more prepared to care and 80% feel 

more informed after using the platform. Conclusion: Caregivers are in favor of using strategies that use 

mobile technology to support care. The participatory design allowed the development of content more 

adjusted to the demands, which reflected in the positive evaluation of satisfaction with the use of the 

Cuidador-Pro by professionals and caregivers. 

 

Keywords: Care. Elderly. Dementia. Technology. MHealth. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo foi desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação Interunidades em 

Bioengenharia – Escola de Engenharia de São Carlos/ Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto/ Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, e está inserido na linha 

de pesquisa “Tecnologia em Saúde”, na subárea: “Inovação, Tecnologia Assistiva e Recursos 

Terapêuticos”, que tem por objetivo desenvolver pesquisas para a aplicação da ciência e 

tecnologia com foco na manutenção da qualidade de vida. Investiga a criação, análise e 

adaptação de recursos tecnológicos que auxiliem na funcionalidade e participação dos sujeitos 

em diferentes contextos. 

O interesse pela temática se deu pela trajetória da pesquisadora que desde a graduação, 

mestrado e agora no estudo de doutorado esteve envolvida em projetos de extensão e pesquisa 

com foco no idoso e também por sua aproximação com a Gerontecnologia, área de 

conhecimento interdisciplinar, que compreende a tecnologia inovadora em seu papel habilitador 

no apoio à vida, bem estar e cuidado à pessoa idosa. 

O aumento da expectativa de vida é sem dúvidas um dos maiores trunfos da sociedade 

moderna e reflete os avanços médico-científicos que possibilitaram melhorias nas condições de 

vida, tais como a queda da taxa de mortalidade por doenças agudas e infecciosas, o 

desenvolvimento de vacinas e medicamentos, melhores hábitos alimentares, saneamento 

básico, melhores condições de cuidado à saúde e queda das taxas de natalidade, o que provocou 

alterações significativas na estrutura etária da população (CENTRO DE ESTUDOS E 

DEBATES ESTRATÉGICOS, 2017; MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016; MYRRHA; 

TURRA; WAJNMAN, 2017). 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua PNAD, 15,7% da 

população brasileira tem 60 anos ou mais, o que corresponde a 30 milhões de pessoas, com 

maior prevalência do grupo nas regiões Sul e Sudeste do país (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2020). Espera-se que até 2039 a proporção de jovens 

e idosos deva se igualar. Estas projeções são essenciais para o desenvolvimento e avaliação das 

políticas públicas em busca das adequações necessárias para uma sociedade mais justa e 

democrática para todos os seguimentos etários (IBGE, 2018). 

Envelhecer não está diretamente relacionado a adoecer (MIRANDA, MENDES, 

SILVA, 2016), mas é sabido que algumas condições de saúde são mais frequentes na população 

idosa devido ao declínio fisiológico e orgânico natural do processo de envelhecimento. Dentre 
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os grandes desafios está o cuidado ao idoso dependente, especialmente aqueles acometidos 

pelas síndromes demenciais, cuja prevalência aumenta com a idade e que tem apresentado 

altíssimas proporções no mundo todo (BURLÁ et al., 2013).   

Demência  é o termo utilizado para se referir a um conjunto de doenças que afetam o 

funcionamento cerebral e acometem as funções cognitivas, tais como memória, linguagem, 

orientação espacial, orientação temporal, entre outros. Tem caráter progressivo e é considerada 

uma das principais causas de incapacidade na velhice, demandando cuidado contínuo, 

especializado e prolongado (BURLÁ et al., 2013; WORLD HEALTH ORGANIZATION - 

WHO, 2018). Estima-se que o número de pessoas acometidas por esta condição deverá ser de 

75 milhões em 2030 e de até 132 milhões em 2050 (WHO, 2017). 

Diante do desafio posto às sociedades, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou 

em 2012 o documento “Dementia: a public health priority”, onde debate os impactos da 

demência ao redor do mundo e avalia as práticas e demandas de cuidados específicos para esta 

população. Segundo o documento, as ações devem ser imediatas, priorizando dentre elas 

“promover uma sociedade globalmente amigável à demência, torná-la uma prioridade de saúde 

pública no mundo todo e investir em sistemas sociais e de saúde para melhorar os cuidados e 

serviços para pessoas que vivem com demência e seus cuidadores” (WHO, 2012, p. 01). 

Cuidar de um idoso com demência no domicílio é uma tarefa complexa e muitas vezes 

exercida de maneira inesperada, sem adequada preparação e suporte para suprir as demandas 

diárias de cuidado. Os desafios estão principalmente relacionados à sobrecarga emocional, à 

falta de apoio social, à progressão da demência - tais como as alterações do comportamento e 

o aumento do nível de dependência, às múltiplas tarefas assumidas sem descanso, aos desafios 

sociais e econômicos, bem como à maior propensão em desenvolver doenças de ordem física e 

psicológica (CHENG, 2017; CRUZ; HAMDAN, 2008; LOPES; CACHIONI, 2012). 

Diante do aumento expressivo desta condição no mundo todo, faz-se necessária a 

criação de estratégias, recursos e serviços que apoiem e orientem o cuidador para o 

desenvolvimento de ações efetivas de cuidado, o que irá refletir em melhor capacidade e 

disponibilidade para cuidar (MARTINS, 2015). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2015), as ações de suporte ao cuidador 

devem priorizar o acesso à informação de qualidade, para que o cuidador tenha o conhecimento 

necessário sobre a doença, sobre sua progressão e sobre os serviços de apoio disponíveis na 

comunidade; o descanso, incluindo suporte de longo prazo, grupos de convivência, reuniões 

familiares, divisão do cuidado e engajamento em atividades de lazer; e o suporte financeiro, 
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para a aquisição de materiais e insumos e a contratação de serviços essenciais. Estas ações 

permitem que o cuidador seja capaz de permanecer em sua função pelo maior tempo possível. 

Na maioria dos países de baixa e média renda não há qualquer serviço de suporte ao 

cuidador. Naqueles em que o serviço está disponível o acesso é dificultado por barreiras 

geográficas, desvalorização do papel, falta de profissionais capacitados, infraestrutura 

inadequada para expansão do serviço, estigma e preconceito quanto à demência, falta de 

investimento em pesquisa e pouco incentivo público para iniciativas desta natureza (WHO, 

2015). No Brasil, as principais estratégias de suporte vem sendo desenvolvidas através do 

oferecimento de grupos de apoio, grupos psicoeducacionais, terapia familiar e terapia individual 

(CRUZ; HAMDAN, 2008). O desafio é tornar o acesso à este tipo de serviço mais fácil e 

igualitário. 

Frente ao rápido avanço tecnológico que a sociedade atravessa, é inevitável refletir sobre 

como a tecnologia poderia contribuir e minimizar as demandas de uma população longeva, 

sobretudo com aplicação para a facilitação do acesso à informação sobre o cuidado de idosos 

com demência, considerando o amplo alcance que a tecnologia nos proporciona nos dias de 

hoje. O estudo do binômio envelhecimento-tecnologia é chamado Gerontecnologia. 

A Gerontecnologia é a ciência que correlaciona a tecnologia às demandas e aspirações 

dos adultos mais velhos, reconhecendo todo o seu potencial para apoiar a vida dos idosos e das 

pessoas ao seu entorno. Ela abrange não apenas a tecnologia enquanto equipamento, mas 

também as estratégias, recursos e serviços que proporcionam o viver bem. Dentre os campos 

de estudo da Gerontecnologia está a aplicação para o “suporte ao cuidado”, que visa planejar, 

desenvolver e testar possibilidades tecnológicas que facilitem e reorganizem a dinâmica e a 

gestão das tarefas de cuidar (BOUMA et al., 2007). 

A tecnologia no cuidado à saúde tem sido amplamente utilizada em diferentes contextos 

de prevenção, monitoramento e tratamento e é denominada eHealth. Quando se trata do uso das 

tecnologias móveis, como celular ou tablet, sua aplicação em saúde é chamada mHealth ou 

mobile Health. Segundo Oliveira e Costa (2012, p. 26) as características que suportam o uso da 

tecnologia móvel em saúde dizem respeito à “acessibilidade, mobilidade, baixo-custo, 

capacidade contínua de transmissão de dados, geolocalização e capacidade multimídia”.  

De maneira geral, as ações desenvolvidas no mHealth perpassam três núcleos principais: 

a educação, que diz respeito a facilitar o acesso a informação; a motivação, que é sobre 

encorajar a adesão ao regime de tratamento; e a conectividade, que se refere à criação de novos 

canais de comunicação e informação, principalmente entre cuidadores e prestadores de 

serviços, criando uma rede virtual de apoio (UNITED NATIONS FUNDATION, 2014). Um 
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planejamento estratégico entre os campos da saúde, tecnologia e gerontologia é necessário para 

garantir que todo o potencial tecnológico possa ser explorado para a melhoria dos aspectos 

preventivos e de cuidado à pessoa idosa.  

Os aplicativos para smartphone tem sido amplamente utilizados neste contexto, como 

para a promoção da saúde vocal (CARLOS et al., 2016), controle do câncer de colo de útero 

(BILOTTI, 2017), tratamento de obesidade (BARBOSA, 2019), orientações sobre saúde sexual 

e reprodutiva (WALDMAN; STEVENS, 2015), seguimento de pacientes com psoríase 

(JARAMILLO; ESTANYOL-CASALS, 2017), controle do consumo de medicamentos 

(BORBA JUNIOR, 2015), adesão ao tratamento nutricional em pacientes diabéticos 

(DOMINGUEZ, 2018), consultas médicas em zonas rurais (BEZEIRA et al., 2015), entre 

outros. Apesar disto, não há qualquer plataforma móvel nacional que oriente o cuidado de 

idosos com demência. 

Surge então, o seguinte questionamento: O desenvolvimento de um conteúdo 

multimídia para smartphone poderia apoiar o cuidado de idosos com demência? As hipóteses 

são de que uma plataforma informativa móvel seria viável e prática para uso no cotidiano dos 

cuidadores uma vez que o smartphone é uma tecnologia já incorporada para tarefas relacionadas 

à comunicação, trabalho e lazer, e que seria capaz de ampliar o conhecimento e as habilidades 

de cuidado ao oferecer orientações práticas para lidar com os desafios diários impostos pela 

demência e pela tarefa de cuidar. 

Embora o uso da tecnologia móvel e de aplicativos para apoiar o cuidado em saúde 

tenham se fortalecido nos últimos tempos, não há nenhuma plataforma brasileira que direcione 

o conteúdo para o cuidado ao idoso com demência no domicílio, o que indica uma lacuna que 

deve ser melhor explorada. Além disso, destaca-se a possibilidade de aplicação prática deste 

tipo de recurso enquanto estratégia complementar de apoio à atenção tradicional já prestada aos 

idosos e seus cuidadores, bem como o incentivo e metas propostas pela Organização Mundial 

de Saúde dentro do Plano Global de Ação, que aponta o apoio aos prestadores de cuidado e a 

pesquisa e inovação em demência como áreas de ação a serem desenvolvidas no mundo todo 

nos próximos anos.     
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Transição demográfica e epidemiológica 

 

 O aumento da expectativa de vida é um marco na sociedade contemporânea. Este 

fenômeno se deu inicialmente nos países desenvolvidos e mais tardiamente nos países como o 

Brasil, que estão em vias de desenvolvimento, e que vem enfrentando este processo de maneira 

rápida e acentuada, exigindo mudanças nas políticas públicas para que seja possível atender às 

vicissitudes de uma população mais longeva (BARROS; JUNIOR, 2013; CENTRO DE 

ESTUDOS E DEBATES ESTRATÉGICOS, 2017; MYRRHA; TURRA; WAJNMAN, 2017; 

SAAD, 2016). 

 O envelhecimento populacional é resultado dos avanços técnico-científicos que 

mudaram significativamente os padrões de sobrevivência, culminando na mudança do perfil 

epidemiológico decorrente do desenvolvimento de vacinas, medicamentos, melhorias na 

infraestrutura de saneamento básico e pela facilitação do acesso aos serviços de saúde. Soma-

se a isto a redução da taxa de fecundidade que em 50 anos diminuiu 70%, passando de 6,28 

filhos por mulher em 1960 para 1,69 filhos em 2010, fenômeno explicado pelo adiamento da 

maternidade, maior inserção da mulher no mercado de trabalho e melhor distribuição dos 

serviços de atenção à saúde da mulher (CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES 

ESTRATÉGICOS, 2017; MYRRHA; TURRA; WAJNMAN, 2017). 

Como consequência deste fenômeno, observamos que a proporção de crianças tem 

diminuído, enquanto a proporção de idosos tem aumentado e permanecido mais elevada que a 

taxa de crescimento da população total (SAAD, 2016). Projeções apontam que até 2050 a 

população mundial com 60 anos ou mais chegue a 2 bilhões de pessoas. Destes, 80% estarão 

vivendo em países de baixa e média renda (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

SAÚDE - OPAS, 2018). A expectativa de vida média do brasileiro que era de 73,9 anos em 

2010 chegou a 76,3 em 2018 (IBGE, 2019). O Brasil caminha, portanto, para ser um país 

majoritariamente idoso. Este fenômeno vem ocasionando importantes alterações na pirâmide 

etária do país conforme mostram as figuras a seguir. 
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Figura 1. Pirâmide etária absoluta. Brasil, Censo, 1980 

 
 

Fonte: IBGE (2018) 

 

 

Figura 2. Pirâmide etária absoluta. Brasil, Projeção 2010 

 
Fonte: IBGE (2018) 
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Figura 3. Pirâmide etária absoluta. Brasil, Projeção 2040 

 

Fonte: IBGE (2018) 

 

 

Figura 4. Pirâmide etária absoluta. Brasil, Projeção 2060 

 

 
Fonte: IBGE (2018) 

 

Envelhecer é uma realidade social e não mais privilégio de poucos. O processo vem 

acompanhado da necessidade de adequação política e socioeconômica para que todos possam 

exercer cidadania plena até em idades avançadas. Isto se refere a necessidade de resposta do 

Estado no que tange o acesso aos direitos básicos de saúde, mobilidade, moradia, previdência, 
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educação, trabalho, lazer e participação social através da implementação de políticas públicas 

fundamentais (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016; VERAS, 2009). 

 Concomitante à transição demográfica assistimos também à transição epidemiológica, 

onde a preocupação com as doenças agudas e infectocontagiosas deu espaço para as Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que se caracterizam por serem multifatoriais e de longa 

duração, o que acarreta em tratamentos de alto custo, longo prazo e exige uma alteração robusta 

nos serviços de atenção à saúde (OLIVEIRA, 2019; VERAS, 2011). 

 As doenças crônicas não transmissíveis com maior índice de mortalidade são as 

cardiovasculares, seguida das doenças respiratórias, diabetes mellitus e as neoplasias, que são 

responsáveis por cerca de 70% das mortes no mundo todo. Estima-se que entre 2011 e 2025 os 

custos com as DCNT chegue a US$7 trilhões nos países de baixa e média renda (MALTA et 

al., 2017). Dados do Ministério da Saúde (2018) mostram que aproximadamente 70% das 

pessoas idosas apresentam ao menos uma condição crônica de saúde. 

 Para responder às demandas na área, o governo brasileiro criou o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, 2011-

2022 e tem centrado seus esforços para promover o desenvolvimento de políticas públicas 

integradas e efetivas para a prevenção e controle. O Plano apoia suas ações em três eixos 

principais, são eles: 1. Vigilância, informação, avaliação e monitoramento; 2. Promoção da 

saúde; 3. Cuidado Integral (BRASIL, 2011).  

 Ademais, considerando o aumento do número de idosos na população e a maior 

prevalência de doenças crônicas neste grupo, em 2018 o Ministério da Saúde lançou o 

documento “Orientações Técnicas para a Implementação de Linha de Cuidado para Atenção 

Integral à Saúde da Pessoa Idosa no Sistema Único de Saúde – SUS”, reconhecendo a 

necessidade de voltar o olhar não somente para o cuidado da doença em si, mas também para 

as demandas, heterogeneidade e particularidades do processo de envelhecimento como um todo 

(BRASIL, 2018).    

 É sabido que algumas condições de saúde são mais comuns em idosos. As síndromes 

demenciais são exemplos clássicos de doenças crônicas não transmissíveis com alta prevalência 

na velhice e que exigem cuidados prolongados e especializados. Elas estão entre as principais 

causadoras de incapacidade e dependência, e seus impactos já entraram para a agenda de 

discussão da saúde pública mundial conforme será apresentado na seção seguinte deste estudo.  
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2.2. Síndromes demenciais: aspectos clínicos e epidemiológicos 

 

 Demência é um termo genérico que se refere a uma série de doenças que afetam o 

funcionamento cerebral e comprometem as habilidades cognitivas e o comportamento, 

interferindo significativamente no desempenho do sujeito para a realização das atividades do 

cotidiano. Embora tenha prevalência aumentada conforme a idade, a demência não deve ser 

considerada como fator “normal” do envelhecimento (THE GLOBAL DEMENTIA 

OBSERVATORY, 2018; WHO, 2019).     

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), 

publicado pela American Psychiatric Association (APA), as demências estão inclusas na seção 

“Transtornos Neurocognitivos” (NCD) e seus critérios diagnósticos são baseados na 

identificação de declínio em um ou mais domínios cognitivos, como atenção, memória, 

linguagem, função executiva, entre outros, e que causa prejuízo no desempenho e 

independência do sujeito nas atividades de vida diária (APA, 2014). As demências tem caráter 

progressivo e estão entre as principais causas de incapacidade na velhice, comprometendo 

severamente a autonomia do sujeito, que comumente torna-se incapaz de cuidar de si e passa a 

depender do cuidado de outrem (ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, 2020; 

LIVINGSTON et al., 2017). Dentre os fatores associados à maior prevalência destacam-se o 

sexo feminino, baixa escolaridade, baixa condição socioeconômica, sedentarismo, doenças 

crônicas concomitantes e idade avançada (SANTOS; BESSA; XAVIER, 2020). 

 Existem diversos tipos de demência, os mais comuns são a doença de Alzheimer, que 

representa cerca de 60% a 70% dos casos diagnosticados, seguido da demência vascular, 

demência com corpos de Lewy e demência frontotemporal (BURLÁ et al., 2013; THE 

GLOBAL DEMENTIA OBSERVATORY, 2018; WHO, 2019) as quais serão apresentadas a 

seguir. 

 

 Doença de Alzheimer 

 

A doença de Alzheimer (D.A) é considerada a patologia neurodegenerativa mais comum 

em idosos e é caracterizada pelo acúmulo de proteína beta-amiloide e proteína tau nos neurônios 

das áreas como o córtex cerebral e o hipocampo, responsáveis por controlar a memória, a 

linguagem e o raciocínio. Pessoas com demência de Alzheimer experimentam sintomas 

variados ao longo dos anos a depender do grau e do local do dano (ALZHEIMER’S 

ASSOCIATION, 2018; ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, 2020). 
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Segundo o documento Alzheimer’s Disease Facts and Figures, publicado em 2018 pela 

Alzheimer’s Association, a D.A pode ser didaticamente dividida em três fases: leve, moderada 

e grave. Na fase leve é observada dificuldade de memória para recordar nomes e eventos 

recentes, encontrar a palavra correta, apatia e depressão. A fase moderada é marcada pelo 

agravamento da dificuldade de memória, comunicação verbal prejudicada, desorientação e 

mudanças no comportamento. Na fase grave nota-se prejuízo acentuado da memória, com 

dificuldade para o reconhecimento de parentes e amigos, dificuldade para compreender o 

ambiente ao seu redor, incontinência fecal e urinária, dificuldade para caminhar e para deglutir. 

Este é o estágio mais próximo da dependência total. 

Não há cura para a doença de Alzheimer, mas os tratamentos existentes tem 

possibilitado maior qualidade de vida ao paciente e ao cuidador e são compostos pelo 

tratamento farmacológico e não farmacológico. No tratamento farmacológico tem sido utilizado 

medicamentos como  Donepezila, Galantamina, Rivastigmina e Memantina, com o intuito de 

diminuir os sintomas e a velocidade da progressão da doença. O tratamento não farmacológico 

inclui estimulação cognitiva, exercício físico e estimulação da participação social, e tem como 

objetivo manter ou melhorar o desempenho das atividades diárias e a qualidade de vida geral 

(ALZHEIMER’S ASSOCIATION, 2018).  

 

 Demência Vascular 

 

 Demência vascular (D.V) é o termo utilizado para caracterizar o quadro demencial 

secundário a uma doença cerebrovascular, quando vasos sanguíneos cerebrais são danificados 

ou tem seu suprimento de sangue e oxigênio prejudicados. O local e o tamanho destas lesões 

irão determinar a severidade do comprometimento do indivíduo afetado. A demência vascular 

corresponde a até 40% dos casos de demência e frequentemente está associada à doença de 

Alzheimer (ALZHEIMER’S ASSOCIATION, 2018). 

 Os principais sintomas estão relacionados à dificuldade para tomar decisões, julgamento 

prejudicado, dificuldade para planejar e organizar uma tarefa, além de dificuldades motoras na 

marcha e no equilíbrio (ALZHEIMER’S ASSOCIATION, 2020). 

 

 Demência por corpos de Lewy 

  

 A demência por corpos de Lewy (D.C.L) é causada por um acúmulo anormal da proteína 

alfa-sinucleína nos neurônios e a maneira como o paciente será afetado irá depender da 
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localização destes corpos no cérebro. A DCL é caracterizada por apresentar sinais de 

parkinsonismo, alucinações visuais, distúrbio do sono, comprometimento visuoespacial e 

habilidades cognitivas flutuantes. É bastante comum que pacientes com demência por corpos 

de Lewy também sejam diagnosticados com doença de Alzheimer (ALZHEIMER’S 

ASSOCIATION, 2020).   

 

 Demência Frontotemporal 

 

 É caracterizada pela morte das células nervosas na região dos lobos frontais, 

responsáveis pela modulação do comportamento, planejamento e controle das emoções, e dos 

lobos temporais, responsáveis pela nomeação e reconhecimento de pessoas e objetos. Estas 

regiões tornam-se marcadamente atrofiadas. A DFT é um tipo de demência mais frequente em 

pessoas mais jovens, geralmente acometidas entre 45 a 60 anos de idade (ALZHEIMER’S 

ASSOCIATION, 2020). 

 A D.F.T foi dividida em três tipos, considerando o local afetado: 1. D.F.T de variante 

comportamental - alterações do comportamento são evidentes, tais como apatia, desmotivação, 

compulsão, desinibição, agressividade, impulsividade, perda do pensamento crítico, entre 

outros; 2. Afasia progressiva não fluente - apresenta clara dificuldade na comunicação verbal, 

com discurso lento e hesitante, pronúncia errada de palavras e dificuldade para compreender 

conteúdos complexos; 3. Demência semântica – fluência verbal preservada com perda de 

vocabulário para palavras familiares e dificuldade para reconhecer pessoas e objetos 

(ALZHEIMER’S SOCIETY, 2020). 

 De maneira geral, não há tratamento que cure as demências, no entanto, muito pode ser 

oferecido para apoiar a vida do sujeito e de seus cuidadores. Segundo a Organização Mundial 

de Saúde (2019, p. 1), dentre as ações destacam-se: 

 Diagnóstico precoce, a fim de promover uma gestão precoce e ideal 

 Otimização da saúde física, cognitiva, atividade e bem-estar 

 Identificação e tratamento de doenças associadas 

 Detecção e tratamento de sintomas comportamentais e psicológicos desafiadores 

 Oferta de informações e suporte a longo prazo aos prestadores de cuidados. 

Os aspectos relacionados à prevalência e às ações em saúde pública destinadas a 

responder os desafios impostos pela demência serão apresentados a seguir.    
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 O desafio das demências para a saúde pública mundial 

 

 A cada três segundos uma pessoa desenvolve demência no mundo. Em 2018 o número 

de pessoas acometidas era de 50 milhões, o que custou à economia global 1 trilhão de dólares. 

Estimativas apontam para um crescimento de 82 milhões em 2030 e 152 milhões de pessoas 

com demência em 2050. Este é um dos maiores desafios enfrentados atualmente, com 

consequências inimagináveis para todos os setores da sociedade, uma vez que estas pessoas 

requerem cuidados de saúde e sociais por longo período de tempo (ALZHEIMER’S DISEASE 

INTERNATIONAL, 2018; LIVINGSTON et al., 2017).  

 Entre os anos de 1990 e 2016 a prevalência de demência no mundo aumentou em 117%. 

O Brasil apresentou o segundo maior índice (1.037 casos a cada 100.000 habitantes), ficando 

atrás apenas da Turquia. Além disso, a demência foi considerada a quinta maior causa de morte 

no mundo em 2016 e a segunda maior para pessoas com mais de 70 anos (GBD 2016 

DEMENTIA COLLABORATORS, 2019). A Figura 5 apresenta a distribuição dos casos de 

demência no mundo. 

 

Figura 5. Distribuição de demência no mundo 

 

Fonte: GBD 2016 Dementia Collaborators (2019) 

  

 No Brasil, as análises de incidência e prevalência de demência ainda se restringem a 

pequenas regiões, e, considerando o tamanho territorial do país e as diferentes formas de 

envelhecer, esta projeção torna-se um desafio ainda maior. No estudo desenvolvido por Burlá 
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et al. (2013) a estimativa de idosos demenciados no país era de um milhão no ano de 2010. No 

mesmo estudo, a taxa de prevalência foi calculada em 7,6% e a incidência de 2,7 novos casos 

a cada 1.000 habitantes por ano, considerando apenas o fator demográfico de envelhecimento 

populacional. Maiores taxas de prevalência e incidência são observadas entre os grupos de 

maior faixa etária, baixa escolaridade e baixo nível socioeconômico. Estima-se que 71% dos 

novos casos de demência deva ocorrer em países de baixa e média renda, como o Brasil, o que 

irá contribuir para o aumento da desigualdade entre as nações (WHO, 2017). 

A continuidade da tendência demográfica de envelhecimento populacional irá refletir 

no aumento do número de pessoas com demência no mundo. Segundo a Alzheimer’s 

International Association, a probabilidade de desenvolver demência até os 65 anos é de um para 

cada mil habitantes (1/1000). Aos 65 anos a proporção sobe de um para vinte (1/20) e a partir 

dos 80 anos um a cada cinco idosos irá desenvolver demência (1/5). Ainda há uma carência no 

conhecimento quanto aos métodos de prevenção, tratamento e cura desta condição e isto 

aumenta o ônus da atenção à pessoa com demência no âmbito familiar como núcleo primário 

de cuidado e dos serviços de saúde e sociais (GBD 2016 DEMENTIA COLLABORATORS, 

2019). 

 Buscando responder às demandas políticas, econômicas e sociais que esta condição 

requer, a Organização Mundial de Saúde lançou em 2017 o documento “Global action plan on 

the public health response to dementia 2017 – 2025” onde traça um plano de ação estratégico 

nos âmbitos individual, populacional e governamental com metas para melhorar a saúde e bem 

estar das pessoas que convivem com a demência. O plano está dividido em sete áreas de ação. 

São elas: 

 Área de ação 1: Demência como prioridade de saúde pública 

 Área de ação 2: Conscientização sobre demência  

 Área de ação 3: Redução do risco de demência 

 Área de ação 4: Diagnóstico, tratamento, cuidados e suporte 

 Área de ação 5: Apoio aos prestadores de cuidados  

 Área de ação 6: Sistemas de informação para demência 

 Área de ação 7: Pesquisa e inovação em demência 

 

A Figura 6 apresenta a estrutura do plano e compreende os domínios e áreas estratégicas 

de ação.  
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Figura 6. Áreas de ação do Global action plan on the public health response to dementia 2017 – 2025 

 

Fonte: WHO (2018) 

 

O Plano trabalha com a perspectiva de “um mundo em que a demência é evitada e as 

pessoas com demência e seus cuidadores vivam bem e recebam os cuidados e apoio necessários 

para realizar plenamente seu potencial com dignidade, respeito, autonomia e igualdade” (WHO, 

2017, p. 4). Para isto, baseia-se nos princípios de (a) direitos humanos das pessoas com 

demência, (b) empoderamento e engajamento de pessoas com demência e seus cuidadores, (c) 

prática baseada em evidência, redução de risco e cuidado, (d) colaboração multissetorial na 

resposta da saúde pública à demência, (e) cobertura universal de saúde e assistência social para 

demência, (f) equidade e (g) atenção adequada à prevenção, cura e tratamento da demência 

(WHO, 2017). O Quadro 1 apresenta as metas globais propostas pelo documento. 

 

Quadro 1. Metas do Global action plan on the public health response to dementia 2017 – 2025 de 

acordo com as áreas de ação. 

1. Atualização e desenvolvimento de políticas, serviços, recursos e estratégias para 

demência em 75% dos países até 2025. 

2.  Realização de uma campanha pública de conscientização em 100% dos países e ao 

menos uma iniciativa para a promoção de uma sociedade inclusiva à demência em 50% 

dos países até 2025. 

3. As metas relevantes do Plano de ação global para prevenção e controle de doenças 

crônicas não transmissíveis (2013-2020) serão alcançadas para a redução dos fatores de 

risco. 

4. 50% do número estimado de pessoas com demência serão diagnosticadas em pelo menos 

50% dos países até 2025.  

 

 

Continua 
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5. 

Conclusão 

75% dos países irão prover suporte e programas de treinamento para familiares e 

cuidadores de pessoas com demência até 2025. 

6. Ao menos 50% dos países irão coletar os principais indicadores nacionais de demência 

a cada dois anos até 2025.  

7. A pesquisa mundial sobre demência deverá dobrar entre 2017 e 2025. 

Fonte: WHO (2017) 

 

 Esforços tem sido realizados no mundo todo na tentativa de reduzir os impactos 

causados pelas demências. A América Latina merece especial atenção pois aqui se espera o 

maior crescimento de pessoas convivendo com demência no mundo, com aumento equivalente 

a mais de 300% entre 2015 e 2050. O compromisso com o levantamento de indicadores, 

monitoramento de dados e o desenvolvimento de estudos na área deve ser incentivado, uma vez 

que a maioria dos planos de ação prioriza o investimento em iniciativas de conscientização e 

suporte, deixando uma lacuna importante a ser preenchida (ALZHEIMER’S DISEASE 

INTERNATIONAL, 2018). 

 Os desafios que a demência nos impõe são multifatoriais e se estendem à necessidade 

de investimento em educação em demência, preparação dos serviços de saúde, acesso facilitado 

ao tratamento, acompanhamento longitudinal, capacitação de profissionais e cuidadores, 

conscientização popular, estratégias econômicas,  investimento em pesquisa e inovação, entre 

outros (ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, 2018; WHO, 2017). 

 A lista de desafios é extensa e afeta à todos direta ou indiretamente. Refletir sobre estes 

impactos e buscar alternativas para amenizar as dificuldades e melhorar a qualidade de vida das 

pessoas com demência e seus cuidadores é emergente e deve ser prioridade das ações públicas. 

 

2.3. O cuidador da pessoa com demência  

 

 A cultura de organizar e prover o cuidado de idosos é nova no Brasil, que tem passado 

pelo processo de envelhecimento muito rapidamente e está aprendendo agora como isto pode e 

deve ser feito. Vidas mais longas implicam em mudanças profundas em nível individual e 

coletivo. Estudiosos afirmam que “para se acompanhar a revolução da longevidade há um 

imperativo que se impõe: o desenvolvimento de uma cultura de cuidado que seja sustentável, 

economicamente viável, compassiva, e universal”. Para isto, é necessário que o provedor e o 

recebedor de cuidado estejam no centro das ações (CENTRO INTERNACIONAL DE 

LONGEVIDADE BRASIL, 2013, p. 2). 
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 A responsabilidade de suprir as demandas diárias de cuidado de um idoso com demência 

é complexa e pode ser desgastante tanto físico quanto emocionalmente, e exige uma 

reorganização da dinâmica familiar para lidar com os desafios que a demência lhe impõe. Nesta 

empreitada, o cuidador vivencia os aspectos positivos e negativos do cuidar. Os positivos estão 

relacionados aos sentimentos de afeto e gratidão à pessoa cuidada, valorização de suas ações, 

preservação de valores familiares, bem como a sensação de bem-estar por cumprir com o 

compromisso que lhe é posto. Os aspectos negativos decorrem principalmente da ruptura do 

cotidiano - com o desligamento do mercado de trabalho, o empobrecimento da vida social e 

afetiva, o comprometimento da saúde e a sobrecarga emocional (COUTO; CASTRO; 

CALDAS, 2016). Na maioria das vezes o cuidado é centralizado em um único familiar, 

geralmente do sexo feminino - principalmente pelo processo histórico de que a mulher é 

considerada responsável por prover o cuidado da casa e da família, com baixa escolaridade, que 

não exerce atividade remunerada externa e reside no mesmo domicílio do idoso que recebe os 

cuidados (CARVALHO; NERI, 2019). 

Os cuidadores informais ainda são os maiores provedores de cuidado no mundo. Em 

2019, cerca de 16 milhões de cuidadores informais prestaram mais de 18,6 bilhões de horas não 

pagas de cuidado nos Estados Unidos, o que representa 80% dos cuidados domiciliares. Isto 

custaria aos cofres públicos cerca de 244 bilhões de dólares (ALZHEIMER’S ASSOCIATION, 

2020).  

As horas excessivas dedicadas às tarefas de cuidado restringem a participação do 

cuidador em atividades pessoais, sociais e externas, o que impacta a qualidade de vida como 

um todo (CARVALHO; NERI, 2019). Estudos apontam que os cuidadores de idosos com 

demência apresentam maiores chances de desenvolver depressão, transtorno de ansiedade, 

distúrbio do sono, doenças cardiovasculares, alterações fisiológicas relacionadas ao estresse e 

declínio cognitivo, além de prestarem cuidados por mais tempo quando comparados aos 

cuidadores de idosos com outras patologias, o que os tornam pacientes secundários pela tarefa 

que executam (CHENG, 2017; CHIAO; WU; HSIAO, 2015; QUEIROZ, et al., 2018; 

RICHARDSON et al., 2013). 

Segundo Messias et al. (2018), dentre as causas da sobrecarga do cuidador destacam-se 

a falta de informação e de orientação para o cuidado, bem como a escassez de programas de 

apoio e treinamento para o desenvolvimento de habilidades especificas para a tarefa, que 

permitem um enfrentamento mais ajustado diante das situações desafiadoras vivenciadas no 

cotidiano.  
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A tendência demográfica é de que a população siga em pleno envelhecimento. E, diante 

disto, espera-se que o contingente de idosos com demência e dependentes aumente 

consideravelmente, o que irá refletir nos sistemas social e de saúde, a menos que os cuidadores 

sejam adequadamente apoiados durante todas as etapas do cuidado, principalmente 

considerando o caráter progressivo das demências, que demanda ajustes na prestação de 

cuidado conforme sua progressão (CHENG, 2017).  

Para isso, é fundamental que se desenvolvam iniciativas que busquem identificar quais 

são as dificuldades envolvidas no processo de cuidar e qual o grau de conhecimento do cuidador 

para desempenhar esta tarefa, principalmente considerando que a demência se manifesta de 

maneira muito particular em cada indivíduo e que cada família dispõe de recursos, costumes e 

rotinas que as fazem únicas. Este tipo de levantamento permite a oferta de orientações e apoio 

que de fato respondam às necessidades destes cuidadores (MESSIAS et al., 2018).  

As ações voltadas para a orientação, treinamento de habilidades e enfrentamento dos 

desafios do cuidar, tem sido incentivadas na tentativa de diminuir a sobrecarga e manter a saúde 

geral dos cuidadores (NÁPOLES et al., 2010). Segundo Couto, Castro e Caldas (2016, p. 83) o 

apoio ao cuidador tem por objetivo 

“minimizar os níveis de sobrecarga, de desconforto emocional e de tensões, 

promovendo um ambiente que atenda às necessidades do idoso e dos 

familiares, contribuindo para o estabelecimento de uma dinâmica intrafamiliar 

que seja livre dos fatores de risco para maus tratos e negligências”. 

 

As iniciativas de suporte servem, portanto, como oportunidade para o compartilhamento 

de saberes e experiências, compreensão da doença, desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento e mobilização das redes de apoio. Estas intervenções tem se mostrado 

multifacetadas e estão principalmente relacionadas à oferta de grupos de apoio, bem como 

intervenções psicoeducacionais, psicossociais e psicoterapêuticas (REIS; NOVELLI; 

GUERRA, 2018).     

Fortalecer o cuidador da pessoa com demência é urgente. Facilitar o acesso ao apoio 

também. Por isso, o investimento em estratégias de orientação e suporte acessíveis até mesmo 

em regiões com infraestrutura precária deve ser projetado e incentivado (OMS, 2015), com 

vistas à facilitação do cuidado e diminuição de danos. As tecnologias, principalmente as de 

informação e comunicação, podem desempenhar papel importante neste contexto considerando 

o rápido avanço e ampla disseminação no mundo todo, e podem facilitar para que estas 
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iniciativas alcancem um número maior de cuidadores familiares e impactem positivamente as 

ações de cuidado.  

 

2.4. Gerontecnologia e demência 

 

 A gerontecnologia teve início nos anos 90 como resposta aos dois fenômenos 

experimentados pelo mundo: o envelhecimento populacional e o rápido avanço tecnológico. É 

considerada a ciência que correlaciona a tecnologia às demandas e aspirações dos adultos mais 

velhos, abrangendo estratégias, equipamentos, produtos e serviços que melhoram o 

desempenho, a participação e a qualidade de vida da pessoa idosa, visando boa saúde, conforto 

e segurança. O objetivo maior é o alcance do envelhecimento bem sucedido, considerando suas 

diversas faces (VAN BRONSWIJK et al., 2009).  

Este é um campo de conhecimento emergente e interdisciplinar que abre uma janela de 

oportunidades e desafios provenientes da transição demográfica, que está a exigir o 

desenvolvimento de soluções eficazes às novas demandas de uma população mais longeva 

(SANTANA, 2018). Segundo Van Bronswijk et al. (2009, p. 5), “a gerontecnologia é um dos 

principais meios para alcançar o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade social”. 

O estudo da Gerontecnologia é recente no Brasil. Em 2017 foi criada a Sociedade 

Brasileira de Gerontecnologia – SBGTec1, que visa congregar profissionais, estudiosos, 

empresários e gestores públicos que estejam interessados em produzir e ampliar o conhecimento 

nacional sobre a tecnologia como apoio à vida da pessoa idosa. Estas iniciativas são essenciais 

para responder às demandas locais de uma população que tem envelhecido muito rapidamente, 

e que tem encontrado na tecnologia o potencial para suprir uma série necessidades até então 

não atendidas. 

 A gerontecnologia é o resultado da fertilização cruzada dos conceitos centrais da 

gerontologia e da tecnologia. Sua matriz compreende cinco domínios de vida. São eles: saúde 

e autoestima, habitação e atividades diárias, comunicação e governança, mobilidade e 

transporte, trabalho e lazer. Os objetivos da aplicação da tecnologia nestes domínios estão 

relacionados ao aprimoramento e satisfação, prevenção e engajamento, compensação e 

assistência, apoio e organização do cuidado. A matriz de fertilização cruzada está representada 

no Quadro 2 (KORT; WOOLRICH; VAN BRONSWIJK, 2014). 

 

                                                           
1 Sociedade Brasileira de Gerontecnologia- é uma associação científica de natureza civil, sem fins lucrativos, que 

tem como finalidade desenvolver o conhecimento sobre a tecnologia de apoio à vida da pessoa idosa. 
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Quadro 2. Matriz da Gerontecnologia – fertilização cruzada 

 Domínio da vida 

Objetivo da 

tecnologia 

Saúde 

Autoestima 

Habitação 

Atividades 

diárias 

Mobilidade 

Transporte 

Comunicação 

Governança 

Trabalho 

Lazer 

Aprimoramento 

Satisfação 

     

Prevenção 

Engajamento 

     

Compensação 

Assistência 

     

Apoio ao cuidado 

Organização 

     

Fonte: Kort; Woolrich; Van Bronswijk (2014) 

  

A aplicação de soluções gerontecnológicas pode ser bastante útil para apoiar a vida e o 

cuidado da pessoa com demência, principalmente com vistas à prestação de suporte e 

compensação ao declínio físico e cognitivo aos quais estas pessoas podem atravessar, buscando 

assim maximizar a autonomia e a qualidade de vida geral ao considerar as demandas específicas 

deste grupo. As tecnologias podem auxiliar na manutenção da independência, melhorar a 

segurança, a performance, o engajamento nas atividades diárias, a participação social, a 

permanência do sujeito na comunidade e a redução da sobrecarga do cuidador (MOYLE, 2019). 

O tipo de tecnologia irá variar de acordo com o estágio da demência e o nível de 

comprometimento do indivíduo em cada fase da doença. Na fase leve os recursos incluem os 

aplicativos de lembretes para smartphone, organizadores de medicamentos, listas de tarefas, 

listas de compras, calendários, temporizadores, tutoriais de sequenciamento de tarefas, 

acessórios de identificação, alarmes pessoais, organização do ambiente para que seja mais 

amigável e facilitador, adoção de comportamento sistemático, entre outros. Na fase moderada, 

quando o indivíduo apresenta prejuízo mais acentuado de memória e maior dificuldade para 

realizar as atividades diárias e resolver problemas, o sujeito irá se beneficiar de recursos que 

garantam sua segurança, como os sensores de movimento, sensores de queda, sistemas de 

monitoramento remoto, dispositivos que auxiliam no autocuidado, estratégias de 

sequenciamento e facilitação da tarefa, entre outros. Já na fase grave, o idoso torna-se altamente 

dependente de outra pessoa e os recursos tecnológicos são voltados para garantir segurança, 

conforto e bem-estar, como a reorganização do ambiente, os sensores de segurança e 

monitoramento, as almofadas e tapetes sensoriais para estimulação dos sentidos, entre outros 

(SANTANA, 2016). 
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Segundo Shreve et al. (2016), os produtos que utilizam as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) e a internet também podem ser bastante promissores no suporte ao cuidador 

no âmbito do planejamento e conclusão das tarefas diárias e, segundo estudo desenvolvido, a 

maioria dos cuidadores entrevistados mostraram-se receptivos ao uso das TIC’s para amenizar 

a carga de cuidado. 

Reconhecendo estas potencialidades, a Organização Mundial de Saúde tem se 

debruçado no desenvolvimento de uma aplicação chamada “iSupport”. Trata-se de uma 

plataforma online para o treinamento de conhecimentos e habilidades de cuidadores de pessoas 

com demência que visa amenizar os impactos físicos e mentais causados pela tarefa de cuidar. 

A aplicação já foi implementada na Índia, China, Japão, Portugal, Brasil, Austrália e Holanda 

e encontra-se em fase de teste, sendo possível obter um código de acesso temporário por 72 

horas. O conteúdo é composto por informações gerais sobre a demência, sobre ser um cuidador, 

cuidados pessoais, prestação de cuidados e mudanças comportamentais decorrentes da 

demência (POT et al., 2019). O iSupport trabalha em módulos, com lições a serem preenchidas 

pelos usuários, que vão recebendo feedbacks ao longo do uso. Há um manual em PDF que pode 

ser impresso e utilizado off-line com todo o conteúdo do iSupport, porém este material está 

disponível apenas em inglês. A usabilidade e eficácia da ferramenta ainda serão testadas 

futuramente (WHO, 2019). 

A tecnologia faz parte da nossa sociedade como um todo e tem trazido oportunidades 

para ampliar as ações de cuidado domiciliar prestadas à pessoa com demência e seu cuidador. 

Os desenvolvedores de produtos precisam trazer para perto os usuários finais para participação 

ativa no processo de desenvolvimento, no intuito de ofertar recursos que de fato atendam as 

demandas de cuidado e que auxiliem nas dificuldades diante do declínio cognitivo, físico e 

comportamental que a demência lhes impõe e amenizem a carga dos prestadores de cuidado 

(MOYLE, 2019).     

No Brasil, os desafios estão relacionados à produção, implementação e ampliação do 

uso real destes recursos de apoio. A maior parte dos produtos ainda é importada e chega ao 

usuário final com valor inacessível. Além disso, seu uso ainda é pouco difundido no país entre 

profissionais e familiares, de forma que seu impacto na qualidade do cuidado prestado ainda é 

pouco reconhecido (SANTANA, 2016).    

Segundo Peterson (2013), as tecnologias tem grande potencial para influenciar 

positivamente a qualidade de vida do idoso e de seu cuidador, uma vez que podem ser bastante 

sensíveis e ajustáveis às demandas e apontar para melhores práticas de cuidado através da 

facilitação da tarefa. Elas não devem ser compreendidas como o cuidado em si, mas como uma 
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estratégia que busca responder à dificuldade de acomodar os desafios de uma tendência 

demográfica que exige inovação na atenção ao idoso com demência e no apoio ao cuidador 

familiar. 

 

2.5 Estratégias e-Saúde no Brasil e as iniciativas mHealth 

 

 O termo e-Saúde se refere à aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação 

no cuidado à saúde. Esta prática vem sendo amplamente aplicada em países desenvolvidos, 

enquanto que no Brasil as ações ainda tem se dado de forma isolada e descoordenada, o que 

exige uma orientação nacional para nortear e integrar o uso, de maneira que sua eficiência possa 

ser plenamente desfrutada no sistema de saúde. O objetivo principal é melhorar o acesso e a 

qualidade do serviço prestado, beneficiando pacientes, cuidadores, profissionais e gestores  

(BRASIL, 2017). 

 De maneira geral, a estratégia e-Saúde no Brasil visa somar às ações e atender às 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), implementando novos serviços e recursos 

tecnológicos que supram a demanda identificada, visando benefícios como a integração dos 

processos, vigilância e promoção de saúde, acesso à informação, intercâmbio de conhecimento, 

facilitação do acesso ao serviço de saúde, educação permanente (para profissionais e pacientes), 

ações de conscientização, monitoramento remoto, coleta de dados, melhor utilização dos 

recursos humanos, entre outros, com vistas à integração e a continuidade das ações em saúde 

(BRASIL, 2017). 

 As aplicações práticas no país dizem respeito à implantação do Registro Eletrônico de 

Saúde (prontuário eletrônico), agendamento de consultas e exames por telefone ou internet, 

acesso à serviços de telessaúde, atenção domiciliar facilitada pelo uso de dispositivos móveis 

em regiões do campo, suporte à prática profissional através dos serviços de teleconsultoria, 

teleconsulta e telediagnóstico, monitoramento e avaliação das tendências de saúde, detecção de 

eventos em saúde pública através da análise do fluxo epidemiológico, entre outros (BRASIL, 

2017). 

 A evolução sem precedentes da tecnologia móvel e sua aplicação no cuidado à saúde 

caminhou para a criação de um campo específico de ação da e-Saúde chamado de mHealth, ou 

mobile Health (saúde móvel), que utiliza as tecnologias portáteis e sem fio para entregar 

serviços de cuidado e atenção à saúde. Segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio 

Vargas, em 2019 foram registrados 230 milhões de smartphones em uso no Brasil e mais de 5 

bilhões no mundo. Este número expressivo vem acompanhado de melhorias na velocidade de 
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acesso de dados e na personalização dos serviços prestados, inclusive na área da saúde, o que 

torna este tipo de tecnologia altamente promissora no âmbito da oferta de serviços mais 

adequados e acessíveis, sobretudo nos países emergentes (IWAYA et al., 2013; WHO, 2011). 

O potencial da mHealth é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e pela 

Organização das Nações Unidas para fortalecer a prestação de cuidado remoto incentivando a 

facilitação do acesso aos serviços, acesso às informações gerais de saúde e estratégias de adesão 

ao tratamento através dos recursos disponíveis neste tipo de tecnologia, tais como mensagem 

de texto, dados móveis (3G, 4G, 5G), GPS, transferência de dados e Bluetooth (WHO, 2011). 

De maneira geral, estas soluções ajudam as pessoas a ficarem mais informadas e incentivadas 

ao oferecerem intervenções personalizadas para suas demandas através de uma plataforma 

digital versátil (KWAN, 2013).  

Segundo Rocha et al. (2016, p. 160), dentre as possibilidades de aplicação da tecnologia 

móvel em saúde destacam-se: 

 “suporte telefônico para cuidado em saúde; serviços telefônicos gratuitos de 

emergência; acompanhamento da adesão ao tratamento; lembretes de 

compromissos; ações de promoção da saúde e mobilização comunitária; 

campanhas de educação em saúde; telemedicina móvel; atendimento de 

emergências em Saúde Pública; vigilância e monitoramento epidemiológico; 

monitoramento de pacientes; disseminação de informações; desenvolvimento 

de sistemas de apoio à tomada de decisão; e novas formas de armazenamento 

de dados clínicos”.   

 

Cerca de 83% dos Estados Membros referem apresentar ao menos uma iniciativa 

mHealth em seu país. As iniciativas mais frequentes estão relacionadas aos “call centers” de 

saúde, serviços de emergência e serviços de telemedicina, enquanto as menos frequentes são as 

de pesquisa, vigilância, conscientização e suporte à decisão (OMS, 2011). A Figura 7 mostra o 

panorama global de iniciativas mHealth.   
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Figura 7. Iniciativas globais de mHealth e fases de implantação 

   

Fonte: WHO (2011) 

 

O estudo das iniciativas mHealth, especialmente em países como o Brasil, traz dados 

valiosos de aplicação, primeiro pela extensão territorial do país e as inúmeras diferenças 

regionais, que podem apontar as nuances de uso da saúde móvel de acordo com as distintas 

realidades; segundo pelo país oferecer um sistema de saúde com cobertura universal e gratuita, 

ao qual 80% dos brasileiros são dependentes, o que exige um sistema de informação forte e 

eficiente; e terceiro pela rápida expansão dos serviços de telefonia móvel no país, o que facilita 

a implementação deste tipo de solução em território nacional (IWAYA et al., 2013). 

O estudo de revisão desenvolvido por Iwaya et al., (2013) mostrou que a maioria das 

ações aqui desenvolvidas são voltadas principalmente para a pesquisa e vigilância em saúde, 

seguida de registros de pacientes e monitoramento de pacientes, enquanto que as ações de apoio 

à decisão, adesão ao tratamento e conscientização em saúde são menos numerosas e precisam 

ser fortalecidas. A maior parte destas iniciativas utiliza o smartphone como tecnologia para 

implantação do serviço e estão maiormente concentradas no Estado de São Paulo. 

Apesar dos benefícios da mHealth, algumas barreiras são impostas na implementação 

destas iniciativas no mundo todo. Dentre elas destacam-se a prioridade do serviço de saúde, que 

algumas vezes precisa alocar seu recurso financeiro em outra demanda concorrente, a falta de 

conhecimento sobre as possíveis aplicações da mHealth, carência da avaliação precisa de seus 

resultados na saúde pública, a segurança e privacidade para armazenamento dos dados, a falta 
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de incentivo governamental que ainda não reconhece a mHealth como uma abordagem em 

saúde, e os aspectos socioeconômicos do país, que por vezes não consegue garantir o acesso à 

internet de forma igualitária em seu território. Esforços são necessários para validar a eficiência, 

segurança, alcance e custo-benefício destas ações com vistas a ampliar sua implementação de 

forma coesa e integrada, para que de fato venham a fazer parte da assistência em saúde e somar 

nas diferentes vertentes de cuidado (WHO, 2011). 
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3. OBJETIVO 

 

Este estudo teve como objetivo desenvolver um conteúdo multimídia para smartphone 

como estratégia de apoio ao cuidado de idosos com demência. 

  

Especificamente buscou-se: 

 

 Avaliar os aplicativos disponíveis no sistema operacional Android com foco no cuidado 

das síndromes demenciais;  

 Conhecer a organização do cuidado desempenhadas pelos cuidadores de idosos com 

demência; 

 Conhecer a percepção dos cuidadores sobre como um conteúdo multimídia poderia 

apoiar as ações de cuidado; 

 Avaliar a satisfação de uso da plataforma. 
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4. MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de desenvolvimento, longitudinal, exploratório, de caráter quanti-

qualitativo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, CAEE: 68123717.0.0000.5440/ 

n° do parecer: 2.184.163. A pesquisa foi realizada em três fases conforme mostra a Figura 8 e 

as quais serão descritas a seguir. 

 

Figura 8. Etapas da pesquisa 

 

Fonte: A autora 

 

4.1. Fase 1: Levantamento de requisitos pré-desenvolvimento  

 

 A Fase 1 é composta por três etapas. São elas: 1. Análise dos aplicativos disponíveis na 

Play Store com foco no cuidado da pessoa com demência, 2. Caracterização do cuidado e 3. 

Percepções acerca do uso de conteúdo multimídia no apoio às tarefas de cuidar.  

 

4.1.1. Avaliação dos aplicativos com foco no cuidado da pessoa com demência 

 

Esta etapa teve como objetivo avaliar os aplicativos disponíveis no mercado no sistema 

operacional Android. Os quesitos  avaliados foram design, funcionalidade, performance e 

motivação para o uso. Os aplicativos foram analisados por seis avaliadores, sendo três da área 

da saúde e três da área da computação. O score foi definido através da média das notas 

atribuídas a cada quesito.  

1. Levantamento de requisitos pré-desenvolvimento 

2. Desenvolvimento do Cuidador-Pro

3. Análise da aplicação
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A busca foi realizada na Play Store em agosto de 2017 e atualizada entre os meses de 

outubro e novembro de 2019 utilizando os descritores: dementia, dementia care e dementia 

caregiver. Para a realização desta etapa, foram utilizados os smartphones: Samsung Galaxy 

S10+, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy Note 9, Moto G7 Play, Samsung Galaxy J8 e 

Samsung Galaxy J7 Prime, compatíveis com a plataforma Android.  

Como critérios de inclusão determinou-se que o aplicativo deveria ser gratuito e estar 

disponível nos idiomas inglês, espanhol ou português. Os aplicativos pagos e que não tinham 

como foco o cuidado da pessoa com demência foram excluídos da análise. 

A avaliação foi feita utilizando um quadro sinóptico baseado nos estudos de Myint et 

al. (2016) e Schrock (2013). A pontuação utilizada está descrita no Quadro 3. Também foi 

inserida a avaliação dada pelos consumidores dentro da Play Store, podendo variar de 1 a 5 

estrelas. 

 

Quadro 3. Pontuação dos requisitos avaliados 

Pontuação Descrição 

5 Excelente 

4 Bom 

3 Regular 

2 Ruim 

1 Péssimo 

Fonte: A autora 

 

O Quadro 4 apresenta a descrição avaliativa de cada quesito: 

 

Quadro 4. Critérios de avaliação dos aplicativos 

Item avaliado Descrição  

Design Atratividade, imagem gráfica, disposição das informações na tela, 

localização dos botões, desenhos, vídeos, cores, estilo e tamanho 

da fonte 

Performance Desempenho, tempo de resposta, funcionamento sem erros, 

presença de anúncios, velocidade de download de mídias 

Funcionalidade Facilidade de instalação, facilidade de uso, uso intuitivo, 

possibilidade de uso independente, se atinge o objetivo proposto 

Linguagem Idiomas disponíveis, uso de termos técnicos, qualidade e clareza da 

informação 

Motivação para o uso Relevância do conteúdo, utilidade, atratividade, facilidade de uso 

Fonte: A autora. 
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4.1.2. Caracterização das tarefas de cuidado 

 

Esta etapa buscou conhecer a organização do cuidado prestado pelos cuidadores ao 

idoso com demência. 

A amostra foi composta por 30 cuidadores. Os dados foram coletados no Centro 

Integrado de Reabilitação do Hospital Estadual de Ribeirão Preto e no Ambulatório de Geriatria 

e Demências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo entre os meses de fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019.  

Os participantes foram abordados pessoalmente pela pesquisadora, momento em que foi 

feito o convite e explicado sobre o objetivo e método da pesquisa. Após o aceite de participação, 

foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE assinado em duas vias 

(Apêndice A). 

Os critérios de inclusão no estudo foram sujeitos de ambos os sexos, com idade igual ou 

superior a 18 anos, cuidadores de idosos com demência e que usassem smartphone e internet 

no domicílio. Pessoas com deficiências visuais não corrigidas e que não soubessem ler e 

escrever foram excluídas do estudo. 

Foram aplicados os seguintes questionários: 

 

a) Questionário socioeconômico (Apêndice D) - Instrumento desenvolvido pela pesquisadora 

com base no questionário do Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística. O questionário é composto por seis questões referentes a idade, ocupação, renda, 

estado civil, moradia e escolaridade.  

 

b) Questionário sobre os aspectos do cuidado (Anexo D) - Instrumento desenvolvido por 

Storti (2014) que tem como objetivo identificar as atividades de cuidado desenvolvidas no 

cotidiano, tais como tempo dispendido no cuidado, pessoas envolvidas, tarefas realizadas pelo 

ou com o idoso, rede de suporte e vias de informação. O questionário é composto por 14 

questões. 

 

c) Escala de Avaliação Clínica da Demência (CDR) (Anexo B) – Instrumento utilizado para 

determinar o estadiamento da demência. O CDR foi validado para a língua portuguesa por 

Montano e Ramos em 2005 e trata-se de um instrumento amplamente utilizado para classificar 

os diferentes graus de demência através da avaliação de seis habilidades cognitivas, sendo elas: 

memória, orientação, julgamento ou solução de problemas, relações comunitárias, atividades 
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no lar ou de lazer e cuidados pessoais. Os itens são classificados em: nenhuma alteração (pontua 

0), questionável (pontua 0,5), demência leve (pontua 1), demência moderada (pontua 2) e 

demência grave (pontua 3). A entrevista é realizada com o cuidador principal do idoso 

(MONTANO; RAMOS, 2005). 

 

d) Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit (Anexo C) – Instrumento desenvolvido por 

Zarit e Zarit (1987) e validado para o Brasil por Scazufca (2002). A escala é composta por 22 

itens que visa identificar o nível de sobrecarga do cuidador com questões relacionadas à vida 

social, familiar, financeira, emocional e de saúde de quem presta cuidados. A pontuação varia 

de 0 a 4 para cada item, sendo 0 nunca e 4 sempre. O score pode variar de 0 a 88, sendo que 

quanto maior a pontuação, maior a sobrecarga percebida. Neste estudo foram adotados os 

seguintes pontos de corte: 0 a 20- sobrecarga pequena; 21 a 40 sobrecarga moderada; 41 a 60 

sobrecarga moderada a grave; 61 a 88 sobrecarga severa (LUZARDO; GORINI; SILVA, 2006; 

SEIMA; LENARDT, 2011; ZARIT; ZARIT, 1987).  

 

4.1.3. Percepções acerca do uso de conteúdo multimídia no apoio ao cuidado 

 

Esta etapa buscou conhecer a percepção dos cuidadores sobre como um conteúdo 

multimídia para smartphone poderia contribuir para a prestação de cuidados. Esta etapa foi 

realizada entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019. 

Os participantes responderam ao questionário “Percepção quanto à possibilidade de uso 

de conteúdo multimídia para apoiar o cuidado de idosos com demência” (Apêndice E), 

elaborado pela pesquisadora com base no Technology Acceptance Model (TAM) - 

desenvolvido por Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) e no Questionário de Classificação do Uso 

de Aparelhos Eletrônicos utilizado no Projeto de Inclusão Digital de Idosos da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Foi elaborada uma escala Likert com dez afirmativas para conhecer atitudes e 

comportamentos dos participantes com relação à experiência prévia com tecnologias, confiança 

em recursos tecnológicos, percepção de conhecimento já adquirido, domínio para o uso de 

tecnologias digitais, e domínio sobre o tema da demência e sobre o cuidar. As respostas 

variaram entre: (CT) Concordo totalmente, (C) Concordo, (N) Neutro, (D) Discordo e (DT) 

Discordo totalmente. 
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4.2. Fase 2: Desenvolvimento do “Cuidador-Pro” 

 

 Esta fase é composta por duas etapas. São elas: 1. Levantamento de requisitos para o 

desenvolvimento do Cuidador-Pro na percepção do usuário final; e 2. Construção da 

plataforma.  

 

4.2.1. Levantamento de requisitos para o desenvolvimento do Cuidador-Pro 

 

Foi realizado o levantamento de requisitos junto aos cuidadores (usuário final) sobre as 

principais características que deveriam compor uma plataforma informativa, considerando os 

quesitos funcionalidade, conteúdo, forma de apresentação e integração, conforme proposto pela 

metodologia de design participativo.  

O design participativo prevê que o desenvolvimento de um produto precisa estar 

centrado nas características, necessidades e preferências de seus usuários para que a tecnologia 

seja de fato implementada e utilizada no contexto para o qual foi criada. Para isto, o usuário 

final deve ser envolvido no processo de desenvolvimento e deve-se buscar compreender o 

conhecimento implícito destes sujeitos, reconhecendo sua importância enquanto especialistas 

por experiência (MERKEL; KUCHARSKI, 2019).    

Diante disto, os participantes responderam ao questionário “Especificação de requisitos 

para o desenvolvimento do Cuidador-Pro na percepção do usuário final” (Apêndice F). As 

respostas variavam entre (1) muito importante, (2) importante, (3) pouco importante ou (4) sem 

importância. Esta etapa foi realizada entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019. 

As respostas à este questionário serviram de base para a concepção do “Cuidador-Pro”, 

que é o produto desta tese de doutorado. 

 

4.2.2. Construção da plataforma Cuidador-Pro 

 

4.2.2.1. Método de Amostragem de Experiências e Intervenção Programada – ESPIM 

 

A etapa de construção da plataforma foi realizada em parceria com o Laboratório 

“Sistemas Web e Multimídia Interativo (Intermídia)” do Instituto de Ciências Matemáticas e de 

Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo, campus São Carlos, sob orientação da 

Professora Doutora Maria da Graça Campos Pimentel. 
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Para o desenvolvimento do Cuidador-Pro foi utilizado o Método de Amostragem de 

Experiências e Intervenção Programada, o ESPIM (sigla em inglês). Trata-se de uma 

multiplataforma Web e móvel para a criação de programas interventivos multimídia 

(intervenção remota), desenvolvida pelo grupo de pesquisa acima citado.  

 

“A infraestrutura é representada por um modelo que provê um padrão para 

autoria e a geração dos programas de intervenção com conteúdo personalizado 

por meio de uma interface Web de autoria, projetada para ser acessível aos 

diferentes perfis de especialistas. Esses programas são documentos multimídia 

interativos, exibidos em dispositivos móveis por meio de um player mobile 

com sistema operacional Android. Os programas planejados são disparados 

em horários específicos, definidos no momento da autoria pelos especialistas” 

(RODRIGUES et al., 2018, p. 125-126). 
 

O ESPIM permite a criação de programas interventivos personalizados, de cunho 

educativo, informacional ou para o cumprimento de tarefas específicas de acordo com a 

necessidade do especialista. Ele é composto por um Web Service - uma interface Web de 

autoria, e um aplicativo móvel para o sistema operacional Android, denominado SENSEM 

(RODRIGUES et al., 2018). A plataforma tem sido utilizada em diferentes estudos, como os de 

letramento digital de idosos, acompanhamento de gestantes, orientação para pais de crianças 

autistas, integração social entre idosos, entre outros. As Figuras 9, 10, 11 e 12 apresentam o 

layout da versão Web e mobile da plataforma. 

 

Figura 9. Tela de criação de programas interventivos no ESPIM na interface Web 

 

Fonte: ESPIM (2020) 

 



47 
 

Figura 10. Tela de cadastro de eventos na interface Web 

 

Fonte: ESPIM (2020) 

 
 

Figura 11. Tela de criação das intervenções na interface Web 

 

Fonte: ESPIM (2020) 
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Figura 12. Telas do aplicativo SENSEM 

Fonte: Google Play (2019) 

 

Os recursos disponíveis no ESPIM incluem mensagem de texto, questão aberta, escolha 

única, escolha múltipla, escala de Likert, solicitação de mídia, aplicação externa, diferencial 

semântico e disparos (alarmes). Até o momento a plataforma está disponível apenas para o 

sistema operacional Android. 

 

4.3. Fase 3. Análise da aplicação 

 

Esta fase é composta por duas etapas. São elas: 1. Análise da satisfação de uso do 

Cuidador-Pro por profissionais; e 2. Análise da satisfação de uso do Cuidador-Pro por 

cuidadores, e foram realizadas entre setembro de 2019 e janeiro de 2020.  

 

4.3.1. Avaliação de satisfação de uso por profissionais  

 

Profissionais que trabalhavam com a população idosa com demência compuseram o 

grupo técnico de avaliação do Cuidador-Pro. 

Os participantes foram recrutados em serviços de saúde e de assistência social 

especializados no atendimento à pessoa idosa e foram pessoalmente convidados pela 

pesquisadora para participação no estudo, momento em que foi explicado sobre o objetivo e 

método da pesquisa. Após o aceite, foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice C), assinado em duas vias e agendada a data do teste. 
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Para avaliação, o profissional executou a tarefa de explorar livremente o conteúdo e os 

recursos da plataforma. Este processo levou de 15 a 60 minutos, dependendo da maneira como 

cada profissional interagiu com o software.  

Após o uso, foi aplicado o questionário “Avaliação da satisfação de uso do Cuidador-

Pro por profissionais” (Apêndice G), instrumento desenvolvido pela pesquisadora baseado no 

Software Usability Measurement Inventory – SUMI (KIRAKOWSKI, 1994), onde constam 

afirmativas relacionadas à interface de usuário e ao conteúdo da plataforma. Neste instrumento 

o profissional também pôde opinar sobre como o Cuidador-Pro pode ser aperfeiçoado. 

 

4.3.2. Avaliação de satisfação de uso por cuidadores 

 

Para avaliação da plataforma pelos usuários finais, cuidadores de idosos com demência 

foram recrutados aleatoriamente em serviços de saúde, de assistência social e na comunidade 

em geral. Os participantes foram abordados pela pesquisadora, momento em que foi feito o 

convite e explicado sobre o objetivo e método da pesquisa. Após o aceite, foi entregue o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) assinado em duas vias e liberado o acesso 

para o uso da plataforma. 

Os cuidadores foram instruídos quanto à instalação do software e fizeram uso do 

Cuidador-Pro por um mês. Neste período, a pesquisadora fez contato quinzenal com os 

participantes via mensagem de texto para informar sobre novas atualizações do software, sobre 

a presença de falhas ou para auxiliar em possíveis dificuldades de uso. 

Após o período de teste os cuidadores responderam ao questionário: “Avaliação de 

satisfação de uso do Cuidador-Pro por cuidadores” (Apêndice H), instrumento desenvolvido 

pela pesquisadora baseado no Software Usability Measurement Inventory – SUMI 

(KIRAKOWSKI, 1994). No instrumento foram abordados aspectos relacionados à interface de 

usuário, conteúdo e percepção de uso, além da sugestão de melhorias na percepção do usuário 

final. 
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5. ANÁLISE DE DADOS 

 

Foi utilizado o método de estatística descritiva. A estatística descritiva é um conjunto 

de técnicas analíticas que sintetiza os dados de uma determinada amostra organizando-os em 

gráficos, tabelas e quadros. Isto permite a criação de relatórios que apontam para a tendência 

geral dos dados, apresentando suas principais características e comportamentos. Este método 

permite categorizar e verificar a representatividade ou falta de dados do estudo  (MORAIS, 

2005; ROCHA; DEUSDARÁ, 2005; SOUZA, 2007).  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Fase 1. Levantamento de requisitos pré-desenvolvimento 

 

6.1.1. Análise dos aplicativos disponíveis no sistema Android com foco no cuidado à pessoa 

com demência 

 

No total foram encontrados 737 aplicativos e, após aplicados os critérios de inclusão, 

17 foram considerados elegíveis para avaliação conforme mostra o fluxograma na Figura 13. 

 

Figura 13. Identificação e seleção dos aplicativos para avaliação 

 

 
Fonte: A autora 

 

A análise dos aplicativos selecionados estão descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Avaliação dos aplicativos disponíveis na Play Store com foco no cuidado da pessoa com demência 

Aplicativo Design   Performance   Funcionalidade   Linguagem   Motivação para o uso   Score 

YoTeCuido Alzheimer 4,0 4,8 4,5 3,2 4,2 20,7 

CogniCare 4,3 4,3 4,0 3,3 4,7 20,7 

DTA Behaviours 4,3 4,8 4,3 3,0 3,8 20,3 

Cuidador Alzheimer 3,8 4,7 4,2 4,2 3,3 20,2 

DementiAssist 4,0 4,7 3,7 3,2 4,3 19,8 

Dementia Talk 4,5 4,5 3,2 3,3 3,5 19,0 

Alzheimers & Dementia Care 3,5 4,5 3,7 3,3 3,5 18,5 

Alzheimer 3,7 4,0 3,7 3,2 3,5 18,0 

Alzheimer's Daily Companion 3,8 4,2 3,5 3,5 3,0 18,0 

Dementia Overview 3,5 4,8 3,7 3,0 3,0 18,0 

Mal de Alzheimer 3,7 3,2 4,2 3,3 3,5 17,8 

Alzheimer: Causes, Diagnosis, and Management 3,2 4,5 4,0 3,0 2,8 17,5 

DemKonnect - Dementia Care App 3,7 4,2 3,3 3,0 3,0 17,2 

Free Alzheimer's and Dementia News 3,3 3,5 3,3 3,3 3,0 16,5 

Alzheimer’s Support 2,8 4,0 2,8 3,0 2,7 15,3 

Alzheimer’s Disease Pocketcard 2,8 2,0 2,7 2,7 2,5 12,7 

Alzheimer's Disease/ Dementia 2,8 2,5 2,5 2,2 2,2 12,2 

MÉDIAS 3,6 4,1 3,6 3,2 3,3 17,8 

Fonte: A autora 

Legenda: 5 – excelente; 4 – bom; 3 – regular; 2 – ruim; 1 – péssimo 
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Dos 17 aplicativos analisados, apenas três receberam classificação na Play Store, sendo 

o “CogniCare” o melhor avaliado entre eles (5,0), seguido do “Yo te cuido Alzheimer” (4,9) e 

“Alzheimer’s Daily Companion” (4,1).  

Oito aplicativos apresentam os aspectos gerais da demência, como definição, sinais e 

sintomas, diagnóstico, fatores de risco e tratamento (apps: Alzheimer’s Disease, Alzheimer, 

Alzheimer’s & Dementia Care, Alzheimer: Causes, Diagnosis and Management, Mal de 

Alzheimer, DemKonnect – Dementia Care App, Free Alzheimer’s and Dementia News e 

Alzheimer’s Disease/Dementia).  

Três aplicativos abordam exclusivamente os aspectos comportamentais, como 

ansiedade, agitação, depressão, síndrome do pôr do sol, entre outros (apps: DTA Behaviours, 

DementiAssist e Dementia Overview). 

Os aplicativos Dementia Talk e Cuidador Alzheimer auxiliam na organização e 

planejamento do cuidado através de agenda de tarefas e consultas, lista de medicamentos, diário 

para anotações sobre o comportamento, etc., enquanto o aplicativo Alzheimer’s Support 

funciona como uma plataforma para a troca de experiências entre cuidadores. 

Três aplicativos trazem orientações quanto ao manejo da demência e cuidado diário, 

considerando os aspectos mais amplos da tarefa como higiene pessoal, alimentação, sintomas 

comportamentais, segurança, adaptação do ambiente, participação social, entre outros. São eles: 

CogniCare, Yo te cuido e Alzheimer’s Daily Companion. 

Na avaliação geral, o quesito “performance” recebeu a melhor média (4,1), 

principalmente pelo funcionamento rápido e sem erros dos aplicativos. Os quesitos 

“linguagem” e “motivação para o uso” foram os menos pontuados (3,2 e 3,3 respectivamente), 

isto porque os aplicativos não oferecem opções de idiomas, pela qualidade frágil do conteúdo, 

a clareza com que as informações são passadas, e pela falta de atratividade para o uso. Os 

quesitos “funcionalidade” e “design” receberam notas 3,6. De maneira geral, os apps exploram 

pouco os recursos visuais como imagens, vídeos e ícones, tendo a maior parte da informação 

passada de forma textual. Apresentam fácil instalação, mas alguns com organização do 

conteúdo e funcionamento complexos. Apenas o aplicativo “Cuidador Alzheimer” está 

disponível em português.  
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6.1.2. Caracterização do cuidado 

 

6.1.2.1 Caracterização socioeconômica da amostra 

 

Participaram 30 cuidadores, sendo 24 mulheres (80%) e 06 homens (20%), com média 

de idade de 59 anos, a maioria casada (66,6%), com renda familiar mensal de até três salários 

mínimos (63%). As características socioeconômicas da amostra estão apresentadas na Tabela 

2.  

Tabela 2. Caracterização socioeconômica dos cuidadores (n=30) 

Variável n % 

Sexo n=30 % 

Feminino 24 80 

Masculino 06 20 

Estado Civil n= 30 % 

Casado (a) 20 66,6 

Solteiro (a) 05 16,6 

Divorciado (a) 03 10 

Viúvo (a) 02 6,6 

Ocupação n= 30 % 

Aposentado (a) 11 36,6 

Trabalhador (a) formal 07 23,3 

Do lar 07 23,3 

Trabalhador (a) informal 02 6,6 

Pensionista 01 3,3 

Aposentado e trabalhador formal 01 3,3 

Aposentado e trabalhador informal 01 3,3 

Com quem reside n= 30 % 

Cônjuge 17 56,6 

Filhos  12 40 

Pais 11 36,6 

Sozinho 04 13,3 

Outros 02 6,6 

Netos 01 3,3 

Escolaridade n= 30 % 

Sem escolaridade 01 3,3 

Até 2 anos de estudos 03 10 

Até 5 anos de estudos 06 20 

Até 8 anos de estudos 05 16,6 

Até 11 anos de estudos 03 10 

Até 15 anos de estudos 03 10 

Mais de 15 anos de estudos 09 30 

Renda Familiar Mensal* n= 30 % 

Até 1 salário mínimo 02 6,6 

Até 3 salários mínimos 19 63,3 

Até 5 salários mínimos 05 16,6 

Até 7 salários mínimos 01 3,3 

Acima de 7 salários mínimos 03 10 

Fonte: A autora. * Salário mínimo de referência R$954,00 (2018).  
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6.1.2.2. Sobre os aspectos do cuidado 

 

A maioria dos participantes está cuidando de seus pais (56,6%); 76% moram junto e são 

os principais responsáveis pelo idoso; 56,6% despendem 24 horas por dia ao cuidado, durante 

os sete dias da semana (80%), conforme mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3. Caracterização do cuidado (n=30) 

Variáveis n=30 % 

O Sr. está cuidando do seu (a)   

Mãe/Pai 17 56,6 

Cônjuge 07 23,3 

Sogro/Sogra 03 10 

Avô/Avó 01 3,3 

Tia 01 3,3 

Filha 01 3,3 

Mora junto com o idoso? n=30 % 

Sim 23 76,6 

Não 07 23,3 

Principal responsável pelo cuidado? n=30 % 

Sim 23 76,6 

Não 07 23,3 

Tempo que cuida do idoso n=30 % 

Menos de 1 ano 00 00 

De 1 a 3 anos 12 40 

De 3 a 7 anos 10 33,3 

De 7 a 10 anos 06 20 

10 anos ou mais 02 6,6 

Horas por dia n=30 % 

De 1 a 4 horas 07 23,3 

De 5 a 8 horas  02 6,6 

De 9 a 12 horas 04 13,3 

De 13 a 16 horas 00 00 

24 horas 17 56,6 

Nº de dias na semana n=30 % 

De 1 a 3 dias 04 13,3 

De 4 a 6 dias 02 6,6 

7 dias 24 80 

Fonte: A autora 

 

A Tabela 4 apresenta em quais atividades o idoso necessita de auxílio no cotidiano. 

Verifica-se que as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD’s), por serem mais 

complexas, são as que demandam maior apoio, principalmente as tarefas de gerenciamento 

financeiro, como receber pensão (n=30; 100%), pagar contas (n=29; 96,6%), fazer compras 

(n=29; 96,6%), e atividades como gerenciar os medicamentos e a saúde (n=28; 93,3%) e 

preparar refeições (n=27; 90%). 
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Tabela 4. Necessidade de ajuda ao idoso para a realização das atividades do cotidiano (n=30) 

Tarefa (1) % (2) % (3) % 

Higiene corporal  11  36,6 10 33,3 09 30 

Higiene oral  21 70 03 10 06 20 

Eliminações 17 56,6 05 16,6 08 26,6 

Comer 26 86,6 01 3,3 03 10 

Preparo da alimentação 02 6,6 01 3,3 27 90 

Medicação 00 00 02 6,6 28 93,3 

Levar à consultas e exames 00 00 02 6,6 28 93,3 

Movimentação e transferência 11 36,6 06 20 13 43,3 

Tarefas domésticas 02 6,6 04 13,3 24 80 

Fazer compras 00 00 01 3,3 29 96,6 

Pagar contas 00 00 01 3,3 29 96,6 

Receber pensão 00 00 00 00 30 100 

Legenda: (1) O idoso não precisa de ajuda; (2) Ajuda o idoso a fazer; (3) Realiza pelo idoso 

Fonte: A autora 

 

Vinte e três participantes referem contar com a ajuda de outra pessoa no cuidado diário 

(76,6%), principalmente para tarefas relacionadas ao preparo de refeição, administração 

medicamentosa e tarefas domésticas. Além disso, referem buscar apoio em instituições de saúde 

(n=10; 33,3%), igreja (n=05; 16,6%), grupos de apoio comunitário (n=02; 6,6%) e serviços de 

assistência social (n=02; 6,6%). 

Quando questionados sobre o quanto se consideram informados sobre a demência e 

sobre como cuidar do idoso, dos 30 participantes, 16 referem se considerar desinformados ou 

pouco informados (53,3%) e referem buscar informações através dos profissionais de saúde 

(n=21; 70%), internet (n=13; 43,3%), troca de experiências com outros cuidadores (n=04; 

13,3%) e livro ou manual (n=03; 10%).  As respostas estão descritas na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Percepção dos cuidadores quanto à informação sobre demência e o cuidado (n=30) 

 Não Pouco e 

insuficiente 

Pouco mas 

suficiente 

Bem Muito 

bem 

Você se considera informado 

sobre a doença do idoso? 

02 

6,6% 

08 

26,6% 

06 

20% 

07 

23,3% 

07 

23,3% 

 

Você se considera informado 

sobre como cuidar do idoso? 

02 

6,6% 

05 

16,6% 

09 

30% 

09 

30% 

05 

16,6% 

Fonte: A autora 
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6.1.2.3. Estadiamento da demência dos idosos cuidados pelos participantes do estudo 

 

 A Escala de Avalição Clínica da Demência (CDR) foi aplicada para classificar o 

estadiamento da demência dos idosos cuidados pelos participantes do estudo, pois isto está 

diretamente relacionado ao grau de dependência e à necessidade de cuidados específicos.  

A maioria apresenta demência em estágio leve (n=12; 40%), seguida do estágio 

moderado (n=09; 30%). A distribuição dos dados pode ser conferida na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Classificação dos idosos segundo a Escala de Avalição Clínica da Demência (n=30) 

Variável n=30 % 

Saudável 01 3,33 

Demência questionável 03 10 

Demência leve 12 40 

Demência moderada 09 30 

Demência grave 05 16,6 

Fonte: A autora 

 

6.1.2.4. Avaliação da sobrecarga do cuidador 

 

Os dados da Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit apontam para uma sobrecarga 

pequena (n=12; 40%), seguida de sobrecarga moderada (n=11; 36,6%) dos participantes, sendo 

que a pontuação mínima foi zero e a máxima 62. O escore total é obtido através da soma de 

todos itens, que pode variar de 0 a 88. Quanto maior a pontuação, maior é a sobrecarga. A 

classificação geral da amostra está descrita na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Sobrecarga dos cuidadores segundo a Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit (n=30) 

Sobrecarga n % 

Pequena 12 40 

Moderada 11 36,6 

Moderada a grave 06 20 

Severa 01 3,3 

Fonte: A autora 

 

Foi observado um número maior de respostas “nunca” para questões relacionadas a 

sentir-se irritado quando o idoso está por perto (n=26; 86,6%), não sentir-se a vontade para 

receber visitas em casa (n=24; 80%), sentir-se tenso na presença do idoso (n=22; 73,3%) e 

sentir-se envergonhado pelo comportamento do idoso (n=22; 73,3%). 

Maior número de respostas “sempre” para questões relacionadas a sentir que o idoso 

depende do cuidador (n=15; 50%), sentir que o idoso espera que seja cuidado como se fosse a 
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única pessoa a qual ele pudesse depender (n=10; 33,3%), e sentir receio pelo futuro do idoso 

(n=07; 23,3%). A frequência de respostas está descrita na Tabela 8. 
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Tabela 8. Frequência de respostas da Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit (n=30) 

 

Sentenças Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

 n % n % n % n % n % 

Você sente que o idoso pede mais ajuda do que ele 

realmente necessita? 

16 53,3 04 13,3 03 10 04 13,3 03 10 

Você sente que por causa do tempo que gasta com X não 

tem tempo suficiente para si mesmo? 

11 36,6 02 6,6 05 16,6 07 23,3 05 16,6 

Você se sente estressado entre cuidar de X e suas outras 

responsabilidades com família e trabalho? 

09 30 06 20 07 23,3 05 16,6 03 10 

Você se sente envergonhado com o comportamento de X? 22 73,3 02 6,6 06 20 00 00 00 00 

Você se sente irritado quando X está por perto? 26 86,6 00 00 03 10 01 3,3 00 00 

Você sente que X afeta negativamente seus 

relacionamentos com outros membros da família ou 

amigos? 

20 66,6 02 6,6 06 20 02 6,6 00 00 

Você sente receio pelo futuro de X? 10 33,3 01 3,3 08 26,6 04 13,3 07 23,3 

Você sente que X depende de você? 01 3,3 00 00 05 16,6 09 30 15 50 

Você se sente tenso quando X está por perto? 22 73,3 04 13,3 03 10 00 00 01 3,3 

Você sente que sua saúde foi afetada por causa de seu 

envolvimento com X? 

15 50 03 10 07 23,3 03 10 02 6,6 

Você sente que não tem tanta privacidade quanto gostaria 

por causa de X? 

14 46,6 02 6,6 08 26,6 02 6,6 04 13,3 

Você sente que sua vida social tem sido prejudicada 

porque está cuidando de X? 

12 40 02 6,6 09 30 02 6,6 05 16,6 

Você não se sente à vontade de ter visitas em casa por causa 

de X? 

24 80 03 10 02 6,6 00 00 01 3,3 

Você sente que X espera que você cuide dele como se fosse 

a única pessoa que ele pudesse depender? 

13 43,3 01 3,3 01 3,3 05 16,6 10 33,3 

Você sente que não tem dinheiro suficiente para cuidar de 

X somando suas outras despesas? 

13 43,3 03 10 02 6,6 07 23,3 05 16,6 

Continua 
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Sentença 

 

Nunca 

 

Raramente 

 

Algumas vezes 

 

Frequentemente 

Conclusão 

Sempre 

 n % n % n % n % n % 

Você sente que será incapaz de cuidar de X por muito 

mais tempo? 

17 56,6 04 13,3 05 16,6 03 10 01 3,3 

Você sente que perdeu o controle de sua vida desde a 

doença de X? 

17 56,6 03 10 04 13,3 03 10 03 10 

Você gostaria de simplesmente deixar que outra pessoa 

cuidasse de X? 

17 56,6 08 26,6 04 13,3 01 3,3 00 00 

Você se sente em dúvida sobre o que fazer por x? 18 60 02 6,6 10 33,3 00 00 00 00 

Você sente que deveria estar fazendo mais por X? 11 36,6 03 10 10 33,3 03 10 03 10 

Você sente que poderia cuidar melhor de X? 14 46,6 02 6,6 07 23,3 02 6,6 05 16,6 

***De maneira geral, quanto você se sente sobrecarregado 

por cuidar de X? 

08 26,6 08 26,6 08 26,6 05 16,6 01 3,3 

Legenda: *** Neste item as respostas são: (0)nem um pouco; (1) um pouco; (2) moderadamente; (3) muito; (4) extremamente 

Fonte: A autora 
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6.1.2.5. Percepções acerca do uso de conteúdo multimídia no apoio ao cuidado 

 

A percepção dos cuidadores foi analisada através de uma Escala Likert e a frequência 

de respostas estão apresentadas na Tabela 9. 

  

Tabela 9. Percepção quanto ao uso de conteúdo multimídia para apoiar as tarefas de cuidado (n=30) 

Sentença CT C N D DT 

 n % n % n % n % n % 

Tenho boas experiências com 

tecnologias 

07 23,3 06 20 06 20 00 00 11 36,6 

As novas tecnologias, como 

smartphone, tablet e internet 

facilitam o cotidiano 

21 70 04 13,3 01 3,3 01 3,3 03 10 

O smartphone é um recurso 

viável para a aquisição de 

informações e novos 

conhecimentos 

23 76,6 03 10 03 10 00 00 01 3,3 

Acredito que a tecnologia 

poderia auxiliar nas ações de 

cuidado que desempenho no 

dia a dia 

22 73,3 03 10 02 6,6 00 00 03 10 

Uma plataforma informativa 

aumentaria o meu 

conhecimento sobre o cuidado 

de idosos com demência 

24 80 02 6,6 01 3,3 00 00 03 10 

O uso da tecnologia poderia 

deixar minha tarefa de cuidar 

ainda mais complexa 

05 16,6 01 3,3 04 13,3 02 6,6 18 60 

Acredito que já tenha o 

conhecimento necessário para 

cuidar e um conteúdo 

multimídia não me ajudaria 

nesta tarefa 

04 13,3 02 6,6 04 13,3 02 6,6 18 60 

Não confio nas informações 

vindas de recursos/serviços 

tecnológicos 

03 10 04 13,3 11 36,6 02 6,6 10 33,3 

Acredito que seria fácil 

incorporar o uso da plataforma 

no cotidiano 

18 60 02 6,6 03 10 02 6,6 05 16,6 

As ferramentas que apoiam o 

cuidado de idosos com 

demência são escassas e um 

conteúdo informativo para 

celular poderia ser uma 

estratégia eficiente 

22 73,3 03 10 03 10 00 00 02 6,6 

Legenda: CT- Concordo Totalmente; C- Concordo; N- Neutro; D- Discordo; DT- Discordo totalmente 

Fonte: A autora 
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De maneira geral, os participantes mostram-se favoráveis ao uso de conteúdo 

multimídia no apoio às tarefas de cuidar, com maior número de respostas “concordo totalmente” 

para as sentenças relacionadas a reconhecerem que uma plataforma informativa aumentaria o 

conhecimento sobre o cuidado (n=24; 80%), que o smartphone é um recurso viável para a 

aquisição de informações e novos conhecimentos (n=23; 76,6%), que as estratégias de apoio ao 

cuidador são escassas e uma plataforma digital poderia ser eficiente neste contexto (n=22; 

73,3%), e por acreditarem que a tecnologia poderia auxiliar na tarefa (n=22; 73,3%). 

Dentre os trinta cuidadores, quatro acreditam que não seriam beneficiados pelo uso deste 

tipo de recurso (13,3%). Suas opiniões são baseadas nas percepções de que a demência se 

manifesta de maneira distinta em cada pessoa e um conteúdo multimídia não seria capaz de 

abarcar as necessidades de todos os cuidadores; por ter conhecimento suficiente para prestar 

um bom cuidado; pela falta de tempo em utilizar o celular; por questões ligadas à religião; e 

pela dificuldade para o uso independente do smartphone.  

 

6.2. Desenvolvimento do Cuidador-Pro 

 

6.2.1. Levantamento de requisitos para o desenvolvimento do Cuidador-Pro 

 

 A Tabela 10 apresenta as principais características que uma plataforma informativa 

sobre o cuidado em demência deveria contemplar na percepção dos cuidadores entrevistados 

(usuário final). Os quesitos analisados foram funcionalidade, conteúdo, forma de apresentação 

e integração. Para este levantamento participaram os 26 cuidadores que se consideraram 

favoráveis ao uso de conteúdo multimídia na etapa anterior do estudo. A sequência das 

respostas é apresentada conforme relevância percebida em cada quesito. 

 

Tabela 10. Requisitos para o desenvolvimento do Cuidador-Pró (n= 26) 

 Muito 

importante 

Importante Pouco  

importante 

Sem 

importância 

Funcionalidade n % n % n % n % 

Informações divididas por tópicos  24 92,3 01 3,8 01 3,8 00 00 

Informações divididas por fases da 

demência 

22 84,6 04 15,3 00 00 00 00 

Opção “Pesquisar”  21 80,7 03 11,5 02 7,6 00 00 

Menu sempre visível na tela 20 76,9 05 19,2 01 3,8 00 00 

Opção “Ajuda” – tutorial de uso 18 69,2 06 23 02 7,6 00 00 

Aviso sonoro quando novas 

informações são inseridas 

18 69,2 04 15,3 02 7,6 02 7,6 

Continua 
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Muito 

importante 

 

 

Importante 

 

Pouco  

importante 

Conclusão 

Sem 

importância 

Funcionalidade n % n % n % n % 

Comando de voz 12 46,1 06 23 03 11,5 05 19,2 

Configuração da fonte 08 30,7 09 34,6 07 26,9 02 7,6 

Cadastro de usuário (e-mail e senha) 06 23 01 3,8 05 19,2 14 53,8 

Configuração de cores 02 7,6 04 15,3 13 50 07 26,9 

Conteúdo n % n % n % n % 

Adaptação domiciliar  22 84,6 04 15,3 00 00 00 00 

Mobilidade e transferência  22 84,6 04 15,3 00 00 00 00 

Aspectos emocionais  22 84,6 04 15,3 00 00 00 00 

Aspectos comportamentais 22 84,6 04 15,3 00 00 00 00 

Banho  22 84,6 02 7,6 02 7,6 00 00 

Higiene pessoal  21 80,7 03 11,5 02 7,6 00 00 

Organização da rotina 20 76,9 04 15,3 02 7,6 00 00 

Alimentação  18 69,2 04 15,3 03 11,5 01 3,8 

Vestuário  18 69,2 05 19,2 02 7,6 01 3,8 

Forma de apresentação n % n % n % n % 

Vídeo 19 73 05 19,2 02 7,6 00 00 

Texto 16 61,5 09 34,6 01 3,8 00 00 

Imagem 13 50 09 34,6 04 15,3 00 00 

Áudio 10 38,4 07 26,9 09 34,6 00 00 

Integração n % n % n % n % 

É importante ter uma versão para 

utilizar no computador? (website) 

10 38,4 02 7,6 02 7,6 12 46,1 

Fonte: A autora 

 

 

 Considerando a soma das colunas “muito importante” e “importante” nota-se que, para 

os cuidadores, as funcionalidades relacionadas à divisão do conteúdo por fases da demência 

(n=26; 100%) ou em tópicos (n=25; 96,1%), o menu sempre visível na tela (n=25; 96,1%), a 

implementação do botão “pesquisar” (n=24; 92,3%) e o tutorial de uso (n=24; 92,3%) são de 

grande relevância. Quanto ao conteúdo, destacam-se os temas sobre o manejo dos sintomas 

comportamentais, manejo dos aspectos emocionais, adaptação domiciliar e 

mobilidade/transferência (n=26; 100%). As formas de apresentação do conteúdo mais indicadas 

foram texto (n=25; 96,1%) seguida de vídeo (n=24; 92,3%). Para a maioria dos cuidadores não 

é importante uma versão web da plataforma (n=14; 53,8%). 
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6.2.2. Construção da plataforma 

 

6.2.2.1 Quanto ao desenvolvimento do conteúdo 

 

O conteúdo multimídia do Cuidador-Pro foi desenvolvido com base nas respostas 

apresentadas pelos cuidadores no questionário de levantamento de requisitos. O processo de 

avaliação dos aplicativos disponíveis na plataforma Android também auxiliou nesta construção, 

uma vez que possibilitou valorizar os pontos fortes dos apps avaliados e incrementar ou 

acrescentar outros quesitos considerados deficitários, buscando assim desenvolver um conteúdo 

mais robusto.    

As informações/orientações selecionadas foram retiradas de organizações, associações 

e sociedades científicas voltadas ao público idoso e às pessoas com demência, tais como as web 

páginas da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG), Alzheimer Disease International, Alzheimer’s Association, Alzheimer’s 

Society, National Health Service (NHS), cartilhas do Ministério da Saúde, entre outros.  

O conteúdo é composto por 21 tópicos que estão organizados em quatro grandes blocos 

temáticos. São eles: (1) Aspectos gerais da demência, (2) Cuidados diários, (3) Segurança e 

bem estar e (4) Organização do cuidado. O conteúdo buscou abarcar informações que 

contemplem todas as fases da demência (leve, moderada e grave), reconhecendo suas 

particularidades. A granularidade dos temas está apresentada no Quadro 5. 
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Quadro 5. Granularidade do conteúdo do Cuidador-Pro 

Bloco Temático Tópico Conteúdo 

 

 

 

 

 

Aspectos gerais da demência 

Sobre o Cuidador-Pro Tópico com três subitens: 1. “Sobre o Cuidador-Pro” – apresenta os principais 

objetivos da plataforma; 2. “Como usar” - vídeo tutorial de uso e 3. “Conheça a 

equipe” - apresenta as pessoas envolvidas no desenvolvimento do Cuidador-Pro. 

Sobre a demência Série de três vídeos feitos com especialistas (médicos geriatras) que abordam os 

conceitos gerais da demência, as principais características de cada fase e as 

opções de tratamento disponíveis. 

A pessoa além da demência Vídeo de animação destacando a importância de conhecer a história de vida, as 

preferências e os interesses do idoso cuidado, compreendendo sua existência 

além da demência. 

A tarefa de cuidar Dicas de como organizar o cuidado, a importância de se permitir ser ajudado por 

outras pessoas e sobre autocuidado.   

 

 

 

 

Cuidados diários 

Alimentação Dicas de como preparar o ambiente e os utensílios para a execução da tarefa, 

montagem do prato, hidratação e alerta para engasgos. 

Banho Banho no chuveiro: Orientações quanto à manutenção da rotina, organização 

prévia da tarefa, segurança, reforço positivo, privacidade, maneiras de deixar o 

momento mais agradável. Banho no leito: Organização dos materiais, passo a 

passo do processo de ensaboar, enxaguar e secar, lavagem dos cabelos do idoso 

acamado. 

Vestuário Dicas para a facilitação da escolha e manutenção da autonomia, organização do 

armário, preferência para roupas de fácil vestimenta, calçados apropriados. 

Higiene pessoal Dicas práticas para a manutenção da higiene dos cabelos, higiene bucal, unhas e 

barba. 

 

 

 

 

 

 

 

Organização da rotina Orientações sobre a importância da manutenção da rotina e sugestões de 

atividades para oferecer uma rotina participativa e estimulante.  

Comportamento Orientações para o manejo dos sintomas comportamentais mais comuns na 

demência, com foco em: O que é? O que considerar? e Como agir?. Os 

comportamentos abordados são: ansiedade, agressividade, depressão, 

desinibição, repetição, perambulação, alucinação e síndrome do pôr do sol.  

 

 

Continua 
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Segurança e bem estar 

 

 

Sono e descanso 

Conclusão 

Orientações para manutenção da rotina com horário fixo para acordar e dormir, 

monitoramento dos cochilos durante o dia, higienização do sono e hábitos 

facilitadores e indutores do sono.    

Comunicação eficiente Dicas de como melhorar a comunicação com uma pessoa com demência e como 

encorajar o idoso a se comunicar. 

Adaptação da casa Orientações para a organização do ambiente domiciliar de maneira a manter as 

habilidades, segurança e o engajamento do idoso nas atividades cotidianas. 

Segurança fora de casa Recursos de identificação do idoso e estratégias de ação caso o idoso se perca 

nas ruas. 

Recursos de apoio ao 

cuidado 

Estratégias, recursos e equipamentos que auxiliam no cuidado diário. São 

apresentados recursos de: auxiliares de memória, auxiliares de orientação de 

tempo e espaço, auxiliares de comunicação, auxiliares de segurança, auxiliares 

de cuidado, auxiliares de lazer e interação. 

Estimulação sensorial Noções básicas para a estimulação dos cinco sentidos (visão, tato, olfato, paladar 

e audição). Maiormente utilizada com idosos em estágio moderado/grave da 

demência, onde a interação com o ambiente e com outras pessoas está mais 

restrito e empobrecido. 

Posicionamento no leito Orientações para o posicionamento correto no leito para evitar dores e lesão por 

pressão. 

Primeiros socorros Indicação do aplicativo “Primeiros Socorros” desenvolvido pelo Dr. Drauzio 

Varella que aborda a maneira correta de proceder em casos de queimaduras, 

quedas, engasgos, entre outros. 

 

 

 

 

Organização do cuidado 

Arranjos de cuidado Apresentação das possíveis organizações do cuidado e os pontos a serem 

considerados caso haja a necessidade de buscar uma instituição de longa 

permanência para idosos. 

Cuidados de fim de vida Aborda a importância de conhecer como a pessoa com demência gostaria de ser 

cuidada na fase final de vida (como? Onde? Com quem?) e como garantir um 

ambiente acolhedor, confortável e seguro para esta fase. 

Saiba mais Conteúdo adicional: estatuto do idoso, carteira de vacinação do idoso, sites e 

portais com informações confiáveis sobre síndromes demenciais, aplicativos 

para gerenciamento medicamentoso, aplicativos de jogos para lazer, entre outros. 

Fonte: A autora
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Além do conteúdo informacional, também foram desenvolvidas imagens e vídeos para 

compor o Cuidador-Pro. 

As ilustrações foram criadas no intuito de trazer mais interatividade e atratividade ao 

conteúdo apresentado. Este material foi desenvolvido utilizando o site Powtoon, em uma conta 

“For Education”, que permite o uso de cenários, personagens e objetos conforme a necessidade 

do desenvolvedor.  

Buscando maior identificação entre o usuário e o conteúdo apresentado, foram 

utilizados personagens com características diversificadas quanto ao sexo, idade, etnia, entre 

outros, para que uma gama maior de cuidadores pudesse se sentir representada, conforme 

mostram as imagens abaixo. 

 

Figura 14. Exemplos de ilustrações que compõem o Cuidador-Pro 

    

   

   

Fonte: A autora 

 

Também foram elaboradas fotos e vídeos com objetos, cenários e pessoas reais para 

ilustrar situações específicas do cuidado. Este material foi desenvolvido com o objetivo de 

apresentar com mais detalhes o que estava sendo discutido em cada tópico, e preocupou-se em 

trazer exemplos de ocasiões corriqueiras e recursos de uso comum no cotidiano do cuidador, 

para que a orientação pudesse ser compreendida pelo usuário como possível e viável.  
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Figura 15. Exemplos de imagens que compõem o Cuidador-Pro 

   

  

  

 

  

 

 

 

Fonte: A autora 

 

 

 

 

 

 

a. Imagem utilizada no tópico 

“Cuidados com os cabelos” 

b. Imagem utilizada no tópico 

“Vestuário”  

d. Imagem utilizada no tópico 

“Estimulação sensorial” - Tátil 

e. Imagem utilizada no tópico 

“Recursos de apoio ao cuidado” - Mobilidade 

f. Imagem utilizada no tópico 

“Vestuário” – Organização do armário 

g. Imagem utilizada no tópico 

“Recursos de apoio ao cuidado” – Lazer e 

interação: Caixa de objetos 

c. Imagem utilizada no tópico 

“Cuidados com a barba”  



71 
 

6.2.2.2. Quanto aos recursos de funcionalidade  

 

 A tela inicial do Cuidador-Pro é composta pelos tópicos que estão organizados em 

formato de lista e agrupados por temas. O Cuidador-Pro apresenta o botão “Menu” sempre 

visível na interface e é representado pelo ícone de uma casa (home). Através dele é possível 

voltar diretamente para a lista de temas da plataforma. 

 Também foi implementado o botão “Pesquisar”, representado pelo desenho de uma 

lupa. Através dele é possível encontrar material específico com mais rapidez através de 

palavras-chaves. A Figura 16 mostra a disposição dos botões menu e pesquisar na plataforma. 

 

Figura 16. Representação dos botões “Menu” e “Pesquisar” no Cuidador-Pro 

 
  Fonte: Google Play (2020) 

 

No ESPIM é possível que o especialista configure alarmes nas intervenções. No estudo, 

foram programados três disparos semanais convidando o cuidador à leitura de algum tema 

específico. O sistema emite uma notificação sonora e de mensagem de texto com o tópico em 

questão (Figura 17). Foram determinados dois horários distintos para os alarmes: às 15 horas e 

às 18 horas (alternando nos dias da semana). O intuito foi de “lembrar” o cuidador a explorar a 

plataforma, principalmente levando em consideração a possibilidade de uma rotina ocupada e 

atribulada pelo cuidado. 
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Figura 17. Representação da função alarme no Cuidador-Pro 

 

Fonte: Google Play (2020)  

 

 O uso do SENSEM exige a criação de login para cada usuário do sistema, portanto, 

apesar de ser considerado um requisito pouco importante pelos cuidadores, todos os usuários 

precisaram ser previamente cadastrados para acessar o conteúdo do Cuidador-Pro. 

 A configuração de cor e fonte não está disponível na plataforma, mas ela obedece as 

especificações de acessibilidade configuradas no celular do usuário.  

 

6.2.2.3. Logotipo 

 

 Um logotipo foi criado para representar graficamente o Cuidador-Pro composto pelas 

letras C e P, em referência ao nome da plataforma e utiliza as cores verde e azul em sua 

composição. O nome é descrito na lateral direita da imagem, com a palavra “Pro” em tamanho 

maior, para enfatizar a ideia de que a ferramenta é “a favor de”, ou “para o” cuidador. O logotipo 

foi inserido ao final de cada tópico (Figura 18).  

 

Figura 18. Logotipo do Cuidador-Pro 

 

Arte: Gabriel Silva 
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6.3. Análise da aplicação 

 

6.3.1. Avaliação da satisfação de uso por profissionais 

 

 Quinze profissionais avaliaram o Cuidador-Pro, sendo 13 mulheres (86,6%) e 02 

homens (13,3%). Destes, nove possuem relação estritamente profissional com o idoso com 

demência (60%), enquanto seis possuem relação profissional e também pessoal (40%). A Figura 

19 mostra quais profissões estiveram representadas no processo avaliativo. 

 

 

Fonte: A autora 

 

A percepção de satisfação de uso foi levantada através de uma escala Likert. A 

frequência de respostas está descrita na Tabela 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Terapeuta Ocupacional

Enfermeiro

Técnico de Enfermagem

Médico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo
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Psicólogo

Assistente Social

Educador Físico

Gerontólogo

Figura 19. Relação de profissionais que avaliaram o Cuidador-Pro
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Tabela 11. Avaliação de satisfação de uso do Cuidador-Pro por profissionais (n=15) 

Sentença CT C N D DT 

Interface de usuário n % n % n % n % n % 

1. A fonte tem tamanho suficiente para ser lido sem 

dificuldades 

11 73,3 04 26,6 00 00 00 00 00 00 

2. As cores utilizadas dão o contraste necessário para uma 

leitura confortável 

14 93,3 01 6,6 00 00 00 00 00 00 

3. A organização do menu me parece lógica 10 66,6 05 33,3 00 00 00 00 00 00 

4. A disposição das informações na tela torna a navegação fácil 

e intuitiva 

06 40 08 53,3 01 6,6 00 00 00 00 

5. A plataforma se apresenta de forma atrativa/interessante 12 80 03 20 00 00 00 00 00 00 

6. É fácil aprender a mexer na plataforma, pois seu 

funcionamento é intuitivo 

07 46,6 07 46,6 00 00 01 6,6 00 00 

7. A plataforma funciona muito lentamente 01 6,6 02 13,3 00 00 09 60 03 20 

8. As mídias (foto e vídeo) são baixadas rapidamente 06 40 04 26,6 00 00 03 20 02 13,3 

9. É difícil sair de um tópico e retornar ao menu inicial 03 20 02 13,3 01 6,6 06 40 03 20 

Conteúdo n % n % n % n % n % 

1. O conteúdo fornece informações úteis sobre demência 14 93,3 01 6,6 00 00 00 00 00 00 

2. O conteúdo traz dicas práticas para o cuidado diário 13 86,6 02 13,3 00 00 00 00 00 00 

3. A informação é passada de forma clara e compreensível 12 80 03 20 00 00 00 00 00 00 

4. Os vídeos e imagens tornam a interação mais agradável 12 80 02 13,3 01 6,6 00 00 00 00 

5. O conteúdo trata os temas de forma superficial 02 13,3 02 13,3 00 00 07 46,6 04 26,6 

6. O conteúdo contém muito termo técnico, o que dificulta a 

compreensão  

00 00 00 00 01 6,6 09 60 05 33,3 

Legenda: CT- Concordo Totalmente; C- Concordo; N- Neutro; D- Discordo; DT- Discordo totalmente 

Fonte: A autora 
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Quanto à interface de usuário, considerando a soma das colunas “concordo totalmente” 

e “concordo” nota-se que os profissionais consideram que a fonte, as cores e o contraste são 

adequados para uma leitura confortável, que plataforma se apresenta de forma atrativa e 

interessante e que a organização dos temas é lógica (n=15; 100%). 

Quanto ao conteúdo, maior concordância para as sentenças relacionadas à utilidade das 

informações contidas na plataforma, reconhecimento de que as orientações são práticas para o 

contexto do cuidado e que a informação é passada com clareza (n=15; 100%). Todos os 

profissionais referem que indicariam o Cuidador-Pro para seus pacientes.  

  As sugestões de melhorias estão descritas no Quadro 6. 

 

Quadro 6. Sugestões de melhorias da plataforma segundo a avaliação dos profissionais (n=15) 

Categoria  Sugestão  

 

 

 

 

Interface de usuário 

 Inserção de ícones na tela inicial  

 Investir em mais recursos visuais 

 Função “sair” melhor indicada na interface 

 Fonte configurável 

 Implementar o botão “Home” 

 Menu fixo na interface  

 Trocar a tela com deslizar de dedos 

 Retirar as mensagens de confirmação e agradecimento ao final 

de cada intervenção 

 Melhorar a velocidade de download de mídias 

 Melhorar o funcionamento da plataforma utilizando dados 

móveis 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao conteúdo 

 Criação de índice indicando o que é tratado em cada tópico 

 Síntese do conteúdo considerado essencial 

 No tópico “Alimentação”: incluir informações sobre texturas 

dos alimentos, perda do paladar na velhice e sinais de disfagia 

 No tópico “Cuidados de fim de vida”: inserir informações 

sobre o desejo do paciente de ser internado, entubado, 

dialisado.  

 Incluir um tópico com exercícios físicos para o cuidador 

realizar sozinho ou junto com o idoso 

 Incluir um tópico sobre o manejo de quedas 

 Incluir um tópico sobre desnutrição 

 Incluir um tópico sobre apoio social, com orientações sobre a 

solicitação de fraldas, medicamentos de alto custo e dieta 

enteral junto aos órgãos competentes 

 Incluir um tópico sobre técnicas de transferência 

Fonte: A autora 
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 A melhoria na velocidade de funcionamento e de download das mídias, a 

implementação do botão “Home” e o ícone “Menu” sempre visível na interface já foram 

implementados. Destaca-se que esta é uma versão teste do Cuidador-Pro e que as demais 

melhorias e conteúdos poderão ser adicionados futuramente.  

 

6.3.2. Avaliação da satisfação de uso por cuidadores 

 

 Quarenta cuidadores testaram o Cuidador-Pro pelo período de um mês. Destes, 25 

responderam ao questionário de avaliação da satisfação de uso. A maioria é do sexo feminino 

(n=23; 92%), com média de idade de 52 anos e está cuidando de seus pais (n=18; 72%). A 

caracterização geral da amostra está descrita na Tabela12. 

 

Tabela 12. Caracterização da amostra de cuidadores que testaram o Cuidador-Pro (n=25) 

Variável   

Sexo n % 

Feminino 23 92 

Masculino 02 08 

Idade n % 

Até 30 anos 02 08 

De 31 a 50 anos 08 32 

De 51 a 60 anos 11 44 

Mais de 60 anos 04 16 

De quem você está cuidando n % 

Pais 18 72 

Cônjuge  00 00 

Sogro (a) 01 04 

Outro 06 24 

Tempo de cuidado n % 

Menos de 1 ano 02 08 

De 1 a 3 anos 12 48 

De 4 a 5 anos 05 20 

De 6 a 7 anos 02 08 

De 8 a 10 anos 04 16 

Mais de 10 anos 00 00 

Fonte: A autora 

 

Os dados da avaliação de satisfação de uso foram obtidos através de uma escala Likert. 

A frequência das respostas estão descritas na Tabela 13.
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Tabela 13. Avaliação da satisfação de uso do Cuidador-Pro pelos cuidadores (n=25) 

Sentença CT C N D DT 

Interface de usuário n % n % n % n % n % 

1. A fonte tem tamanho suficiente para ser lido sem dificuldades 15 60 08 32 00 00 02 08 00 00 

2. As cores utilizadas dão o contraste necessário para uma leitura confortável 14 56 08 32 03 12 00 00 00 00 

3. As imagens e vídeos melhoram a experiência de uso  11 44 13 52 01 04 00 00 00 00 

4. A organização do menu me parece lógica 10 40 14 56 01 04 00 00 00 00 

5. As teclas “voltar”, “sair”, “pesquisar” são de fácil acesso 12 48 12 48 00 00 01 04 00 00 

6. O uso de imagens no menu facilitaria a identificação do assunto 10 40 10 40 04 16 01 04 00 00 

7. A disposição das informações na tela torna a navegação fácil e intuitiva 12 48 12 48 01 04 00 00 00 00 

8. O tutorial de uso é útil e suficiente 10 40 11 44 03 12 01 04 00 00 

9. O Cuidador-Pro funciona muito lentamente 00 00 02 08 07 28 13 52 03 12 

10. O Cuidador-Pro para inesperadamente com frequência 01 04 03 12 04 16 14 56 03 12 

11. O Cuidador-Pro funciona rápido o suficiente 05 20 13 52 05 20 02 08 00 00 

12. O Cuidador-Pro é de fácil navegação 11 44 14 56 00 00 00 00 00 00 

13. É difícil sair de um tópico e retornar ao menu inicial 00 00 02 08 01 04 17 68 05 20 

14. Seria melhor que as opções do menu fossem agrupadas por temática 10 40 08 32 06 24 01 04 00 00 

15. As mídias são baixadas rapidamente 02 08 15 60 07 28 01 04 00 00 

Conteúdo n % n % n % n % n % 

1. O conteúdo fornece informações úteis sobre demência 15 60 10 40 00 00 00 00 00 00 

2. O conteúdo traz dicas práticas para o cuidado diário 13 52 12 48 00 00 00 00 00 00 

3. A informação é passada de forma clara e compreensível 17 68 07 28 01 04 00 00 00 00 

4. A linguagem é de fácil compreensão 18 72 06 24 01 04 00 00 00 00 

5. As informações não são muito úteis 04 16 02 08 03 12 09 36 07 28 

6. O conteúdo trata os temas de forma superficial 01 04 03 12 05 20 13 52 03 12 

7. Eu consegui compreender todas as informações passadas  14 56 10 40 01 04 00 00 00 00 

8. A plataforma usa muito termo técnico, o que dificulta a compreensão do conteúdo 00 00 00 00 03 12 16 64 06 24 

Continua 
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Sentença 

 

CT 

 

C 

 

N 

 

D 

Conclusão 

DT 

Percepção de uso n % n % n % n % n % 

1. Foi fácil aprender a mexer no Cuidador-Pro 16 64 08 32 01 04 00 00 00 00 

2. Sinto que consigo dominar a plataforma quando estou utilizando-a 12 48 12 48 01 04 00 00 00 00 

3. O Cuidador-Pro se apresenta de forma atrativa/interessante        11 44 13 52 01 04 00 00 00 00 

4. O Cuidador-Pro tem o funcionamento complexo 00 00 04 16 03 12 15 60 03 12 

5. Eu recomendaria o Cuidador-Pro à outra pessoa 21 84 03 12 01 04 00 00 00 00 

6. Me sinto mais informado sobre demência após o uso do Cuidador-Pro 13 52 07 28 03 12 02 08 00 00 

7. Me sinto mais preparado para cuidar após o uso do Cuidador-Pro 10 40 11 44 03 12 01 04 00 00 

8. Esta plataforma parece atrapalhar a maneira como eu normalmente tenho 

realizado a tarefa de cuidar 

00 00 00 00 03 12 16 64 06 24 

9. O Cuidador-Pro não atinge o objetivo de informar para o cuidado diário de idosos 

com demência 

00 00 01 04 02 08 15 60 07 28 

10. Utilizar o Cuidador-Pro não alterou a maneira como eu cuido 00 00 06 24 05 20 11 44 03 12 

11. O Cuidador-Pro trouxe informações importantes e que eu desconhecia 08 32 12 48 03 12 02 08 00 00 

12. Para mim foi importante ter usado o Cuidador-Pro 10 40 11 44 04 16 00 00 00 00 

13. Me senti tenso usando o Cuidador-Pro 00 00 00 00 01 04 14 56 10 40 

14. Me sinto mais seguro nas tarefas diárias de cuidado após o uso do Cuidador-Pro 06 24 12 48 06 24 01 04 00 00 

Legenda: CT- Concordo Totalmente; C- Concordo; N- Neutro; D- Discordo; DT- Discordo totalmente 

Fonte: A autora 
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De maneira geral, os cuidadores apontam para uma percepção positiva de uso do 

Cuidador-Pro. Quanto à interface de usuário, considerando a soma das colunas “concordo 

totalmente” e “concordo”, temos que os 25 participantes consideram o Cuidador-Pro de fácil 

navegação (100%), que a organização é lógica, os botões são de fácil acesso, a disposição das 

informações na tela tornam o uso intuitivo, e que as imagens e vídeos melhoram a experiência 

de uso (n=24; 96%).   

Quanto ao conteúdo, somando as colunas “concordo totalmente” e “concordo”, maior 

concordância observada para as sentenças relacionadas à utilidade das informações e ao 

reconhecimento de que são práticas para o contexto do cuidado (n=25; 100%), que a informação 

é passada de forma clara, com linguagem compreensível, possibilitando compreender todas as 

orientações apresentadas (n=24; 96%).  

Quanto a percepção de uso, as respostas apontam para maior concordância nas sentenças 

relacionadas à facilidade de aprender a mexer na plataforma, à sensação de conseguir dominá-

la, ao Cuidador-Pro apresentar-se de forma atrativa, e à recomendação de uso para outras 

pessoas (n=24; 96%). Além disso, concordam que ter utilizado a plataforma foi importante e 

que sentem-se mais preparados para cuidador após o uso (n=21; 84%). Vinte participantes 

concordam que o Cuidador-Pro trouxe informações antes desconhecidas e que aumentou o 

conhecimento sobre demência (80%).        

A satisfação de uso foi reforçada através de alguns trechos de falas dos participantes, 

tais como:  

(C.) - “Conheço muitos cuidadores e eles fazem perguntas pra mim 

e as respostas estão na plataforma”. 

 

(I.) - “O conteúdo está ótimo! Tirou algumas dúvidas que eu tinha”. 

 

(H.) - “Há 10 anos cuidando da minha mãe fui obtendo de diversas 

fontes informações para o melhor entendimento sobre a doença e o 

cuidado com ela. Este aplicativo teria facilitado bastante a minha 

vida quando tivemos este diagnóstico. Achei bastante prático 

facilitando muito para familiares e cuidadores que estão iniciando 

a caminhada com seu familiar/paciente. O único " defeito" foi não 

ter sido criado há 10 anos”. 
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(A.) - “O programa é maravilhoso. Já passei as coisas que li para a 

cuidadora da minha mãe e um monte de coisas já estamos colocando 

em prática que a gente não fazia”. 

 

As sugestões de melhorias apontadas pelos cuidadores são relacionadas a: 

 Incrementar o conteúdo sobre o cuidado no estágio avançado da demência 

 Diminuir as sequências de informação de cada tópico 

 Inserir novos conteúdos regularmente 

 Oferecer um canal de comunicação entre os cuidadores para troca de experiências 

(fórum de discussão) 

 Inserir agenda e alarme para auxiliar na organização do cuidado 

 Ampliar as formas de acesso 

 

6.3.3. Acesso ao conteúdo do Cuidador-Pro 

 

Através da plataforma ESPIM foi possível verificar os acessos aos temas do Cuidador-

Pro. Os tópicos mais acessados foram “A pessoa além da demência”, seguido de “A tarefa de 

cuidar” e “Sobre o Cuidador-Pro”. Os menos acessados foram “Estimulação sensorial”, “Saiba 

mais” e “Adaptação da casa”, conforme mostra a Figura 20.  
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Fonte: A autora 

 

6.3.4. Requisitos gerais para a melhoria da plataforma 

 

 O uso do Cuidador-Pro por profissionais e cuidadores gerou uma lista de requisitos para 

melhoria do software, a qual foi encaminhada ao Laboratório Intermídia da Universidade de 

São Paulo – campus São Carlos, responsáveis pelo desenvolvimento da plataforma web e 

mobile, conforme mostra o Quadro 7. 

 

Quadro 7. Requisitos para melhoria do programa (ESPIM/SENSEM) 

Requisito Situação 

Implementação do botão “Pesquisar” Atendido 

Implementação do botão “Home” (sair) Atendido 

Implementação de cores na lista de temas Atendido 

Melhorar a velocidade de download de mídias Atendido 

Formatação do texto (negrito, itálico, sublinhado, cores, tamanho e 

tipo da fonte) 

Parcialmente atendido 

Implementação do “Menu” categorizado  Solicitado 

Implementação de “sub menus” Solicitado 

Implementação de ícones para ilustrar os tópicos do menu Solicitado 

Continua 
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Figura 20. Número de acessos ao conteúdo do Cuidador -Pro
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Requisito 

Conclusão 

Situação 

Personalização (espaço para o logotipo; como deseja ser chamado; 

etc.) 

Solicitado 

Iniciar os vídeos ao comando do usuário Solicitado 

Possibilidade de colocar a imagem em tela inteira Solicitado 

Trocar a tela com deslizar de dedos Solicitado 

Busca por comando de voz Solicitado 

Interação entre cuidadores (fórum de discussão) Solicitado 

Agenda de atividades Solicitado 

Fonte: A autora 

 

Deve-se considerar que o grupo de pesquisa é formado por estudantes de graduação e 

pós-graduação e o processo da implementação de novos recursos e funcionalidades segue os 

critérios de pesquisa científica, o que pode levar mais tempo do que o mercado tecnológico 

normalmente levaria. 
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7. DISCUSSÃO 

 

 Este estudo teve como objetivo desenvolver um conteúdo multimídia para apoiar e 

orientar o cuidado da pessoa com demência. A busca por aplicativos disponíveis na Play Store 

apontou para uma carência no mercado nacional neste contexto e mostrou que a maioria dos 

apps aborda os conceitos gerais das síndromes demenciais, como definição, sinais e sintomas, 

fatores de risco e tratamento, mas não incluem orientações que norteiem as ações diante dos 

desafios diários impostos pela tarefa de cuidar. Além disso, observa-se uma escassez de 

aplicativos na língua portuguesa, sendo que, dos 17 apps avaliados nenhum era brasileiro e 

apenas um estava disponível em português, o que limita muito o uso pelos nossos cuidadores.   

É sabido que cuidadores de idosos com demência são diariamente expostos às 

dificuldades relacionadas ao manejo dos sintomas comportamentais, necessidade de adequação 

da rotina, monitoramento das atividades de autocuidado, entre outros. Oferecer informação e 

apoio é essencial para favorecer uma prática mais orientada e auxiliar na redução da sobrecarga 

daquele que cuida. O cuidador munido de conhecimento exerce seu papel com desenvoltura e 

tem mais facilidade para lidar com os desafios no cotidiano. Embora os serviços de saúde 

estejam se empenhando na implementação de programas educativos e de suporte ao cuidador, 

muitos ainda continuam recebendo pouca ou nenhuma orientação formal que responda às suas 

necessidades (GLUECKAUF et al., 2004).  

O desenvolvimento de um conteúdo multimídia para smartphone, como o Cuidador-

Pro, pode ser bastante útil neste cenário pelo amplo alcance que este tipo de tecnologia oferece, 

além da praticidade, acesso facilitado, possibilidade de criar uma ferramenta de uso mais 

personalizável às demandas e com a vantagem da informação poder ser acessada a qualquer 

momento e de qualquer lugar.  

    O uso da tecnologia móvel para apoiar o cuidado ainda é incipiente no Brasil, e isto 

pode responder a carência de produtos para esta finalidade. Embora o país esteja desenvolvendo 

algumas iniciativas de saúde móvel, ainda não dispomos de informações e levantamentos 

sistematizados destas ações (ROCHA et al., 2016). Soma-se a isto uma cultura de cuidado ao 

idoso recente no país, que hoje tem se preocupado maiormente em como assistir esta parcela da 

população e como este cuidado pode ser realizado, considerando as estratégias, recursos e 

apoios disponíveis (CENTRO INTERNACIONAL DE LONGEVIDADE BRASIL, 2013). 

Ademais, fatores associados ao custo elevado de desenvolvimento, falhas estruturais e a não 

regulamentação do uso de tecnologias móveis em saúde tornam-se barreiras para o investimento 

e ampliação da estratégia mHealth neste contexto (SANTOS, 2018). Este cenário se difere do 
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que encontramos nos países desenvolvidos, onde as sociedades vivenciaram o envelhecimento 

populacional por décadas a fio e puderam organizar uma estrutura de cuidado mais robusta, 

apoiada num avanço tecnológico gradual, mais acessível e igualitário.  

O Cuidador-Pro foi pensado e desenvolvido vislumbrando minimizar a demanda por 

estratégias informativas mais acessíveis, reconhecendo isto como pilar básico para o 

desempenho do papel. Este estudo vem ao encontro do Plano Mundial de Ação em Demência 

proposto pela Organização Mundial de Saúde (2017), e transita entre as áreas de ação 5 e 7, que 

dizem respeito à criação de estratégias de apoio aos prestadores de cuidado e ao incentivo à 

pesquisa e inovação em demência. De acordo com o Plano, é esperado que os países 

desenvolvam e aprimorem as ações de suporte e treinamento para familiares e cuidadores. 

 

- Organização e demandas do cuidado 

 

A composição da amostra segue a tendência apontada pela literatura na qual a mulher 

geralmente assume o papel de cuidadora. Neste estudo, 80% dos participantes da Fase 1 

(levantamento de requisitos) e 92% dos participantes da Fase 3 (teste de uso) são do sexo 

feminino e exercem esta função em tempo integral.  

A indicação do cuidador é sem dúvidas uma das principais escolhas realizadas pela 

família após diagnóstico de demência e, na maioria das vezes, está fortemente referenciada ao 

sexo. Assim, esposas, filhas e noras são predominantemente escolhidas a assumir este papel, 

por vezes em condições que não permitem preparação/organização prévia. A tarefa de cuidar 

exige rearranjos importantes na dinâmica familiar e poucas são aquelas que conseguem dividir 

as responsabilidades de maneira justa entre seus membros (GARCIA et al., 2017).  

Dos 30 cuidadores da Fase 1 do estudo, 23 referem contar com a ajuda de outra pessoa 

nas tarefas do cotidiano (76,6%), mas esta ajuda está principalmente relacionada às tarefas 

domésticas, enquanto que o cuidado direto ao idoso fica a cargo de uma única pessoa. Em 

decorrência disto, é comum assistirmos ao aumento da sobrecarga física e emocional do 

cuidador principal. Neste estudo, 40% apresentam sobrecarga leve e 36,6% sobrecarga 

moderada, e referem o constante sentimento de que o idoso depende de seus cuidados e sente 

como se fosse a única pessoa a qual ele pudesse depender. Na tentativa de suprir as demandas 

gerais que envolvem o cuidar, alguns buscam apoio em instituições de saúde e sociais.  

De maneira geral, a prática do cuidado deve perpassar a participação de uma rede de 

suporte sólida e continente em torno do cuidador principal através da oferta de apoio informal 

e formal. O apoio informal é aquele prestado pelos familiares através da divisão de tarefas, 
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oferta de períodos de descanso ao cuidador, amparo financeiro e apoio emocional, 

reconhecendo a responsabilidade de todos os seus componentes frente à necessidade de cuidar 

do seu idoso agora dependente. Já o apoio formal é aquele prestado pelos serviços disponíveis 

na comunidade, através da facilitação do acesso e organização da atenção, disposição de equipe 

especializada, acesso aos medicamentos e terapias necessárias, orientação e encaminhamento 

aos serviços específicos, oferta de informação, treinamento e grupos de apoio (FERNANDES; 

ANGELO, 2016).   

Embora a maioria dos participantes exerça o papel de cuidador há mais de um ano, 

53,3% consideram-se desinformados ou pouco informados sobre a demência e sobre como 

cuidar do idoso, e isto reforça a necessidade de fortalecer as ações neste contexto. O dado 

corrobora com a revisão integrativa desenvolvida por Fernandes e Angelo (2016), onde 

constatou-se que dentre as principais demandas dos cuidadores de idosos com demência está a 

necessidade de acesso à informação e educação para o cuidado. Isto torna-se ainda mais 

importante ao considerarmos o caráter progressivo das demências, em que as demandas e o 

grau de dependência mudam ao longo do tempo e exigem que o cuidador esteja preparado para 

ajustar as ações e as estratégias do cuidado prestado. 

Lidar com o desconhecido gera tensão e reflete diretamente na maneira de cuidar do 

outro e de si. Por isso, pensar em ações que garantam o acesso à informação e ao 

desenvolvimento de competências gerais para o cuidado é fundamental para facilitar a tarefa, 

favorecer o senso de auto eficácia, a conscientização, a empatia quanto às dificuldades do outro, 

bem como fortalecer a autonomia na tomada de decisão do cuidador, que de posse do 

conhecimento empodera-se do seu papel e presta melhor cuidado (GARCIA et al., 2017).  

Para amenizar a falta de informação, os participantes referem buscar principalmente os 

profissionais de saúde e a internet como fonte de conhecimento, o que foi facilitado pelo rápido 

avanço tecnológico que ampliou o acesso a este tipo de recurso. Isto indica a viabilidade de 

desenvolvimento de estratégias que usem a tecnologia como meio de levar informação segura 

e de forma prática e acessível a estes cuidadores.       

 

- O uso da tecnologia móvel para apoiar o cuidado 

 

Os dados do estudo indicam que a dificuldade de acesso à informação formal tem sido 

por vezes suprida virtualmente (43,3%). O smartphone é uma tecnologia com grande potencial 

neste contexto por incluir recursos de conexão, sensores, notificação e comunicação, além de 
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criar opções flexíveis e personalizadas para transmitir informação com eficiência e aumentar a 

quantidade e a qualidade das informações compartilhadas (BROWN et al., 2019). 

Dentre os participantes, 86,6% mostram-se favoráveis ao uso de conteúdo multimídia 

para celular como apoio ao cuidado, principalmente por reconhecerem a escassez de estratégias 

de suporte ao cuidador e por considerarem o smartphone um meio viável e prático para a 

aquisição de novas informações, aumentando assim o conhecimento sobre a demência e sobre 

o cuidar.  

Apesar disso, a dificuldade para o uso independente do equipamento mostrou ser uma 

barreira para o reconhecimento deste tipo de recurso como uma estratégia efetiva. Isto por que 

a facilidade e a habilidade para o uso estão diretamente relacionados à aceitação da tecnologia 

no cotidiano. A falta de familiaridade para o uso de aparelhos eletrônicos, sobretudo para os 

cuidadores mais velhos que atravessaram da era analógica para a era digital, precisa ser 

considerada ao propor uma estratégia de apoio deste tipo, principalmente frente ao número 

expressivo de cuidadores maduros. No estudo, a média de idade dos cuidadores da Fase 1 é de 

59 anos e da Fase 3 de 52 anos.  

Nesta perspectiva, garantir a alfabetização e sobretudo, o letramento digital é essencial 

para que todos possam usufruir das facilidades e benefícios dos recursos tecnológicos em todos 

os contextos, inclusive o de cuidado. De maneira ampla, a alfabetização digital diz respeito ao 

processo de aprendizagem para o uso do equipamento, enquanto que o letramento digital 

envolve a capacidade de compreender a informação, elaborar e construir um conhecimento 

(CACHIONI et al., 2019). 

Segundo Cachioni et al. (2019, p. 20), dizer que o sujeito é digitalmente letrado 

significa: 

1. saber como acessar informações, como coletá-las em ambientes virtuais ou 

digitais; 2. gerenciar e organizar informações para poder usá-las no futuro; 3. 

avaliar, integrar, interpretar e comparar informações de múltiplas fontes; 4. 

criar e gerenciar o conhecimento adaptando, aplicando e reformulando novas 

informações; 5. comunicar e transmitir informações, para públicos diferentes 

e variados através de meios apropriados.  

      

O domínio das tecnologias digitais garante maior incremento e independência nas 

atividades do cotidiano. Segundo Raymundo (2013), seu uso e aceitação são influenciados por 

variáveis intrínsecas, como capacidade funcional, interesse, competência para o uso e percepção 

de utilidade, e variáveis extrínsecas, como sexo, idade e características socioeconômicas do 
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sujeito. Para o Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM, sigla em inglês), desenvolvido por 

Davis, Bagozzi e Warshaw (1989), a adoção de um recurso tecnológico está pautado 

principalmente na percepção de utilidade e facilidade de uso, ou seja, o quanto a tecnologia 

facilita uma tarefa e o quanto ela melhora a performance do usuário. 

Além das habilidades pessoais para o uso do equipamento, as características do produto 

também são determinantes para a aceitação e uso. Deve-se esperar que uma plataforma 

informativa para o cuidado de idosos com demência apresente padrão de uso fácil e intuitivo, 

principalmente considerando a heterogeneidade de seus usuários, para que seja simples e 

acessível para todos aqueles que se dispuserem a utilizá-la. Segundo Wozney et al. (2018), as 

questões relacionadas aos recursos de acessibilidade como tamanho da fonte, cores, contraste, 

comando de voz, feedback tátil (vibração), aviso sonoro, bem como uma interface amigável, 

vem sendo apontadas como condições básicas para que o uso de uma plataforma digital seja 

implementada no cotidiano de um cuidador. Segundo o autor, cerca de 40% dos cuidadores 

utilizam algum tipo de aplicativo para auxiliar na gestão do cuidado. Este tipo de intervenção 

tem sido visto como útil e desejável e espera-se que daqui pra frente os incentivos para o 

desenvolvimento de estratégias de informação e educação em demência utilizando a tecnologia 

móvel evolua e se fortaleça no mundo todo.  

 

- Desenvolvimento e satisfação de uso do Cuidador-Pro 

 

O levantamento dos requisitos da plataforma e das necessidades informacionais dos 

cuidadores foi essencial para o desenvolvimento do Cuidador-Pro e serviu para direcionar o 

tipo de informação que comporia a plataforma. Isto está intimamente relacionado à chance do 

sujeito refletir sobre suas dificuldades e apontar como poderia ser ajudado dentro do contexto 

de uso do programa, o que se desdobra na oferta de um produto mais adequado ao usuário e 

promove maior envolvimento e engajamento no uso.  

Outro aspecto a ser pontuado diz respeito ao acesso facilitado à internet, o que nos 

colocou diante de um número bastante expressivo de informações de todos os tipos. Por isso, 

cuidar da fonte das orientações disponibilizadas no Cuidador-Pro foi uma preocupação para 

garantir a qualidade do conteúdo. Em estudo desenvolvido por Wozney et al. (2018), os autores 

analisaram os aplicativos com foco no cuidado da pessoa com demência e, entre os dados 

discutidos, está a falta de declaração de quais orientações científicas os desenvolvedores 

seguiram para a concepção do conteúdo, o que se torna essencial ao considerarmos a realidade 

dos dias de hoje.  
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Além do levantamento de requisitos e da seleção criteriosa das informações 

disponibilizadas, a participação de profissionais e cuidadores durante o desenvolvimento e 

avaliação de uso da plataforma foi fundamental para o aperfeiçoamento da ferramenta e está 

pautada nos princípios do design participativo, que busca a participação ativa das partes 

interessadas na concepção de um produto, neste caso, profissional e cuidador, visando garantir 

que o resultado atenda às demandas com alto grau de satisfação. Trata-se de um processo que 

busca conhecer, compreender, desenvolver e apoiar a troca de saberes mútua entre todos os 

interessados (CAMARGO, FAZANI, 2014; ROSA et al., 2019). 

Quanto a avaliação de satisfação de uso do Cuidador-Pro por profissionais, os dados 

apontam para uma percepção positiva sobre a ferramenta, principalmente com relação à 

utilidade das informações disponibilizadas, à clareza com que a informação é passada e a 

facilidade de uso do software. Além disso, todos os profissionais referem que indicariam o 

Cuidador-Pro aos seus pacientes. 

Este dado reforça o potencial de aplicabilidade prática deste recurso para uma demanda 

que surge no contexto da assistência, podendo servir como um complemento à atenção e 

tratamento tradicional prestado à pessoa com demência e seu cuidador. A plataforma auxiliaria 

na obtenção rápida de informação segura frente aos desafios diários aos quais os cuidadores 

estão expostos, e apoiaria as ações de educação em demência, reconhecendo que o processo 

educativo em saúde perpassa o acesso à informação e a construção do conhecimento.  

 A avaliação de satisfação de uso pelos cuidadores também apontou para uma percepção 

favorável e chama atenção para três aspectos principais. O primeiro diz respeito à interface de 

usuário, em que os participantes concordam que o Cuidador-Pro é fácil de aprender a usar, tem 

navegação intuitiva e apresenta organização lógica e atrativa. O segundo diz respeito ao 

conteúdo, considerado útil, prático e com linguagem clara, o que permitiu a compreensão das 

informações disponibilizadas por 96% dos participantes. E por fim, o terceiro aspecto, que trata 

da percepção de uso, em que a maioria concorda que sente-se mais informada sobre a demência 

e o cuidar após o uso da plataforma, sente-se mais segura para desempenhar as tarefas de 

cuidado e recomendaria o uso para outras pessoas. Os dados vão ao encontro do proposto pelo 

Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM): 1. utilidade, 2. facilidade de uso e 3. melhora da 

performance na tarefa, objetivo principal desta ferramenta.  

 A satisfação de uso é reforçada em alguns trechos de falas dos participantes que reiteram 

que o Cuidador-Pro tirou dúvidas, trouxe respostas e facilitou a aquisição de conhecimentos 

que antes precisavam de muitas fontes para serem construídos. “Conheço muitos cuidadores e 

eles fazem perguntas pra mim e as respostas estão no Cuidador-Pro” (C.); “O conteúdo está 
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ótimo! Tirou algumas dúvidas que eu tinha” (I.) e “Há 10 anos cuidando da minha mãe fui 

obtendo de diversas fontes informações para o melhor entendimento sobre a doença e o 

cuidado com ela. Este aplicativo teria facilitado bastante a minha vida quando tivemos este 

diagnóstico. Achei bastante prático facilitando muito para familiares e cuidadores que estão 

iniciando a caminhada com seu familiar/paciente” (H.).  

 De maneira geral, as plataformas digitais de apoio ao cuidador tem forte potencial para 

melhorar a qualidade do cuidado prestado através do acesso à informações relevantes e que 

aprimoram as habilidades para o cuidar. Além disso, melhora a capacidade de enfrentamento 

dos desafios diários ao orientar as ações, amenizando a sobrecarga física, mental e 

consequentemente melhorando os resultados gerais de cuidado ao idoso. Os usuários de 

aplicativos em sua maioria reconhece que estes são mais convenientes, rápidos e de fácil 

navegação quando comparados a outros recursos digitais, pois são acessíveis, versáteis, e 

auxiliam na organização da complexa rede envolvida no cuidar de outra pessoa (GROSSMAN; 

ZAK; ZELINSKI, 2018). 

 

- Os desafios no desenvolvimento do estudo 

 

 Dentre os desafios enfrentados no desenvolvimento da pesquisa, talvez o maior deles 

tenha sido transitar pela interdisciplinaridade. Segundo Japiassu (1976) e Thiesen (2008), a 

interdisciplinaridade está relacionada à troca de saberes e a integração de diferentes disciplinas 

dentro de um mesmo projeto, buscando a complementaridade do saber para a construção de 

pontes onde antes haviam fronteiras para a intercambiação do conhecimento.  

Por se tratar de um estudo colaborativo entre laboratórios de pesquisa, foi necessário 

adequar as demandas do estudo às especificidades das áreas envolvidas em sua criação (saúde 

e computação). Isto diz respeito à acomodar as necessidades e as soluções de acordo com o 

tempo de resposta quanto às demandas apresentadas, bem como aos limites impostos pelo 

próprio software. 

 Em contrapartida, a relação interdisciplinar possibilitou o aumento do conhecimento 

quanto às terminologias, instrumentos, sistemas e padrões de trabalho de uma área que são a 

base para disciplinas como as engenharias e a computação, mas que empresta a sua ciência para 

atender uma demanda que nasce da prática em saúde, e isto permite a produção e a socialização 

de soluções mais ajustadas às demandas.     
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8. CONCLUSÃO 

 

O aumento da prevalência de idosos com demência na população nos coloca diante do 

desafio de oferecer ações de suporte mais acessíveis e que orientem o cuidar no domicílio. A 

realização deste estudo permitiu o desenvolvimento de um conteúdo multimídia para 

smartphone com foco no cuidado da pessoa com demência, e considerou os aspectos 

relacionados à organização do cuidado prestado, as demandas informacionais e os requisitos 

para desenvolvimento da plataforma apontados pelos usuários finais.    

Os resultados encontrados permitem concluir que, embora tenha aumentado o uso de 

aplicativos para auxiliar o cuidado, há uma lacuna no mercado nacional, pois não há nenhuma 

plataforma brasileira com este fim e apenas um dos aplicativos avaliados está disponível na 

língua portuguesa. Ademais, a maioria tem o objetivo de informar quanto aos aspectos gerais 

da demência, mas não orientam as ações de cuidado. As estratégias de apoio que utilizam a 

tecnologia móvel podem e devem ser melhor exploradas, principalmente pela facilidade de 

acesso e amplo alcance que este tipo de recurso pode proporcionar.   

Quanto aos aspectos do cuidar, conhecer a organização das tarefas possibilitou 

identificar as demandas desta amostra de cuidadores, que é predominantemente formada por 

mulheres e que se dedicam em tempo integral ao cuidado. Embora a maioria receba ajuda de 

terceiros, principalmente para as tarefas domésticas, o cuidado ao idoso propriamente dito é 

realizado basicamente pelo cuidador primário. E, apesar de desempenharem este papel há mais 

de um ano, poucos são aqueles que se consideram bem informados sobre a demência e sobre o 

cuidar, e apontam os profissionais de saúde e a internet como principais fontes de informação. 

Isto mostra que as ações de apoio que visam a divisão mais justa das tarefas para minimizar o 

risco de sobrecarga do cuidador principal devem ser reforçadas, bem como aquelas que 

facilitam o acesso à informação de qualidade, entendendo que este é um requisito básico para 

o desempenho do papel, pois um cuidador bem informado presta melhor cuidado. 

Considerando que a internet foi uma das principais fontes de informação indicada pelos 

participantes, a maioria mostrou-se favorável ao uso de conteúdo multimídia digital como 

estratégia para a aquisição de informações sobre o cuidar. Isto porque reconhecem a escassez 

das ações de suporte ao cuidador e pela rapidez e praticidade de acesso ao conteúdo que este 

tipo de recurso oferecere. O método de design participativo permitiu o levantamento dos 

requisitos considerados essenciais pelos usuários finais para a criação de uma plataforma mais 

adequada às demandas. Em contrapartida, a falta de habilidade para o uso do smartphone 

mostrou-se como uma barreira para o reconhecimento da utilidade do recurso no apoio ao 
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cuidado. Esta é uma preocupação que deve ser considerada na implementação deste tipo de 

estratégia, a fim de buscar soluções que minimizem a dificuldade de uso e ampliem as 

oportunidades de acesso às ações de apoio que utilizam a tecnologia como meio. 

O Cuidador-Pro buscou trazer conteúdo atualizado e dicas práticas para orientar as ações 

dos cuidadores familiares, além de uma interface amigável e de uso intuitivo. Isto refletiu em 

uma avaliação positiva de satisfação de uso tanto por profissionais quanto por cuidadores. De 

maneira geral, os profissionais reconhecem a utilidade das informações e a clareza com que são 

passadas na plataforma, e indicariam o uso para seus pacientes, apontando a aplicabilidade do 

recurso para amenizar uma demanda da prática clínica. 

Já os cuidadores reforçaram a percepção de que o smartphone é um recurso eficaz para 

este tipo de intervenção pela rapidez e facilidade de acesso. Reconhecem que o uso do 

Cuidador-Pro proporcionou a ampliação do conhecimento sobre a demência e sobre o cuidar e 

aumentou a sensação de estarem mais preparados para a tarefa após o uso.  

 Esta é uma versão inicial da plataforma e, apesar dos resultados positivos quanto a 

satisfação de uso, a pesquisa não esgota o tema. As perspectivas futuras do estudo estão 

relacionadas ao aprimoramento do recurso, considerando a inserção de novos conteúdos 

indicados na avaliação deste estudo e à implementação de novas funcionalidades para oferecer 

um produto cada vez mais adaptável e personalizado às demandas de um grupo de usuários que 

é bastante heterogêneo. Sugere-se ainda que o teste de uso seja ampliado, considerando uma 

amostra maior de cuidadores e que seja avaliada a eficácia e o impacto do uso desta ferramenta 

nas ações de cuidado. 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B – AVALIAÇÃO CLÍNICA DA DEMÊNCIA (CDR) 

 

 
Nenhum 

0 

Questionável 

0,5 

Leve 

1 

Moderado 

2 

Grave 

3 

Memória 

Sem perda de 

memória ou 

perda leve e 

inconstante. 

Esquecimento 

constante, 

recordação 

parcial de 

eventos. 

Perda de 

memória 

moderada, mais 

para eventos 

recentes, 

atrapalha as 

atividades de 

vida diária. 

Perda grave 

de memória, 

apenas 

assunto 

altamente 

aprendido é 

recordado. 

Perda de 

memória 

grave. 

Apenas 

fragmentos 

são 

recordados. 

Orientação 
Completa 

orientação. 

Completamente 

orientado com 

dificuldade leve 

em relação ao 

tempo. 

Dificuldade 

moderada com 

relação ao 

tempo, 

orientado em 

áreas familiares. 

Dificuldade 

grave com 

relação ao 

tempo, 

desorientad

o quase 

sempre no 

espaço. 

Apenas 

orientado em 

relação a 

pessoas. 

Julgamento e 

solução de 

problemas 

Resolve 

problemas 

diários, como 

problemas 

financeiros; 

julgamento 

preservado. 

Dificuldade 

leve para 

solucionar 

problemas, 

similaridades e 

diferenças. 

Dificuldade 

moderada em 

lidar com 

problemas, 

similaridades e 

diferenças, 

julgamento 

social mantido. 

Dificuldade 

séria em 

lidar com 

problemas, 

similaridade

s e 

diferenças, 

julgamento 

social 

danificado. 

Incapaz de 

fazer 

julgamento 

ou resolver 

problemas. 

Relações 

comunitárias 

Função 

independente 

no trabalho, 

compras, 

grupos 

sociais. 

Leve 

dificuldade 

nestas tarefas. 

Não é 

independente 

nestas 

atividades, 

parece normal 

em uma 

inspeção casual. 

Não há 

independênc

ia fora de 

casa, parece 

bem o 

bastante 

para ser 

levado fora 

de casa. 

Não há 

independênc

ia fora de 

casa, parece 

doente o 

bastante para 

ser levado 

fora de casa. 

Lar e 

Passatempos 

Vida em casa, 

passatempos 

e interesses 

intelectuais 

bem 

mantidos. 

Vida em casa, 

passatempos, 

interesses 

intelectuais 

levemente 

prejudicados. 

Prejuízo suave 

em tarefas em 

casa, tarefas 

mais difíceis, 

passatempo e 

interesses 

abandonados. 

Apenas 

tarefas 

simples são 

preservadas, 

interesses 

muito 

restritos e 

pouco 

mantidos. 

Sem função 

significativa 

em casa. 

Cuidados 

pessoais 

Completamen

te capaz de 

cuidar-se. 

Completamente 

capaz de 

cuidar-se. 

Necessita de 

ajuda. 

Requer 

assistência 

ao vestir-se, 

para 

higiene. 

 

Muita ajuda 

para 

cuidados 

pessoais, 

incontinênci

a frequente. 
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ANEXO C – ESCALA DE SOBRECARGA DO CUIDADOR DE ZARIT 

 

 

1. Você sente que o idoso pede mais ajuda do que ele realmente necessita? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

2. Você sente que por causa do tempo que gasta com X não tem tempo suficiente para si mesmo? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

3. Você se sente estressado entre cuidar de X e suas outras responsabilidades com família e 

trabalho? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

4. Você se sente envergonhado com o comportamento de X? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

5. Você se sente irritado quando X está por perto? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

6. Você sente que X afeta negativamente seus relacionamentos com outros membros da família 

ou amigos? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre  

 

7. Você sente receio pelo futuro de X? 
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(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

8. Você sente que X depende de você? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

9. Você se sente tendo quando X está por perto? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

10. Você sente que sua saúde foi afetada por causa de seu envolvimento com X? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

11. Você sente que não tem tanta privacidade quanto gostaria por causa de X? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

12. Você sente que sua vida social tem sido prejudicada porque está cuidando de X? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

13. Você não se sente a vontade de ter visitas em casa por causa de X? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 
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14. Você sente que X espera que você cuide dele como se fosse a única pessoa que ele pudesse 

depender? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

15. Você sente que não tem dinheiro suficiente para cuidar de X somando suas outras despesas? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

16. Você sente que será incapaz de cuidar de X por muito mais tempo? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

17. Você sente que perdeu o controle de sua vida desde a doença de X? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

18. Você gostaria de simplesmente deixar que outra pessoa cuidasse de X? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

19. Você se sente em dúvida sobre o que fazer por x? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

20. Você sente que deveria estar fazendo mais por X? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 
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(4) Sempre 

 

21. Você sente que poderia cuidar melhor de X? 

 

(0) Nunca 

(1) Raramente 

(2) Algumas vezes 

(3) Frequentemente 

(4) Sempre 

 

22. De maneira geral, quanto você se sente sobrecarregado por cuidar de X? 

 

(0) nem um pouco 

(1) um pouco 

(2) moderadamente 

(3) muito 

(4) extremamente 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO SOBRE OS ASPECTOS DO CUIDADO 

 

 

1) O Sr (a) está cuidado do seu? 

2) Marido 

3) Esposa 

4) Pai 

5) Mãe 

6) Sogro 

7) Sogra 

8) Irmão 

9) Irmã 

10) Tio 

11) Tia 

12) Outro. 

 Especificar: _______________ 

 

2) O Sr mora junto com o idoso? 

(1) sim (2) não (99) NS/NR 

 

3) O Sr(a) é o principal responsável pelo cuidado direto e pelo idoso, realizando a maior parte das 

atividades do dia a dia? 

(1) sim (2) não (99) NS/NR 

 

4) Se não, o Sr(a) é a pessoa que ajuda o outro cuidador a realizar algumas tarefas de cuidado ao 

idoso, auxilia-o nas tarefas domésticas e algumas vezes se reveza com o outro cuidador? 

(1) sim (2) não (99) NS/NR 

 

5) Se não, O Sr(a) é a pessoa que algumas vezes por curto período fica com o idoso para o outro 

cuidador, realiza tarefas como, fazer compras, pagar contas, receber pensão, entre outras? 

(1) sim (2) não (99) NS/NR (88) NSA 

 

6) Há quanto tempo (meses) o Sr(a) é o cuidador do idoso(a)? ____________ 

 

7) Quantas horas por dia o Sr(a) se dedica ao cuidado do idoso(a)?_____horas 

 

8) Quantos dias na semana o Sr. (a) se dedica ao cuidado do idoso(a)?_____dias 

 

9) Das atividades a seguir, quais o Sr (a) realiza ou ajuda o idoso(a) fazer? 

 

1. O idoso não precisa de ajuda 

2. Ajuda o idoso (a) fazer 

3. Realiza pelo idoso (a) 

 

Código Tarefa Ajuda 

1 Higiene corporal (banho, higiene das partes íntimas)  

2 Higiene oral (escovar os dentes, escovar a dentadura)  

3 Eliminações  

4 Comer  



114 
 

5 Preparo da alimentação  

6 Medicação  

7 Levar à consulta médica, fisioterapia, exames  

8 Movimentação e transferência  

9 Tarefas domésticas  

10 Fazer compras  

11 Pagar contas  

12 Receber pensão  

13 Outro (especificar)  

 

10) O Sr(a) conta com a ajuda de alguém para o cuidado? 

(1) sim (2) não (99) NS/NR 

 

10a) Se sim, quantas são as pessoas que lhe ajudam? _____ (88) NSA 

 

10b) Se sim, ajuda em quais das seguintes atividades? (1) sim (2) não (99) NS/NR (88) NSA  

 

Código Tarefa Ajuda 

1 Higiene corporal (banho, higiene das partes íntimas)  

2 Higiene oral (escovar os dentes, escovar a dentadura)  

3 Eliminações  

4 Comer  

5 Preparo da alimentação  

6 Medicação  

7 Levar à consulta médica, fisioterapia, exames  

8 Movimentação e transferência  

9 Tarefas domésticas  

10 Fazer compras  

11 Pagar contas  

12 Receber pensão  

13 Outro (especificar)  

 

11) O Sr(a) recebe ou procura ajuda de entidades assistenciais? (1) sim (2) não (99) NS/NR 

(1) Igreja (1) sim (2) não (99) NS/NR 

(2) Grupo de apoio da comunidade (1) sim (2) não (99) NS/NR 

(3) Grupo de apoio da instituição de saúde (1) sim (2) não (99) NS/NR 

(4) Serviço de assistência social (1) sim (2) não (99) NS/NR 

(5) Outro (especificar) (1) sim (2) não (99) NS/NR 

 

12) O Sr(a) considera-se informado em relação à doença do idoso(a)? 

(1) não 

(2) pouco e insuficiente 

(3) pouco, mas suficiente 

(4) bem 

(5) muito bem 

(99) NS/NR 

 

13) O Sr(a) considera-se informado sobre como cuidar do idoso(a)? 

(1) não 

(2) pouco e insuficiente 

(3) pouco, mas suficiente 
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(4) bem 

(5) muito bem 

(99) NS/NR 

 

14) Das vias de informações a seguir, qual(is) o Sr (a) procurou para informar-se sobre como cuidar 

do idoso(a) e em relação à doença do idoso(a)? 

(1) Profissional da saúde (especificar): __________________________________________ 

(2) Internet 

(3) Livro e/ou manual 

(4) Outro (especifique): ______________________________________________________ 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(CUIDADOR – Fase 1) 

 

 

Título da Pesquisa: “O uso da tecnologia móvel no cuidado de idosos com demência” 

Pesquisadores: 

Marina Soares Bernardes – Terapeuta Ocupacional; Mestre em Ciências. Doutoranda pelo Programa de 

Pós Graduação Interunidades Bioengenharia EESC/FMRP/IQSC – USP.  

Profª Drª Carla da Silva Santana – Docente do Curso de Terapia Ocupacional da FMRP-USP; 

Orientadora pelo Programa de Pós Graduação Interunidades em Bioengenharia EESC/FMRP/IQSC – 

USP. 

 

Gostaria de convidá-lo (a) a participar do estudo intitulado “O uso da tecnologia móvel no cuidado de 

idosos com demência” sob a orientação da Profª Drª Carla da Silva Santana Castro. 

A cada dia cresce o número de idosos com demência no Brasil, o que exige preparo e capacitação dos 

cuidadores que irão dar o suporte diário a estes idosos. Nem sempre as ferramentas existentes são 

suficientes para apoiar as ações de cuidado, fazendo-se necessária a criação de estratégias mais viáveis 

e eficientes. O uso da tecnologia móvel para o cuidado em saúde (mHealth), pode ser um recurso 

promissor considerando a rapidez e facilidade na aquisição de informação e comunicação. Objetivo: 

Desenvolver e analisar o uso de um aplicativo educativo para smartphone como recurso de apoio no 

cuidado de idosos com demência. 

O estudo é dividido em três fases: 1) Identificação dos aspectos relacionados ao cuidado; 2) 

Desenvolvimento do aplicativo “Cuidador-Pro” 3) Teste de uso do aplicativo. Sua participação está 

relacionada à primeira fase do estudo, para caracterização do cuidado e levantamento de requisitos para 

o desenvolvimento da plataforma. A coleta de dados será realizada por meio de questionário 

semiestruturado. Ao participar desse estudo o Sr/Sra irá contribuir para o desenvolvimento de novas 

estratégias e ferramentas que apoiem as ações de cuidado à pessoa com demência. 

 

Para isso Sr/Sra deve estar ciente de que: 

1. Sua participação é voluntária e sua recusa não implicará em prejuízos para o Sr/Sra ou de qualquer 

familiar; 

2. O Sr./Sra. é livre para retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização ou 

prejuízo algum ao seu cuidado; 

3. O Sr./Sra. receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido contendo os objetivos e 

metodologia do estudo, assinado e rubricado em todas as páginas pelo pesquisador e pelo Sr./Sra.;  

4. As informações deste estudo poderão ser utilizadas para fins de ensino para os estudantes da área da 

saúde e também em eventos ou trabalhos científicos, mas não serão expostas de forma que o (a) 

identifique e sua identidade será sempre preservada; 

5. É garantido ao Sr./Sra. o acesso à informações e aos resultados do estudo;  

6. O Sr./Sra. não terá gastos extras com transporte e alimentação visto que a coleta de dados será feita 

em horário e local em que o Sr. já frequenta o espaço; 

7. A coleta de dados é feita através do preenchimento de questionários, na forma de perguntas e respostas 

sem envolver qualquer informação que possa lhe trazer prejuízos de ordem religiosa, moral, emocional, 

financeira ou corporal. Caso seja identificado qualquer desconforto por responder às perguntas, o Sr/Sra 

será ouvido e poderá contar com o nosso apoio para poder encontrar uma maneira de diminuir esta 

situação que o deixou desconfortável; 

8. Os riscos de quebra de privacidade e confidencialidade, bem como a possibilidade de danos à 

integridade moral/psíquica por participar do estudo são considerados mínimos. Os dados coletados serão 

seguramente armazenados em computador pessoal do pesquisador de maneira que as informações 

obtidas não sejam correlacionadas com o Sr./Sra., através da abreviação do nome do sujeito, preservando 

o seu anonimato; 
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9. O Sr/Sra é livre para desistir, a qualquer momento, de participar deste trabalho e também poderá obter 

qualquer informação sobre este estudo quando desejar; 

10. É garantido ao Sr./Sra. o direito de não responder a perguntas que considerar inadequadas ou que 

violem sua privacidade ou dignidade; 

 

Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento da pesquisa, 

para contato. 

 

1. Prof. Dra. Carla da Silva Santana (16) 3315-4417 (Sala da docente)  

2. Marina Soares Bernardes (16) 99161-1649 

3. Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

– USP (16) 3602- 2228 

 

 

Nome do participante: _____________________________________________ 

Assinatura do participante: _______________________________________ 

Data: ___/___/___ 

 

Nome do pesquisador: ___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador:________________________________________ 

Data: ___/___/___ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(CUIDADOR – Fase 3) 

 

 

Título da Pesquisa: “O uso da tecnologia móvel no cuidado de idosos com demência” 

Pesquisadores: 

Marina Soares Bernardes – Terapeuta Ocupacional; Mestre em Ciências. Doutoranda pelo Programa de 

Pós Graduação Interunidades Bioengenharia EESC/FMRP/IQSC – USP.  

Profª Drª Carla da Silva Santana – Docente do Curso de Terapia Ocupacional da FMRP-USP; 

Orientadora pelo Programa de Pós Graduação Interunidades em Bioengenharia EESC/FMRP/IQSC – 

USP. 

 

Gostaria de convidá-lo (a) a participar do estudo intitulado “O uso da tecnologia móvel no cuidado de 

idosos com demência” sob a orientação da Profª Drª Carla da Silva Santana Castro. 

A cada dia cresce o número de idosos com demência no Brasil, o que exige preparo e capacitação dos 

cuidadores que irão dar o suporte diário a estes idosos. Nem sempre as ferramentas existentes são 

suficientes para apoiar as ações de cuidado, fazendo-se necessária a criação de estratégias mais viáveis 

e eficientes. O uso da tecnologia móvel para o cuidado em saúde (mHealth), pode ser um recurso 

promissor considerando a rapidez e facilidade na aquisição de informação e comunicação. Objetivo: 

Desenvolver e analisar o uso de um aplicativo educativo para smartphone como recurso de apoio no 

cuidado de idosos com demência. 

O estudo é dividido em três fases: 1) Identificação dos aspectos relacionados ao cuidado; 2) 

Desenvolvimento do aplicativo “Cuidador-Pro” 3) Teste de uso do aplicativo. Sua participação está 

relacionada à terceira fase do estudo (teste de uso) para que possamos identificar a usabilidade e 

melhorias necessárias na ferramenta. Você terá acesso ao aplicativo por um mês e após este período a 

coleta de dados será realizada por meio de questionário semiestruturado quando lhe será perguntado 

sobre sua percepção quanto à usabilidade e viabilidade do aplicativo no cotidiano para o cuidado de 

idosos com demência.  

Ao participar desse estudo o Sr/Sra irá contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias e 

ferramentas que apoiem as ações de cuidado. 

 

Para isso Sr/Sra deve estar ciente de que: 

1. Sua participação é voluntária e sua recusa não implicará em prejuízos para o Sr/Sra ou de qualquer 

familiar; 

2. O Sr./Sra. é livre para retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização ou 

prejuízo algum ao seu cuidado; 

3. O Sr./Sra. receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido contendo os objetivos e 

metodologia do estudo, assinado e rubricado em todas as páginas pelo pesquisador e pelo Sr./Sra.;  

4. As informações deste estudo poderão ser utilizadas para fins de ensino para os estudantes da área da 

saúde e também em eventos ou trabalhos científicos, mas não serão expostas de forma que o (a) 

identifique e sua identidade será sempre preservada; 

5. É garantido ao Sr./Sra. o acesso à informações e aos resultados do estudo;  

6. O Sr./Sra. não terá gastos extras com transporte e alimentação visto que a coleta de dados será feita 

em horário e local em que o Sr. já frequenta o espaço; 

7. A coleta de dados é feita através do preenchimento de questionários, na forma de perguntas e respostas 

sem envolver qualquer informação que possa lhe trazer prejuízos de ordem religiosa, moral, emocional, 

financeira ou corporal. Caso seja identificado qualquer desconforto por responder às perguntas, o Sr/Sra 

será ouvido e poderá contar com o nosso apoio para poder encontrar uma maneira de diminuir esta 

situação que o deixou desconfortável; 

8. Os riscos de quebra de privacidade e confidencialidade, bem como a possibilidade de danos à 

integridade moral/psíquica por participar do estudo são considerados mínimos. Os dados coletados serão 
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seguramente armazenados em computador pessoal do pesquisador de maneira que as informações 

obtidas não sejam correlacionadas com o Sr./Sra., através da abreviação do nome do sujeito, preservando 

o seu anonimato; 

9. O Sr/Sra é livre para desistir, a qualquer momento, de participar deste trabalho e também poderá obter 

qualquer informação sobre este estudo quando desejar; 

10. É garantido ao Sr./Sra. o direito de não responder a perguntas que considerar inadequadas ou que 

violem sua privacidade ou dignidade; 

 

Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento da pesquisa, 

para contato. 

 

1. Prof. Dra. Carla da Silva Santana (16) 3315-4417 (Sala da docente)  

2. Marina Soares Bernardes (16) 99161-1649 

3. Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

– USP (16) 3602- 2228 

 

 

Nome do participante: _____________________________________________ 

Assinatura do participante: _______________________________________ 

Data: ___/___/___ 

 

Nome do pesquisador: ___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador:________________________________________ 

Data: ___/___/___ 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PROFISSIONAL) 

 

 

Título da Pesquisa: “O uso da tecnologia móvel no cuidado de idosos com demência” 

Pesquisadores: 

Marina Soares Bernardes – Terapeuta Ocupacional; Mestre em Ciências. Doutoranda pelo Programa de 

Pós Graduação Interunidades Bioengenharia EESC/FMRP/IQSC – USP.  

Profª Drª Carla da Silva Santana – Docente do Curso de Terapia Ocupacional da FMRP-USP; 

Orientadora pelo Programa de Pós Graduação Interunidades em Bioengenharia EESC/FMRP/IQSC – 

USP. 

 

Gostaria de convidá-lo (a) a participar do estudo intitulado “O uso da tecnologia móvel no cuidado de 

idosos com demência” sob a orientação da Profª Drª Carla da Silva Santana Castro. 

A cada dia cresce o número de idosos com demência no Brasil, o que exige preparo e capacitação dos 

cuidadores que irão dar o suporte diário a estes idosos. Nem sempre as ferramentas existentes são 

suficientes para apoiar as ações de cuidado, fazendo-se necessária a criação de estratégias mais viáveis 

e eficientes. O uso da tecnologia móvel para o cuidado em saúde (mHealth), pode ser um recurso 

promissor considerando a rapidez e facilidade na aquisição de informação e comunicação. Objetivo: 

Desenvolver e analisar o uso de um aplicativo educativo para smartphone como recurso de apoio no 

cuidado de idosos com demência. 

O estudo é dividido em três fases: 1) Identificação dos aspectos relacionados ao cuidado; 2) 

Desenvolvimento do aplicativo “Cuidador-Pro” 3) Teste de uso do aplicativo. Sua participação está 

relacionada à terceira fase do estudo (teste de uso) para que possamos identificar a usabilidade e 

melhorias necessárias na ferramenta. A coleta de dados será realizada por meio de questionário 

semiestruturado quando lhe será perguntado sobre sua percepção quanto à usabilidade e viabilidade do 

aplicativo no cotidiano para o cuidado de idosos com demência.  

Ao participar desse estudo o Sr/Sra irá contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias e 

ferramentas que apoiem as ações de cuidado. 

 

Para isso Sr/Sra deve estar ciente de que: 

1. Sua participação é voluntária e sua recusa não implicará em prejuízos para o Sr/Sra ou de qualquer 

familiar; 

2. O Sr./Sra. é livre para retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização ou 

prejuízo algum ao seu cuidado; 

3. O Sr./Sra. receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido contendo os objetivos e 

metodologia do estudo, assinado e rubricado em todas as páginas pelo pesquisador e pelo Sr./Sra.;  

4. As informações deste estudo poderão ser utilizadas para fins de ensino para os estudantes da área da 

saúde e também em eventos ou trabalhos científicos, mas não serão expostas de forma que o (a) 

identifique e sua identidade será sempre preservada; 

5. É garantido ao Sr./Sra. o acesso à informações e aos resultados do estudo;  

6. O Sr./Sra. não terá gastos extras com transporte e alimentação visto que a coleta de dados será feita 

em horário e local em que o Sr. já frequenta o espaço; 

7. A coleta de dados é feita através do preenchimento de questionários, na forma de perguntas e respostas 

sem envolver qualquer informação que possa lhe trazer prejuízos de ordem religiosa, moral, emocional, 

financeira ou corporal. Caso seja identificado qualquer desconforto por responder às perguntas, o Sr/Sra 

será ouvido e poderá contar com o nosso apoio para poder encontrar uma maneira de diminuir esta 

situação que o deixou desconfortável; 

8. Os riscos de quebra de privacidade e confidencialidade, bem como a possibilidade de danos à 

integridade moral/psíquica por participar do estudo são considerados mínimos. Os dados coletados serão 

seguramente armazenados em computador pessoal do pesquisador de maneira que as informações 
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obtidas não sejam correlacionadas com o Sr./Sra., através da abreviação do nome do sujeito, preservando 

o seu anonimato; 

9. O Sr/Sra é livre para desistir, a qualquer momento, de participar deste trabalho e também poderá obter 

qualquer informação sobre este estudo quando desejar; 

10. É garantido ao Sr./Sra. o direito de não responder a perguntas que considerar inadequadas ou que 

violem sua privacidade ou dignidade; 

 

Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento da pesquisa, 

para contato. 

 

1. Prof. Dra. Carla da Silva Santana (16) 3315-4417 (Sala da docente)  

2. Marina Soares Bernardes (16) 99161-1649 

3. Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

– USP (16) 3602- 2228 

 

 

Nome do participante: _____________________________________________ 

Assinatura do participante: _______________________________________ 

Data: ___/___/___ 

 

Nome do pesquisador: ___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador:________________________________________ 

Data: ___/___/___ 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Idade: _________ Telefone para contato: _____________________________ 

 

 

1. Sexo:  

1 Feminino 

2 Masculino 

 

2. Profissão: 

1 Aposentado 

2 Pensionista 

3 Trabalhador formal 

4 Trabalhador informal 

 

3.Estado civil: 

1 Solteiro (a) 

2 Casado (a) 

3 Divorciado (a) 

4 Viúvo (a) 

5 Outros 

 

3. Reside com: 

1 Sozinho (a) 

2 Cônjuge 

3 Filhos 

4 Netos 

5 Outros 

 

4. Escolaridade 

1 Sem escolaridade 

2 Até 2 anos de estudos 

3 Até 5 anos de estudos 

4 Até 8 anos de estudos 

5 Até 11 anos de estudos 

6 Até 15 anos de estudos 

7 Mais que 15 anos de estudos 

 

6. Renda familiar mensal 

1 Até 1 salário mínimo 

2 Até 3 salários mínimos 

3 Até 5 salários mínimos 

4 Até 7 salários mínimos 

5 Acima de 7 salários mínimos 
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APÊNDICE E - PERCEPÇÃO ACERCA DO USO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA 

PARA APOIAR O CUIDADO 

 

 
Nome: _____________________________________________________________ 

Data: _______________ 

 

 

Sentença CT 

(1) 

CP 

(2) 

N 

(3) 

DP 

(4) 

DT 

(5) 

01. Tenho boas experiências com tecnologias;      

02. As novas tecnologias, como smartphone, tablet e 

internet facilitam o cotidiano; 

     

03. O smartphone é um recurso viável para a aquisição de 

informações e novos conhecimentos; 

     

04. Acredito que a tecnologia poderia auxiliar nas ações 

de cuidado que desempenho no dia a dia; 

     

05. Uma plataforma informativa aumentaria o meu 

conhecimento para o cuidado de idosos com demência; 

     

06. O uso da tecnologia poderia deixar minha tarefa de 

cuidar ainda mais complexa; 

     

07. Acredito que já tenha o conhecimento necessário para 

cuidar e um conteúdo multimídia não me ajudaria nesta 

tarefa; 

     

08. Não confio nas informações vindas de 

recursos/serviços tecnológicos; 

     

09. Acredito que seria fácil incorporar o uso da 

plataforma no cotidiano; 

     

10. As ferramentas que apoiam o cuidado de idosos com 

demência é escasso e um conteúdo informativo para 

celular neste contexto poderia ser uma estratégia 

eficiente. 

     

Legenda: 

CT: Concordo Totalmente 

CP: Concordo Parcialmente 

N: Neutro 

DP: Discordo parcialmente 

DT: Discordo totalmente 

 

*Questionário elaborado com base no Technology Acceptance Model (Davis, Bagozzi e Warshaw, 1989) e no 

Questionário de Classificação do Uso de Aparelhos Eletrônicos utilizado pelo Projeto de Inclusão Digital de 

Idosos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (PIDI - FMRP). 
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APÊNDICE F - ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO CUIDADOR-PRO 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

1. Como você acha que um conteúdo multimídia para celular poderia ajudar nas ações de cuidado 

do dia a dia? 

1 Pela praticidade de uso 

2 Por disponibilizar informações rápidas e de fácil acesso 

3 Por disponibilizar informações de qualidade 

4 Pela gama de recursos de comunicação disponíveis no celular (áudio, texto, imagem, vídeos) 

5 Através de recursos que auxiliam a recordar e planejar as atividades (alarmes e agendas) 

6 Pela facilidade em encontrar informações específicas 

7 Outros 

 

2. Escolha no quadro abaixo quais características você julga importante a plataforma conter: 

(1) muito importante (2) importante (3) pouco importante (4) sem importância 

 Design e funcionalidade Pont. 

1 Opção Menu sempre visível na tela  

2 Opção “Pesquisa” para encontrar mais facilmente as informações  

3 Necessidade de cadastro de usuário (cadastrar email e senha)  

4 Apresentar as informações divididas por tópicos – ex: alimentação, higiene, 

lazer 

 

5 Apresentar as informações divididas de acordo com a fase da demência (fase 

inicial, moderada, avançada) 

 

6 Receber aviso sonoro quando novas informações forem acrescentadas no App  

 Acessibilidade  

7 Ter um menu que ensine as principais funções do App (Menu “ajuda”)  

8 Possibilidade de aumentar ou diminuir o tamanho das letras (fonte 

personalizada) 

 

9 Possibilidade de alterar as cores do App (cores personalizadas)  

10 Possibilidade de buscar informações através da fala (comando de voz)  

 Conteúdo  

11 Alimentação – rotina, perda de apetite, oferta de alimentos, deglutição, etc   

12 Higiene pessoal – cuidados com unhas e cabelos, barbear-se, cuidados 

dentários, etc 

 

13 Banho – privacidade, ambiente, segurança, sequência da tarefa   

14 Vestuário – dicas para facilitar a tarefa, possibilitar a escolhas  

15 Modificações domiciliares – cama, sanitário, disposição dos móveis, placas de 

orientação, etc  

 

16 Mobilidade e transferência – técnicas de facilitação, postura, materiais 

auxiliares 

 

17 Rotina estimulante – dicas de atividades, jogos, lazer  
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18 Como lidar com os aspectos emocionais (depressão, apatia)  

19 Como lidar com os aspectos comportamentais (agressividade, agitação)  

 Apresentação do conteúdo  

20 Texto  

21 Imagem  

22 Áudio  

23 Vídeo  

 Integração  

24 É importante ter uma versão para utilizar no computador? (website)  
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APÊNDICE G – AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DE USO DO CUIDADOR-PRO 

POR PROFISSIONAIS 

 

1. Nome: ______________________________________________________________ 

2. Data de nascimento_______________________ 

 

3. Profissão: 

 

(  ) Médico  

(  ) Terapeuta Ocupacional 

(  ) Fisioterapeuta 

(  ) Nutricionista 

(  ) Enfermeiro  

(  ) Educador físico 

(  ) Gerontólogo 

(  ) Psicólogo 

(  ) Técnico de Enfermagem 

(  ) Outros 

 

4. Sua relação com o cuidado ao idoso com demência é: 

 

(  ) Profissional 

(  ) Pessoal  

(  ) Ambos  

 

*Sobre o Cuidador-Pro 

1. Quanto ao design, por favor assinale a opção que melhor reflete a sua opinião 

Sentença Concordo 

totalmente 

Concordo Discordo Discordo 

totalmente 

O texto tem tamanho suficiente para ser 

lido sem dificuldades 
    

As cores utilizadas dão o contraste 

necessário para uma leitura confortável 
    

Os vídeos e imagens tornam a interação 

com a plataforma mais agradável 
    

A organização do menu me parece lógica 

 
    

A disposição das informações na tela torna 

a navegação fácil e intuitiva 
    

O Cuidador-Pro se apresenta de forma 

atraente / interessante 
    

 

- Na sua opinião, como o design do Cuidador-Pro poderia ser melhorado? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2. Quanto ao conteúdo, por favor assinale a opção que melhor reflete a sua opinião 

Sentença Concordo 

totalmente 

Concordo Discordo Discordo 

totalmente 

O conteúdo fornece informações 

importantes sobre demência 
    

O conteúdo traz dicas práticas para o 

cuidado diário 
    

A informação é passada de forma clara e 

compreensível 
    

O conteúdo trata os temas de forma 

superficial 
    

O Cuidador-Pro usa muito termo técnico, 

o que dificulta a compreensão do 

conteúdo 

    

 

- Como o conteúdo poderia ser melhorado? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- Existe algum tema não contemplado no conteúdo do Cuidador-Pro que você considera importante ser 

inserido? Qual?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Quanto à funcionalidade, por favor assinale a opção que melhor reflete a sua opinião 

Sentença Concordo 

totalmente 

Concordo Discordo Discordo 

totalmente 

É fácil aprender a mexer no Cuidador-

Pro, pois seu funcionamento é intuitivo 
    

O Cuidador-Pro funciona muito 

lentamente 
    

As mídias (foto e vídeo) são baixadas 

rapidamente 
    

É difícil sair de um tópico e retornar ao 

menu inicial 
    

 

4. Em quais aspectos a funcionalidade poderia ser melhorada? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Você recomendaria o Cuidador-Pro pra alguém? 

(  ) Sim 

(  ) Não  

 

*Instrumento baseado no Software Usability Measurement Inventory (SUMI) 
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APÊNDICE H – AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DE USO DO CUIDADOR-PRO 

PELOS CUIDADORES 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Idade: _______ 

Você está cuidado do seu/ sua: ______________________________     

Tempo de cuidado: ______________________ 

 

 

1. Quanto ao design, por favor assinale a opção que melhor reflete a sua opinião 

Sentença  CT C N D DT 

O texto tem tamanho suficiente para ser lido sem 

dificuldades 
     

As cores utilizadas dão o contraste necessário para uma 

leitura confortável 
     

As imagens e vídeos melhoram a experiência de uso do 

Cuidador-Pro 
     

A organização do menu me parece lógica 

 
     

As teclas “voltar”, “sair”, “pesquisar” são de fácil acesso 

 
     

O uso de imagens no menu facilitaria a identificação do 

assunto 
     

A disposição das informações na tela torna a navegação 

fácil e intuitiva 
     

O Cuidador-Pro se apresenta de forma atrativa/ interessante 

 
     

 

 

2. Quanto ao conteúdo, por favor assinale a opção que melhor reflete a sua opinião 

Sentença  CT C N D DT 

O conteúdo fornece informações importantes sobre 

demência 
     

O conteúdo traz dicas práticas para o cuidado diário 

 
     

A informação é passada de forma clara e compreensível 

 
     

A linguagem é de fácil compreensão 

 
     

As informações do aplicativo não são muito úteis 

 
     

O conteúdo trata os temas de forma superficial 

 
     

Eu consegui compreender todas as informações passadas 

pelo Cuidador-Pro 
     

O Cuidador-Pro usa muito termo técnico, o que dificulta a 

compreensão do conteúdo 
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3. Quanto à funcionalidade, por favor assinale a opção que melhor reflete a sua opinião 

Sentença  CT C N D DT 

Foi fácil aprender a mexer no Cuidador-Pro 

 

     

O tutorial de uso do Cuidador-Pro é útil e suficiente 

 

     

Eu sinto que consigo dominar a plataforma quando estou 

utilizando-a 

     

O Cuidador-Pro funciona muito lentamente 

 

     

O Cuidador-Pro para inesperadamente com frequência 

 

     

O Cuidador-Pro funciona rápido o suficiente 

 

     

O Cuidador-Pro é de fácil navegação 

 

     

É difícil sair de um tópico e retornar ao menu inicial 

 

     

Seria melhor que as opções do menu fossem agrupadas por 

temática 

     

As mídias são baixadas rapidamente 

 

     

O Cuidador-Pro tem o funcionamento complexo 

 

     

 

 

4. Quanto à sua percepção de uso, por favor assinale a opção que melhor reflete a sua opinião 

Sentença  CT C N D DT 

Eu recomendaria o Cuidador-Pro à outra pessoa      

Me sinto mais informado sobre demência após o uso do 

Cuidador-Pro  

     

Me sinto mais preparado para cuidar após o uso do 

Cuidador-Pro  

     

O Cuidador-Pro parece atrapalhar a maneira como eu 

normalmente realizado a tarefa de cuidar 

     

O Cuidador-Pro não atinge o objetivo de informar para o 

cuidado diário de idosos com demência 

     

Utilizar a plataforma não alterou a maneira como eu cuido      

O Cuidador-Pro trouxe informações importantes e que eu 

desconhecia 

     

Para mim foi importante ter usado o Cuidador-Pro 

 

     

Me sinto mais seguro nas tarefas diárias de cuidado após o 

uso da plataforma 

     

Me senti tenso usando este recurso 

 

     

 

5. Na sua opinião, o que precisa ser melhorado no Cuidador-Pro? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

*Instrumento baseado no Software Usability Measurement Inventory (SUMI) 

 


