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RESUMO
O presente trabalho trata do desenvolvimento de um aplicativo móvel para a
organização e disseminação das informações sobre serviços públicos de saúde no
município de Itabaiana, Sergipe. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de
desenvolvimento tecnológico, voltada para a utilização de sistemas informacionais
para a promoção do acesso a informações sobre serviços públicos. Como parte de
seu impacto social, estima-se que a disseminação de informações sobre os serviços
de saúde e, mais especificamente, sobre os serviços que são oferecidos nas
Unidades Básicas de Saúde e nos Centros Especializados, organizadas a partir dos
contextos de uso, possuindo potencial educativo sobre as decisões dos usuários do
sistema de saúde, contribuindo para a otimização do uso dos serviços da rede e
para a redução das filas no Hospital Regional. A produção do aplicativo móvel se
deu em cinco etapas, de acordo com a abordagem do Design Centrado no Usuário:
1) Coleta de dados; 2) Modelagem; 3) Projeto de navegação; 4) Design abstrato da
interface; 5) Desenvolvimento. Essas fases foram respaldadas pela revisão da
literatura sobre a Lei de Acesso à Informação; accountability; usabilidade,
organização e disseminação da informação e arquitetura da informação. Por sua
vez, os dados sobre os serviços públicos de saúde disponíveis no município de
Itabaiana foram coletados por meio de análise documental, incluindo a análise e
sistematização do conteúdo presente nos sites oficiais da prefeitura, do estado e
União, bem como do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Sistema
Único de Saúde.
Palavras-chave: aplicativos móveis; organização e disseminação da informação;
Sistema Único de Saúde (SUS); acesso à informação; dados governamentais
abertos.

ABSTRACT
This work deals with the development of a mobile application for the organization and
dissemination of information about public health services in the municipality of
Itabaiana, Sergipe. It is, therefore, a technological development research, aimed at
the use of information systems to promote access to information about public
services. As part of its social impact, it is estimated that the dissemination of
information about health services and, more specifically, about the services that are
offered in Basic Health Units and Specialized Centers, organized according to the
contexts of use, has educational potential on the decisions of users of the health
system, contributing to the optimization of the use of network services and to the
reduction of queues at the Regional Hospital. The production of the mobile
application took place in five stages, according to the User-Centered Design
approach: 1) Data collection; 2) Modeling; 3) Navigation project; 4) Abstract interface
design; 5) Development. These phases were supported by the literature review on
the Access to Information Law; accountability; usability, organization and
dissemination of information and information architecture. In turn, data on public
health services available in the municipality of Itabaiana were collected through
document analysis, including the analysis and systematization of the content present
on the official websites of the city, state and federal government, as well as the
National Registry of Unified Health System Health Establishments.
Keywords: mobile apps; organization and dissemination of information; Unified
Health System (SUS); access to information; open government data.
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1 INTRODUÇÃO

O acesso a informações de maneira estratégica pode se reverter em
vantagem competitiva em todos os campos sociais, seja nos ambientes corporativos
e produtivos do mercado, nas esferas da vida política ou nas microesferas da vida
cotidiana, onde os indivíduos usam as informações para orientar suas ações e as
tomadas de decisões, das mais simples às mais complexas.
Certamente, o papel da informação e as condições de sua produção,
acesso e circulação se tornam ainda mais complexas na medida em que as
estruturas da vida social são cada vez mais estruturadas a partir do uso intensivo
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) (CASTELLS, 1999).
Mas para além da informação, há algo que, por vezes, passa esquecido
ou invisibilizado em detrimento do conceito de informação, que é o conhecimento.
Para muitos, os sentidos se confundem, mas na prática as diferenças são precisas e
mudam todo o resultado.
Enquanto a informação diz respeito ao conjunto de dados ou
constatações organizadas que produzem algum tipo de sentido, o conhecimento é
algo além. Significa consciência, aprendizagem, percepção e uso da capacidade de
avaliação, inclusive das informações. Requer uma experiência mais aprofundada e é
através dele que exercemos nossa cidadania.
O conhecimento não pode ser confundido com o armazenamento de
informações, porque isso, por exemplo, um computador pode fazer. De forma
simples, pode-se dizer que o conhecimento requer o uso efetivo da informação,
entre outros fatores, para a solução de problemas (LAU, 2008).
Na presente pesquisa, a articulação entre informação e conhecimento
será feita através da compreensão da informação num sentido abrangente tomandoa tanto como “conhecimento organizado” quanto como um recurso fundamental para
a aprendizagem, o pensamento e para a formação de cidadãos bem informados e
ativos (LAU, 2008; DEMO, 2008).
Esta abordagem é justificada por dois pressupostos fundamentais.
Primeiro, pelo entendimento de que os processos de democratização do acesso às
informações, sobretudo as de interesse público, passam, necessariamente, pela via
do acesso a informações publicadas de forma sistematizada e organizada.
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Segundo, e de forma complementar, que o simples ato de publicar as
informações produzidas e custodiadas por instituições governamentais e de Estado
em sites oficiais não é suficiente para cumprir com os fortes requisitos
comunicacionais da democracia (HABERMAS, 2003), pois para que o cidadão
comum (no sentido estrito de não dotado de um conhecimento ou habilidades
especializadas para a garimpagem de informações em sistemas informacionais)
possa usufruir dessas informações é preciso que elas sejam disponibilizadas de
forma aberta, organizada e acessível, tanto do ponto de vista cognitivo quanto
tecnológico.
Sem o acesso às informações públicas governamentais e de Estado, é
certo que não cumpriremos com os preceitos fundamentais da democracia. Mas de
forma complementar, sem a possibilidade de transformar essas informações em
conhecimento, também não cumpriremos as condições necessárias para o exercício
pleno da cidadania.
O caráter democrático do acesso às informações de interesse público
ganha uma dimensão prática quando esta é correlacionada com o usufruto de
direitos. De forma mais específica, no caso dos direitos sociais, chama a atenção o
fato de que os cidadãos podem não usufruir de serviços públicos pelo simples fato
de não saberem que são prestados por entidades públicas e que estão acessíveis
de forma gratuita em sua cidade ou município.
Um direito ou um serviço público pode até existir, mas se o cidadão que
faz parte de seu público alvo não faz uso do serviço, não porque não precise dele,
mas porque não sabe que ele existe ou está disponível, a falha na divulgação do
serviço pelo ente público passa a se configurar como um problema que afeta o
acesso universal aos direitos de cidadania. É claro que esta é apenas uma das
facetas dos problemas que podem ser correlacionados com falhas no atendimento
do princípio da publicidade dos atos de instituições públicas.
Mas ele é destacado por sua conexão com os pressupostos centrais
adotados nesta pesquisa e que são complementados pelo pressuposto segundo o
qual a ausência de informações claras e acessíveis sobre serviços públicos,
sobretudo serviços fundamentais como os da área da saúde compromete não
apenas o princípio da publicidade dos atos públicos, como também traz prejuízos ao
cidadão, na medida em que o impossibilita de usufruir de um serviço que tenha
direito.
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A relação entre acesso à informação e o exercício da cidadania é objeto
de uma extensa e relevante literatura nas áreas do Direito, Ciências Sociais, Ciência
Política e Políticas Públicas. Neste âmbito, também ganha destaque o Decreto Nº
9.094, de 17 de julho 2017 (que revogou o Decreto anterior sobre a mesma matéria
de Nº 6.932, de 11 de agosto de 2009), que dispõe sobre a simplificação do
atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos federais, e a Lei 12.527, de
18 de novembro de 2011, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação,
apelidada de LAI (BRASIL, 2017).
Dentre os seus dispositivos ela trata dos procedimentos previstos para
assegurar o direito fundamental do acesso à informação no âmbito da administração
pública, incluindo a publicação de informações de interesse público, utilizando os
meios de comunicação viabilizados pelas tecnologias da informação, possibilitando a
transparência na administração pública, bem como o controle social da
administração pública (BRASIL, 2011). O que nos conduz a outro ponto relevante
para a problemática desta pesquisa, especificamente o do uso efetivo das
informações disponibilizadas em sites de instituições públicas.
Por vezes, essas informações são disponibilizadas de forma avulsa e em
plataformas generalistas, de modo que não só é difícil encontrar informações de
áreas específicas, como muitas vezes essas informações são publicadas em
formatos não compatíveis com os princípios prescritos pela Lei 12.527, que prevê,
por exemplo, em seu Artigo 8º que estas sejam disponibilizadas de modo a
“possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos,
estruturados e legíveis por máquina” (BRASIL, 2011).
Trazendo essa questão para o âmbito do problema desta pesquisa, o
Diário Oficial do município de Itabaiana, em específico, utiliza muitas informações
escaneadas, o que impossibilita um simples “CTRL F” 1. Assim como, não há uma
organização estratégica das informações: em uma mesma página você pode
encontrar licitações da área da saúde, nomeações da Secretaria do Meio Ambiente e
editais da Secretaria de Obras.
Não

há,

portanto,

um

esquema

lógico

de

organização

dessas

informações, basicamente as informações oficiais são compiladas em um arquivo e
disponibilizadas para a população em um campo pequeno dentro de um site com

1

Função de busca de determinado termo no texto.
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diversas

outras

informações

e

funcionalidades,

dificultando

assim

a

sua

recuperação.
Como

descrito

anteriormente,

as

informações

até

que

estão

disponibilizadas no site da prefeitura, mas a forma como elas são publicadas dificulta
seu acesso, diminuindo as chances para que o cidadão as utilize, por exemplo, para
orientar seu processo de decisão quanto à busca de atendimento na rede pública de
atendimento à saúde, o que pode ser constatado com um simples acesso ao site da
prefeitura de Itabaiana, cidade localizada a 54 km de Aracaju, a capital do estado de
Sergipe.
Fato este que é agravado pela inexistência de meios de comunicação que
divulguem a localização dos postos de saúde, assim como dos serviços disponíveis
em cada um destes. Em nenhuma mídia municipal essas informações são
divulgadas de forma clara. É disponibilizada apenas uma tabela no site da prefeitura,
porém ela foi publicada com diversas outras informações que não possuem,
necessariamente, ligação com a área da saúde.
Através de um levantamento das informações publicadas nas mídias
oficiais da prefeitura de Itabaiana sobre os serviços ofertados pela rede pública de
atenção à saúde, foi possível verificar que além de ser difícil de encontrar, muitas
vezes estas informações estão incompletas. Isto é particularmente mais grave no
caso das informações sobre as unidades de saúde localizadas em povoados: as
informações constantes não contemplam a especificação da localização, não há, por
exemplo, um link que direcione o usuário para sua localização, ou seja, apenas está
registrado que há um posto de saúde naquela região, sem mais detalhes. O Hospital
Regional de Itabaiana oferece outro exemplo relevante de ausência de informações
acessíveis.
Segundo informações constantes no site “SM Gestão Hospitalar”, o
Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho é programado para
atender pacientes dos municípios de Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei
Paulo, Itabaiana, Macambira, Malhador, Maria Bonita, Pedra Mole, Pinhão,
Ribeirópolis e São Domingos, uma microrregião com aproximadamente 209.539
habitantes.
O hospital possui o perfil de uma unidade de média complexidade, com
atendimento de urgência e emergência 24 horas, serviços de atendimento
ambulatorial e internações, mas ele não possui um Website próprio. O máximo que
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um usuário interessado em obter informações sobre o hospital poderá conseguir via
Website do Governo do Estado é o endereço e os números de telefone para contato.
Sobre este aspecto, é importante registrar que a ausência de informações claras e
prestadas de forma espontânea pelos órgãos públicos sobre os serviços prestados
ao cidadão implica no descumprimento do Decreto Nº 6.932, de 11 de agosto de
2009, que, entre outras ações, institui a Carta de Serviços ao Cidadão (BRASIL,
2009).
A Carta de Serviços ao Cidadão é um documento que deve ser elaborado
pelas organizações públicas que visa informar aos cidadãos quais os serviços
prestados por elas, como acessar e obter esses serviços e quais são os
compromissos com o atendimento e os padrões de atendimento estabelecidos. A
sua prática implica em princípios fundamentais da gestão pública, a exemplo do
acesso à informação, recuperação e transparência, premissas fundamentais da
participação cidadã e do controle social.
Lamentavelmente, a esfera federal também nos oferece outro importante
exemplo de ausência de informações sobre unidades da rede de atenção à saúde
em Itabaiana. No caso, também não foi possível encontrar informações sobre o
funcionamento do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) a pessoas com
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), nem no site ou nas mídias sociais
administradas pela assessoria de imprensa da prefeitura. Somente foi possível
encontrar informações sobre o CTA no Website do Governo Federal, mas até lá as
informações eram incompletas e insuficientes (BRASIL, 2020?).
No que se refere às mídias sociais administradas pela assessoria de
imprensa da prefeitura de Itabaiana, faz-se importante salientar que a prefeitura do
município possui conta no Instagram2. Inclusive esta mídia está sendo utilizada de
forma estratégica durante a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), tendo sido
criada uma conta específica no Instagram para a Secretaria de Saúde a fim de
facilitar a comunicação direta com a população.
Sobre esta mídia social, foi possível identificar informações úteis e
necessárias, sobretudo no contexto pandêmico, porém, ainda assim não há uma
organização lógica das informações, tampouco precisão informativa. A conta no
Instagram da Secretaria de Saúde de Itabaiana foi criada no dia 25/03/2020 para

2

Rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários.
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divulgar notícias acerca da COVID-19, de modo que outras informações ainda são
pouco exploradas.
Já a conta no Instagram da prefeitura possui um “destaque”3 para cada
secretaria, entretanto, as informações disponibilizadas são generalistas. Este é o
caso dos stories fixos dentro do campo “Saúde” que informam que a farmácia da
unidade básica está abastecida de remédios. Mas quais são os remédios ou tipos de
remédios disponíveis? Isso não é informado.
Esse tipo de publicação é importante do ponto de vista da prestação de
contas, entretanto dada a relevância dos serviços relacionados à saúde, as
informações para a população não podem ficar ao acaso de eventuais posts em
mídias sociais.
Seguindo o que está disposto na LAI, que deve ser observada por
estados, municípios e União, as informações de interesse público, incluindo as
referentes aos serviços prestados pela administração pública, devem ser
disponibilizadas de forma acessível, sendo obrigatória sua publicação em sites
oficiais na Web, provida com recursos que permitam a recuperação da informação
de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão
(BRASIL, 2011).
Pode-se dizer que a publicidade, que é um dos princípios da
administração pública, via de regra, está sendo cumprida. Mas a forma como as
informações são disponibilizadas fere outro princípio fundamental que é o da
eficiência, sendo este, o princípio criado para ter um controle dos resultados das
ações da Administração Pública.
Tem-se aqui duas questões fundamentais: a primeira é sobre a
importância da informação para o exercício da cidadania e do cumprimento dos
direitos; a segunda é sobre como as informações, nesse caso as relacionadas aos
serviços prestados pela rede pública de atenção à saúde no município de Itabaiana
estão sendo disponibilizadas para o cidadão usuário desses serviços. Há ainda outra
questão, que diz respeito ao uso das informações para solucionar necessidades
sociais e econômicas da sociedade, conforme a lógica do uso da informação nas
chamadas Cidades Inteligentes.

3

Os destaques do Stories ajudam a fixar informações e registros importantes para quem segue o
perfil.
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Este conceito não precisa necessariamente estar atrelado a um alto grau
de desenvolvimento tecnológico, mas à utilização dos recursos disponíveis de forma
sustentável ou que solucione demandas sociais a partir dos próprios recursos
(dados) existentes no município, o que de fato não acontece no município de
Itabaiana, sobretudo no que tange às informações sobre os serviços públicos na
área da saúde.
Não há, no setor privado, tampouco na administração pública, iniciativas
para a utilização dos dados governamentais para o desenvolvimento de sistemas,
por exemplo, que facilitem a rotina da população que precise utilizar os serviços
públicos de saúde.
Parte disso deve-se, também, a ausência de uma cultura organizacional e
política que trate e/ou perceba a publicação dos dados produzidos e custodiados
pela administração pública como um serviço público. A LAI ficou mais conhecida
como um meio de solicitação de informação, mas pouco se fala sobre os dados
governamentais abertos e sobre a possibilidade de sua utilização para alimentar
sistemas informacionais com fins de acessibilidade à informação de interesse e
utilidade pública.
Ao realizar uma busca na plataforma Scientific Eletronic Library (SciELO)
com a expressão “Lei de Acesso à Informação” foi possível identificar apenas 64
resultados e apenas sete quando a busca foi realizada com a expressão “Dados
Governamentais Abertos”. O objetivo da busca foi compreender o quanto de
produção científica existe a respeito do assunto e como ela está sendo abordada
nessas produções
De uma maneira geral, o problema não se restringe a Itabaiana, o estado
de Sergipe também não conta com iniciativas de uso estratégico dos dados abertos
para a solução de problemas nos espaços urbanos. Um exemplo de um município
que desenvolve ações a partir da perspectiva dos dados abertos é Fortaleza, no
Ceará, onde foi criada uma plataforma o site “Fortaleza Dados Abertos”4 específico
para incentivar o uso dos dados abertos para desenvolver soluções inteligentes para
problemas reais na sociedade (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2020).
Diante do exposto, faz-se o seguinte questionamento: um aplicativo
informativo para dispositivos móveis é um recurso informacional válido, quanto à
organização e disseminação da informação, para tornar as informações sobre os
4

O site Fortaleza Dados Abertos esta disponível em: https://dados.fortaleza.ce.gov.br/.
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serviços prestados pela rede pública de atenção à saúde no município de Itabaiana
mais acessíveis para seu público usuário? E, de forma complementar: de que modo
essas informações podem ser organizadas em um aplicativo móvel de forma a
viabilizar seu acesso de forma eficiente e eficaz?
Estas questões nortearam o desenvolvimento desta pesquisa que teve
como principal objetivo o desenvolvimento de um aplicativo informativo como
tecnologia informacional para a organização e disponibilização de informações
referentes à rede de saúde pública no município de Itabaiana, de maneira
estratégica, fácil e organizada para potenciais usuários desses serviços. Mais
especificamente buscou-se como objetivos:
 Identificar os contextos ou situações de uso dos serviços públicos de
atenção à saúde para definir os perfis de usuários (público-alvo) do serviço de
informação que será prestado pelo aplicativo;
 Identificar e organizar de forma sistemática as informações referentes
aos serviços de saúde disponíveis na rede pública do município de Itabaiana;
 Construir um aplicativo informativo baseando-se na abordagem do
Design Centrado no Usuário5 e dos conceitos de usabilidade.
Como bem colocou Zygmunt Bauman (2008, p. 21), na “era da
informação, a invisibilidade equivale à morte”. Embora o contexto em que ele aplica
esse argumento seja diferente do aqui apresentado, há uma ponte que o liga às
questões que envolvem informações públicas, a saber: a invisibilidade das
informações públicas equivale à morte de sua função na comunicação democrática.
A temática da aplicação das TIC’s para possibilitar e/ou ampliar a
visibilidade

e

acessibilidade

das

informações

produzidas,

custodiadas

ou

acumuladas em órgãos ou entidades da administração pública ganhou relevância no
Brasil, sobretudo após a vigência da LAI.
Embora não faça parte do escopo desta pesquisa, também é importante
salientar o papel da sociedade civil organizada na cobrança por mecanismos
práticas institucionais que ampliem a transparência e a compliance na gestão pública
para o desenvolvimento, mesmo que ainda embrionária, de uma cultura da
transparência na administração pública e do reconhecimento do acesso à
informação como um direito fundamental de cidadania.

5

Do termo inglês User Centered Design (UCD).
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A proposta de desenvolvimento de um aplicativo móvel para a
organização e disseminação de informações sobre o serviço público de saúde segue
o curso desses anseios, sobretudo por acreditar no potencial democrático do uso de
recursos informacionais para apoiar processos sociais que fortaleçam a democracia,
o exercício da cidadania e o gozo de direitos.
A proposta de desenvolver um aplicativo para a organização e
disseminação da informação de interesse público e a partir de dados públicos não é
algo necessariamente novo. Através de uma pesquisa na Web foi possível
identificar, inclusive, a existência de vários aplicativos voltados para a educação e
informação na área da saúde, como será abordado mais adiante.
Não se trata também de produzir informações novas, uma vez que o
problema detectado não foi necessariamente o da inexistência de informações, mas
que as informações existentes não estão sendo publicadas de forma a facilitar seu
acesso pelos potenciais usuários dos serviços públicos de saúde.
De forma resumida, esta pesquisa e o produto proposto buscam utilizar os
recursos de sistemas informacionais para solucionar um problema detectado na
comunicação social das informações sobre os serviços públicos de saúde de
Itabaiana. O site oficial da prefeitura do município disponibiliza informações sobre
esses serviços, mas elas estão desorganizadas, não há uma sequência lógica ou
menus que possibilitem a recuperação das informações desejadas através de
trajetos de navegação intuitivos. Tampouco foi possível identificar na região a
existência de um serviço com objetivos similares aos propostos aqui.
A escolha do tema se deu justamente por isso: percebeu-se que este é
ainda um campo inexplorado na região, com problemas reais de resolução possível,
em uma área que diz respeito ao que temos de mais valioso: a saúde.
Quanto

à

sua

estrutura,

além

desta

introdução,

dedicada

à

contextualização do problema e objeto desta pesquisa, a dissertação está dividida
em 4 partes. Na primeira parte após a introdução, consta o referencial teórico, que
contextualiza a pesquisa, trazendo embasamento para reforçar a viabilidade e
pertinência do tema.
Depois, é apresentada a metodologia da pesquisa, tanto no quesito dados
e informação, como também do próprio desenvolvimento do aplicativo. Há, também,
uma parte específica para o diagnóstico, onde é realizada uma análise de todo
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contexto que envolve a idealização do aplicativo. Posterior a essa parte, então,
consta a intervenção e seus resultados.
Por fim, há uma parte destinada às considerações finais, onde é realizada
uma análise do resultado e da pesquisa como um todo, tal como de sua contribuição
social.
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A LAI, Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamenta o direito
de acesso às informações públicas. Ela é aplicada para os três poderes da União e
para todos os entes, sejam eles Municipais, Federais ou Estaduais e representa um
importante mecanismo de consolidação da democracia no Brasil além, é claro, de
fortalecimento da Transparência Pública como meio de combate à corrupção e
acesso à cidadania.
Os dados geralmente podem ser solicitados via Sistema Eletrônico do
Serviço de Informações do Cidadão (a-Sic) e também presencialmente nos órgãos
públicos. As informações, no entanto, precisam estar claras e compreensíveis, afinal,
a informação só é eficaz se o receptor consegue entender corretamente a
mensagem que é transmitida (MEDEIROS; MAGALHÃES; PEREIRA, 2014).
A LAI também prescreve a obrigatoriedade da disponibilização de
informações sobre as atividades exercidas pelos órgãos e entidades da
administração pública municipal, estadual e federal (inclusive as relativas à sua
política, organização e serviços), de forma acessível, objetiva, transparente e clara
em seus sites oficiais na Internet (BRASIL, 2011).
Segundo Morais e Guerra (2015), a medida é uma prática de boa
governança na Gestão Pública, onde o plano de administração precisa ter
responsabilidade e transparência, além de incentivar o controle social na aplicação
dos recursos públicos e das decisões públicas. Isto pressupõe que, como as
informações produzidas pelo Estado possuem finalidade pública, elas devem estar
acessíveis para todos.
Uma sociedade democrática pressupõe que o cidadão tenha consciência
do que acontece ao seu redor e possa tomar decisões de maneira mais assertiva e
consciente, contribuindo para o pleno exercício de seus direitos de cidadania,
individuais, políticos e sociais. Na LAI, como já explicitado, há diversos mecanismos
para que o processo de acesso à informação seja facilitado. Um exemplo são os
Dados Abertos Governamentais que se constituem como uma ferramenta que pode
ser utilizada potencialmente por qualquer cidadão, interessado e com as habilidades
informacionais necessárias para garimpar, cruzar dados e avaliar os resultados
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desses cruzamentos, quanto por profissionais especializados, como jornalistas de
dados que usam esse recurso para gerar informações contextualizadas e
desenvolver reportagens de interesse público.
Há também quem utilize esses dados como uma maneira de desenvolver
ferramentas que contribuam com o processo de controle social ou simplesmente
resolvam questões importantes da sociedade. Salienta-se também que é a
infraestrutura informacional propiciada pela LAI, na qual estão incluídos os Dados
Abertos Governamentais, que torna esta pesquisa possível.
Ou seja, sem o conjunto de dados disponibilizados nos sites oficiais de
órgãos da administração pública e a obrigatoriedade, por exemplo, de prestar
informações de forma estimulada via Sistema Eletrônico do Serviço de Informações
ao Cidadão (e-SIC), seria muito difícil conceber uma ferramenta informacional como
a aqui proposta.
De

acordo

com

Ribeiro

e Almeida

(2011), os Dados Abertos

Governamentais são entendidos como o esforço para a publicação e disseminação
das informações do setor público na Web, permitindo a reutilização e a integração
destes dados. Nesse sentido, eles permitem a utilização dessas informações de
modo que a sociedade possa construir uma visão mais clara sobre o que está sendo
realizado pelo poder público. Esses dados devem ser disponibilizados de maneira
aberta, em diversos formatos e de forma “bruta”, de modo que as pessoas possam
manipular, cruzar dados, e tirar suas próprias conclusões.
Sendo disponibilizados dessa maneira, a população pode utilizar esses
dados em ferramentas informatizadas, com diversos objetivos, mas que tendem a ter
foco principal o accountability, ou seja, a prestação de contas, responsabilização e a
transparência dos atos e decisões dos agentes públicos através da disponibilização
de forma ativa ou estimulada das informações e dados públicos oficiais. A partir dos
dados abertos, também é possível gerar novos conhecimentos, novos serviços e
produtos, viabilizando, inclusive, o aumento do papel fiscalizador da sociedade, por
meio de validação dos dados oficiais fornecidos (RIBEIRO; ALMEIDA, 2011).
Para o aplicativo desenvolvido a partir desta pesquisa, esse recurso será
utilizado como principal meio de mapeamento das informações sobre os serviços
prestados no município de Itabaiana na rede do Serviço Único de Saúde (SUS).
Além de ser o recurso legal mais assertivo, os dados dessa rede possuem
credibilidade já consolidada, já que são oficiais. Ou seja, não será gerado nenhum
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dado novo, apenas será realizada uma reorganização dos que já existem, mas que
não estão disponíveis (ou publicados), como os também publicados em ambientes
pouco visíveis ou pouco acessíveis e ainda, que foram publicados, mas com uma
linguagem excessivamente técnica, que dificulta sua compreensão.
Uma dúvida comum ligada aos dados abertos diz respeito ao seguinte
questionamento: se a informação está disponibilizada em um site público, ela já não
seria aberta? A resposta é: não necessariamente.
Esse fato foi identificado por diversas nações, inclusive pelo governo de
Barack Obama em 2009 nos Estados Unidos (EUA) que criou um memorando que
fortaleceu a transparência governamental e expandiu a questão do acesso à
informação pública. O então presidente compreendeu que somente disponibilizar as
informações não era suficiente. Era preciso disponibilizar os dados de maneira
aberta, em diversos formatos para que as pessoas pudessem utilizá-los das formas
que achassem mais convenientes (WHITE HOUSE, 2009).
A ação de Obama desencadeou uma reavaliação sobre a disponibilização
dos

dados

governamentais,

incentivando

a

implementação

de

Dados

Governamentais Abertos em diversos países, incluindo o Brasil. A política de dados
abertos do poder executivo federal foi instituída no Brasil pelo Decreto Nº 8.777, de
11 de maio de 2016 (BRASIL, 2016).
Segundo David Eaves (2009), pesquisador e referência nesse campo de
pesquisa, entre os fundamentos que norteiam os Dados Governamentais Abertos, é
preciso observar três princípios como fundamentais para a sua promoção ou para a
existência efetiva de dados abertos. Primeiro, se o dado não pode ser encontrado
indexado na Web ele não existe. Segundo, se ele não estiver aberto e disponível em
formato compreensível por diversas máquinas, ele não pode ser aproveitado. E
terceiro, se algum dispositivo legal não permitir sua replicação ele não é útil.
Através da análise da disponibilização dos dados acessíveis ao público
sobre os serviços prestados pela rede do SUS em Itabaiana, ficou evidente que os
dados publicados no site oficial da prefeitura não cumprem com boa parte desses
princípios. Primeiro porque alguns não são de fato disponibilizados, segundo porque
outros não estão em formato aberto e terceiro porque a maioria estão apenas
escaneados, de modo que nenhum sistema consegue ler ou manipular, logo não
podem ser utilizados. Não obstante, parte significativa dos dados que serão
utilizados para estruturar e alimentar o aplicativo serão oriundos de dados
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governamentais publicados de forma aberta em sites do Governo do Estado de
Sergipe e do Governo Federal, mais especificamente do Ministério da Saúde (MS).
A correlação entre os Dados Governamentais Abertos e as possibilidades
abertas por sua utilização para promover impactos positivos na administração
pública conduz a um segundo conceito relevante para o escopo desta pesquisa, o de
accountability.
Accountability, embora não tenha tradução exata para o português, pode
ser compreendida como a transparência dos governantes na prestação de contas e,
também, na responsabilização destes mesmos governantes pelos seus atos
(PINHO; RAUPP, 2011). Ela é um certo tipo de relação estabelecida entre os
governantes e os governados, de modo que os governantes possam prestar contas
durante todos os anos de mandato, e os governados possam realizar a fiscalização
ou controle.
Não há dúvidas de que o conceito está associado à fiscalização e ao
controle público, porém, pela dificuldade de sua definição e amplitude do
diagnóstico, O'Donnell (1998), um dos maiores pesquisadores do tema, identifica
dois tipos de accountability: a vertical e a horizontal. A horizontal é exercida pelos
próprios poderes Legislativo, Judiciário e Executivo; enquanto a accountability
vertical é exercida diretamente pelo povo, sendo conhecida por contribuir no
processo de concretização da democracia participativa.
A accountability vertical diz respeito, portanto, ao controle que ocorre
durante os anos de mandato de um representante no Brasil, como prefeitos,
vereadores e deputados estaduais, por exemplo. Através do acompanhamento pelos
cidadãos das ações dos seus representantes, dos gastos públicos e até das
propostas apresentadas e realizações, como obras públicas. Para tal, a
informatização dos processos e dados tem uma grande importância.
Na seção que segue, serão tratados de forma mais direta os conceitos e
princípios que foram aplicados para o desenvolvimento do aplicativo ItaSaúde, mais
especificamente os princípios da usabilidade e do Design centrado no usuário e da
recuperação e mediação da informação.
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2.1 Da usabilidade como um princípio aplicado à organização e mediação da
informação a partir de aplicativos móveis

Segundo Santos, Berger e Mezzaroba (2010), na sociedade moderna a
informatização se faz necessária em diferentes esferas e no âmbito democrático
também, pois, com a facilitação do acesso aos meios virtuais e com a propagação
da Internet o acesso dos cidadãos às informações que possibilitam a accountability
também se tornou mais viável, desde que sejam criadas condições para tanto.
Ou seja, desde que a população tenha acesso às tecnologias digitais, à
rede internet; e acesso à educação necessária para o desenvolvimento das
habilidades informacionais e técnicas necessárias para encontrar, avaliar e
processar cognitivamente a informação. Transformando-a, por exemplo, em
conhecimento e que esses dados ou informações estejam armazenados e
disponíveis em sistemas informacionais que viabilizem sua acessibilidade, ou seja,
que possibilitem a recuperação automática da informação.
Na Ciência da Informação (CI) a recuperação da informação cumpre um
papel essencial, firmando-se como uma área de atuação e estudos em que o
objetivo principal é a facilitação na utilização da informação. De uma forma geral,
pode-se dizer que a recuperação da informação atua nos procedimentos que
perpassam a representação, armazenamento, busca e acesso às informações que o
usuário esteja procurando (LANCASTER, 1991).
Nesse sentido, implica diretamente em utilizar um estoque de informações
de forma útil, de forma que o usuário tenha uma experiência boa, intuitiva e usual.
Frederick Lancaster em “Indexação e Resumos: teoria e prática” (1991), fala sobre a
representação temática, que seria a catalogação de assuntos.
Essa representação é dividida entre; resumo, que seria um meio de
informar de maneira sucinta ao usuário a respeito daquele documento; extrato, ou
seja, uma versão reduzida do documento, com frases extraídas do próprio e, por fim;
o índice, que seria a representação do que se tem no texto por meio de algumas
palavras.
Esses conceitos acima são importantes para esta pesquisa, uma vez que
um dos objetivos principais do produto desenvolvido é o de possibilitar a
recuperação da informação, o que pode por sua vez ser alcançado por meio da
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organização das informações através dos recursos de representação temática dos
conteúdos que serão disponibilizados no aplicativo móvel.
Como afirmado por Lancaster (1991), a interpretação do conteúdo
temático dos documentos facilita sua organização e, desse modo, sua recuperação
nas bases de dados. Desse modo, a disponibilização das informações indexadas em
um mesmo assunto facilita a procura e a recuperação das informações desejadas
dentro de um banco de dados ou pastas de sistema. E não só isso como também,
otimiza, organiza, melhora o fluxo de informações e a utilização dessas informações,
já que estão bem segmentadas.
Esse é o caso dos ícones textos de menus de aplicativos ou sites que
agregam informações sobre um mesmo tema, estabelecendo as hiperligações e
facilitando a navegação entre hipertextos (LEÃO, 1999). Ao clicar no ícone, o usuário
vai encontrar todas as informações em específico sobre o tema que procura, o que
certamente tornará a experiência de utilizar o aplicativo mais confortável e intuitiva.
A utilização de sistemas de referenciação da informação por meio da
indexação das informações utilizando-se de imagens mentais, fazem parte da
infraestrutura lógica que possibilitará, entre outros fatores, a recuperação da
informação em banco de dados e a navegação em sistemas informacionais. São
esses modelos mentais que definem como um sistema de informação irá funcionar
ou como as informações serão agregadas na Arquitetura da Informação (CYBIS;
BETIOL; FAUST, 2015).
Por sua vez, segundo Guilhermo Reis (2007), o objetivo da Arquitetura da
Informação é organizar a informação de forma que seus usuários possam assimilá-la
com facilidade. De acordo com o autor, os problemas que mais afetam os acessos
aos websites estão relacionados à organização da informação na sua interface.
Falhas que dizem respeito a isso geram frustração e até raiva no usuário. De modo
que a dificuldade em encontrar uma informação é um dos fatores que mais irritam o
usuário.
Segundo Dillon (2002), o objetivo da Arquitetura da Informação é o de
realizar o processo de estruturação, implementação e avaliação dos espaços
informacionais onde ocorre interação social. Os dispositivos móveis devem ser
projetados com a finalidade de oferecer a melhor experiência para o usuário, ou
seja, a informação deve ser organizada buscando facilitar a usabilidade, além de
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promover o acesso ágil no processo de busca por informações (GUIMARÃES;
SOUSA, 2016).
Importante salientar neste ponto que a elaboração da Arquitetura da
Informação do aplicativo, assim como a identificação dos requisitos do sistema
fazem parte do processo mais amplo de desenvolvimento do produto. Existem várias
metodologias utilizadas para o desenvolvimento de projetos, incluindo os de
produtos informacionais, tais como Rational Unified Process (RUP), o SCRUM e o
Feature Driven Development (FDD), para citar algumas das metodologias ágeis mais
utilizadas.
Em comum, essas metodologias têm o fato de adotarem o método de
divisão das fases do desenvolvimento do projeto de modo a permitirem mais
agilidade para as atividades de desenvolvimento, integração das equipes que
trabalharão no projeto, identificação de falhas, entre outros fatores. Dadas às
características do produto desenvolvido a partir desta pesquisa e de suas condições
de produção, optou-se pela abordagem do Design Centrado no Usuário.
De uma maneira geral, o Design Centrado no Usuário é um tipo de
metodologia em que a prioridade é o usuário. Dessa maneira, os produtos criados
através dele visam suprir necessidades dos usuários e especialmente tornar a
experiência usual. Pode-se dizer que é a metodologia que busca atingir a melhor
eficiência possível para o público-alvo.
A regra geral é: quanto maior a usabilidade de uma tecnologia ou sistema
informacional, mais fácil será o seu uso. A eficiência e a eficácia da tecnologia ou
sistema estão direcionadas, portanto, para a facilitação do uso ou manuseio dessas
ferramentas pelo usuário de modo que, quanto mais fácil for o uso, maior será o grau
de usabilidade e satisfação do usuário.
Krug (2001, p. 5) define usabilidade como a facilidade de uso de um site,
programa de computador ou sistema. A usabilidade pode ser avaliada pela
quantidade de esforço e conhecimento (sobre a ferramenta ou o site) utilizados pelo
usuário para executar uma determinada tarefa. Deste modo, um site, programa ou
sistema terá maior (ou menor) usabilidade na medida em que uma pessoa com
habilidade e experiências médias (ou mesmo abaixo da média) consiga executar a
tarefa estipulada sem ficar desesperadamente frustrada. Assim, segundo os
princípios da usabilidade, um bom Website ou aplicativo para dispositivos móveis
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deve possibilitar que o usuário execute a tarefa desejada (ou acesse a informação
desejada) em no máximo três cliques (NILSEN, 2014; KRUG, 2008).
A ideia é que a solução seja adaptada aos usuários, e não o contrário. Os
usuários são consultados sobre suas necessidades e são envolvidos em etapas
específicas do projeto, a exemplo da análise de requisitos e testes de usabilidade
(ABRAS; MALONEY-KRICHMAR; PREECE, 2004). Mas também podem ter uma
participação mais direta, atuando como parceiro da ferramenta.
Assim que os protótipos preliminares são disponibilizados, o usuário é o
primeiro

a

realizar

testes

para

avaliar

a

usabilidade

dele.

Então,

todo

desenvolvimento ocorre com o usuário sendo a peça indispensável, opinando e
discorrendo a respeito da experiência, a fim de chegar à formulação da melhor
ferramenta possível.
A percepção do usuário sobre um aplicativo, por exemplo, pode simbolizar
o sucesso ou insucesso do mesmo. Afinal, há no mercado diversas ferramentas
disponíveis e o usuário pode simplesmente abandonar seu sistema ou mesmo baixar
outro concorrente se, por exemplo, ele não atender suas necessidades ou se
apresentar uma interface confusa e/ou de difícil manipulação.
Essa experiência pode ser visual ou funcional, mas o ideal é que
contemple ambas as questões. Do ponto de vista visual, é sobre ser atrativa e
confortável, de modo que o usuário sinta-se confortável com o que vê. Esse ponto é
tão importante que, por vezes, um erro na correlação de cores já é o suficiente para
um impacto negativo. Esse impacto pode, inclusive, ser um marco quanto à decisão
do usuário de prosseguir na utilização do sistema ou de desinstalá-lo sem explorar.
Do ponto de vista funcional, é preciso que a ferramenta disponha de
funcionalidades que estejam claras e que resolvem problemas reais de maneira
prática. O foco, então, é que o usuário encontre essas funcionalidades rapidamente,
utilizando o menor espaço de tempo e com um alto grau de intuitividade. Uma
solução não pode gerar um problema. A premissa é que mais tecnologia simboliza
menos esforço e maior grau de resolução de problemas.
Segundo Norman (2006), há alguns princípios para o Design Centrado no
Usuário. Destacam-se aqui três que nortearão a construção do aplicativo. Para ele, o
design deve ser intuitivo ao ponto do usuário compreender tanto por simetria com
ações do cotidiano, como também por conhecimentos interiores. Desse modo, o que
estiver mais ativo no momento da experiência será utilizado para assimilar o uso. É a
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ideia de que não é preciso um vasto conhecimento a respeito de assuntos em
específico para explorar uma ferramenta informacional, pois a intuição deve ser o
principal guia do usuário.
Norman (2006) também afirma que é preciso analisar cada hipótese e
gerar situações em que erros possam existir, além de partir da ideia que todo
possível erro será praticado. É preciso analisar dessa maneira para que se chegue a
um resultado: o certo. É analisando as possibilidades de erro que realizamos o
refinamento da ferramenta para que o usuário encontre apenas a opção assertiva
que ele precisa.
O Design Centrado no Usuário funciona através de um processo
normalmente padrão. Inicialmente, é realizada uma análise para o planejamento da
problemática e das possíveis soluções, que serão colocadas como metas. Nessa
etapa é realizada uma análise das necessidades do usuário, levando em
consideração o contexto da situação.
Depois é iniciada a fase de projeto, em que são caracterizadas as
especificidades da solução. Passada essa fase, ocorre o desenvolvimento do
protótipo que tem como prioridade o usuário. Quando os protótipos são
desenvolvidos, é realizado um teste com os usuários. Esse teste é conhecido na
área como “Feedback”, que é quando é avaliada a usabilidade e sendo possível
identificar fazíveis melhorias para a ferramenta.
Um pressuposto que é bastante explorado pela abordagem do Design
Orientado no Usuário é o de que a geração ou disponibilização de informações em
sistema informacional não é suficiente para que essa informação seja de fato
compreendida dentro de um contexto de sentido ou mesmo que seja percebida
como relevante para os potenciais usuários. De modo que a forma como a
informação

é

organizada

é

um

fator

relevante

não

apenas

para

sua

visibilidade/invisibilidade em sistemas. Sua função vai além, uma vez que ela
também integra os complexos processos cognitivos de interpretação da informação
pelos indivíduos.
Para Brascher e Cafe (2008) a organização da informação tem como
objetivo possibilitar o acesso ao conhecimento contido na informação. Então, a
organização da informação é um processo que envolve definições práticas e a
descrição física do conteúdo dos objetos informacionais (GARRIDO, 2011).
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Há diversos métodos estudados tradicionalmente dentro da CI, a exemplo
dos

processos

de

catalogação,

classificação,

indexação,

recuperação

da

informação, entre outros. Na Web, ao realizar um processo, frequentemente
estamos utilizando mais de um método, eles convergem e são necessários para
atingir níveis razoáveis de usabilidade.
Jelinek (2014) diz que a web é altamente interativa e possibilita a criação
de informação de maneira não linear, com a criação de links e hiperlinks, por
exemplo. O profissional da informação6 precisa compreender e socializar as
informações, utilizando o aparato tecnológico de modo a proporcionar a melhor
experiência possível para o indivíduo.
A organização da informação, então, tem um papel fundamental na
construção de ferramentas que visam disponibilizar informações para públicos tão
amplos como o do ItaSaúde. É preciso pensar de maneira estratégica e com foco
sempre em organizar a informação para o usuário. A usabilidade caminha lado a
lado com a organização da informação, emergindo de modo que essa última passa a
ser parte do método, mas o resultado deve ser atingir níveis no mínimo razoáveis de
usabilidade.
A usabilidade é um princípio que busca eficiência no uso de uma interface
pelo usuário. Para Nielsen (2013), ela é uma propriedade de qualidade para
mensurar a facilidade de uso de uma interface, além disso, a palavra usabilidade
também se refere a métodos para melhorar a facilidade de uso durante o
desenvolvimento do design.
Este autor caracteriza a usabilidade em cinco componentes primordiais.
Sendo eles: a facilidade de aprendizado, que é sobre a primeira experiência que o
usuário tem com sistema onde ele consegue realizar as tarefas básicas. O segundo
aborda a eficiência de uso, que é sobre o tempo em que eles conseguem realizar
qualquer tarefa dentro do sistema. O terceiro é referente à facilidade de
memorização, ou seja, se o usuário utilizar uma vez e depois voltar, ele consegue
lembrar tudo o que fez? O quarto fala sobre os erros comuns que os usuários
cometem e o quanto é fácil resolver a situação. O último, por fim, trata da satisfação
subjetiva, que é se a interface é agradável para quem a utiliza (NIELSEN, 2013).

6

“Refere-se àqueles que se dedicam à informação, o que implica atualização, capacidade de
pesquisa e de manuseio de suportes variados, tendo em vista, sempre, as demandas informacionais
do público.” (TARGINO, 2000, p. 64).
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Tanto esses cinco componentes citados por Nielsen (1993), quanto os
conceitos de usabilidade e organização da informação serão amplamente utilizados
na elaboração do aplicativo. Afinal, ele tem como um de seus objetivos organizar
informações que estão disponíveis, possibilitando o maior grau possível de
satisfação ao usuário.
Evidentemente, ao falar de organizar informações para que elas sejam
entregues ao usuário de uma maneira simples, para que se tenha de fato
usabilidade, estamos falando, também, de mediação da informação. A mediação é o
resultado da relação dos sujeitos com o espaço e funciona como um processo de
construção do conhecimento em que o público interage com a informação, se
apropria do conteúdo e então é gerado o conhecimento (GOMES, 2008).
Pode-se dizer, então, que, segundo o autor, a mediação é um processo
dinâmico e nunca estático. Não há fórmula ou meio ideal, o que há é uma soma de
fatores, de percepção, meios e sentidos, que resultam na geração do conhecimento.
No caso da dissertação em questão, o conceito de TIC’s está ligado, também, ao de
mediação, uma vez que é através de uma ferramenta tecnológica que as
informações estão sendo mediadas para a população, para que ocorra o processo
de formulação do conhecimento.
As TIC’s são aqui definidas como um conjunto total de tecnologias que
resultam na automação e/ou na comunicação de informações, ou seja, são
tecnologias

utilizadas

para

reunir,

distribuir

e

compartilhar

informações

(RODRIGUES et al., 2014). De uma maneira geral, então, o aplicativo é o meio
encontrado para mediar às informações.
Ainda no sentido de conceitos que levam a outros conceitos, desenvolver
uma ferramenta tecnológica da informação e comunicação que tem como objetivo
mediar informações públicas, leva ao entendimento em que como resultado desse
processo de mediação as pessoas passam a ser letradas informacionalmente acerca
das informações sobre saúde.
De acordo com Gasque (2010), o letramento informacional é o processo
em que a pessoa faz uso da informação para gerar conhecimento, visando à tomada
de decisão e à resolução de problemas que venham surgir. Logo, é o que se busca
que efetivamente aconteça no dia-a-dia das pessoas que utilizarem o aplicativo.
Para além do desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica, com a
mediação da informação, o resultado esperado é justamente que as pessoas façam
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uso da tecnologia quando, por exemplo, precisarem solucionar, um conflito a
respeito do dia em que há determinada consulta em determinada instituição de
saúde, ou seja, que sejam letradas informacionalmente. No que segue, será
realizada uma breve revisão sobre aplicativos móveis para a área da saúde. Um dos
principais objetivos da seção é o de localizar o ItaSaúde neste universo.

2.2 Tecnologias móveis aplicadas a área da saúde

Como afirmado por Tibes, Dias e Mascarenhas (2014), às publicações na
linha de pesquisa de tecnologia móvel aplicada à saúde é um campo novo e em
crescente expansão. Soma-se a isso, de acordo com os autores, que a maioria dos
aplicativos desenvolvidos para área de saúde são voltados para profissionais da
saúde e não necessariamente para o paciente/usuário. Esses aplicativos voltados
para os pacientes, então, são destacados como uma lacuna a ser explorada. Isso
porque, segundo os autores:
[...] o uso dos dispositivos móveis está cada vez mais comum, pois
esses aparelhos estão disponíveis 24 horas para o usuário e podem
ser levados a qualquer ambiente, como um computador de bolso.
(TIBES; DIAS; MASCARENHAS, 2014, p. 477).

Em uma revisão integrativa realizada por Costa e Botelho (2020), que
avaliava os aplicativos desenvolvidos e publicados nas bases de dados Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) e na SCIELO entre janeiro de 2015 e janeiro 2020, os
autores constataram que não havia nenhum vínculo formal entre os aplicativos
desenvolvidos e os programas de saúde pública. Ou seja, nenhum estava ligado
diretamente aos serviços do SUS em geral, embora alguns abordassem questões
específicas dentro do SUS.
Um dos aplicativos pensados, tal como o ItaSaúde, para os pacientes, e
que utiliza informações públicas é o DAP, voltado para pacientes com Doença
Arterial Periférica, que, segundo os autores Mendez et al. (2019), é focado no
processo de organização das informações disponíveis sobre todo universo que
envolve a doença, como sinais e sintomas, medicamentos, tratamentos, fatores de
risco e dúvidas frequentes.
De acordo com os autores, o acesso à informação e ao conhecimento de
saúde, promove autonomia ao paciente e amplia a possibilidade dessas pessoas
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terem mais controle sobre a própria vida. O DAP, então, foi pensado e desenvolvido
como uma TIC, com potencial para contribuir de forma importante para melhorar o
acesso a serviços de saúde (MENDEZ et al., 2019).
Um exemplo de aplicativo para a área da saúde é o “Vacina na Palma da
Mão”, desenvolvido por Lopes et al. (2019), como produto do Mestrado em
Enfermagem da Universidade Federal de São João Del-Rei. Ele foi pensado de
maneira personalizada para o município de Pitangui - MG (assim como o ItaSaúde
foi pensado para Itabaiana - SE), e teve como objetivo criar um cartão de vacinação
virtual, que disponibilizasse as vacinas recebidas, as agendadas, notificações no dia
da vacina e a inclusão das vacinas dos dependentes do usuário.
Todas as informações do aplicativo Vacina na Palma da Mão foram
coletadas, assim como integradas, a partir do Sistema de Informações do Programa
Nacional de Imunizações (SI-PNI), que é uma plataforma governamental. A autora
utilizou como referência os conceitos de usabilidade, aplicando, inclusive, a
avaliação de usabilidade, pois seu público final eram os pacientes daquela região.
Oliveira e Silva (2018) desenvolveram um aplicativo voltado ao público
idoso e para seus familiares, com objetivo de disponibilizar informações sobre quais
cuidados antes da realização de exames são necessários para esse público, quais
são os exames mais solicitados e quais os locais de realização dos exames em João
Pessoa - PB, através da Estratégia de Saúde da Família (ESF). O aplicativo foi
formulado, então, através de dados públicos e as informações disponibilizadas visam
contribuir com o acesso às informações sobre saúde do idoso e com a qualidade de
vida do mesmo.
Silva (2017), desenvolveu o aplicativo “CuidSE”, voltado para a
Assistência à Saúde Domiciliar no estado de Sergipe, cujo público principal são os
idosos e seus cuidadores. Seu objetivo é que o público consiga cumprir
regularmente os compromissos médicos e para isso foram agregadas funções como
alarme para medicações, consultas e cuidados em geral. O aplicativo teve como
referencial teórico o conceito de Cidades Inteligentes e Internet das Coisas7, mas
nesse caso, a ferramenta não utilizou dados do SUS, tampouco é voltado apenas
para as consultas públicas, por exemplo.
O fato, tal como apontado na revisão integrativa de Costa e Botelho
(2020), é que há uma carência significativa de aplicativos voltados para o paciente,
7

Do inglês: Internet of Things (IoT).
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assim como, de ferramentas que façam uso das informações públicas de saúde para
seu desenvolvimento. Mas isso não diminui, de maneira alguma, a necessidade de
existência deles. Na sequência será abordada a metodologia empregada para o
desenvolvimento do ItaSaúde, o produto final desta dissertação.
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3 METODOLOGIA

Como já explicitado, esta pesquisa é caracterizada como um estudo e
desenvolvimento de um produto tecnológico, mais especificamente um aplicativo
para dispositivos móveis (celulares smatphones) denominado ItaSaúde, que tem
como objetivo organizar e disponibilizar informações acerca dos serviços disponíveis
na rede pública de atenção à saúde do município de Itabaiana.
O local de intervenção é, portanto, o município de Itabaiana e têm como
foco os usuários do SUS, categoria na qual, dado ao caráter universal do serviço
público de saúde, enquadra-se toda a população, residente ou não, que transite pelo
município de Itabaiana.
Enquadram-se na categoria de potenciais usuários da rede SUS de
Itabaiana, e assim de público-alvo secundário do aplicativo ItaSaúde, os moradores
dos municípios de Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Macambira,
Malhador, Maria Bonita, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis e São Domingos, bem
como visitantes, tais como feirantes, caminhoneiros e outros profissionais das áreas
de serviços, um dos setores economicamente ativos da região.
Por sua vez, o corpus da pesquisa é composto pelas informações sobre
os serviços disponíveis nas unidades que compõem a rede de saúde pública no
município de Itabaiana, incluindo instituições municipais, estaduais e federais. A lista
completa pode ser visualizada no Apêndice A desta dissertação.
A

pesquisa

foi

desenvolvida

a

partir

de

uma

abordagem

multimetodológica, baseada na articulação entre a revisão narrativa da literatura,
para a construção do referencial teórico, e as técnicas da pesquisa documental e da
observação de campo exploratório, para a coleta dos dados, para as fases de
construção do problema e desenvolvimento do produto. De forma mais específica,
no que tange ao desenvolvimento do produto, optou-se pela adoção da abordagem
do Design Centrado no Usuário e na usabilidade, cujas fases serão detalhadas na
sequência.
A revisão narrativa da literatura foi selecionada devido à avaliação de que
esse tipo de revisão da literatura, não exaustiva e não sistemática, seria compatível
com os objetivos desta pesquisa. Para a construção da fundamentação teórica para
a contextualização do problema da pesquisa, optou-se pelo referencial da
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democratização do acesso à informação, com ênfase na literatura sobre
accountability.
Já para o desenvolvimento do aplicativo foram utilizados os conceitos e
contributos técnicos da teoria da organização e recuperação da informação, dos
princípios da Arquitetura da Informação, sistematizados a partir da abordagem do
Design Centrado no Usuário e da usabilidade.
Como já descrito, a coleta de informações para as fases iniciais da
pesquisa de construção do problema, compreensão e descrição da realidade local,
incluindo os contextos de uso das informações sobre os serviços SUS e o perfil dos
usuários dos serviços de saúde pública foram realizadas a partir da observação de
campo exploratória e da análise documental e mais especificamente da análise do
conteúdo publicado nos sites oficiais da administração pública municipal, estadual e
federal, bem como em páginas de dados governamentais abertos, a exemplo do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
Já a metodologia para a construção do aplicativo, consistiu em cinco
etapas:


Coleta de informações;



Modelagem;



Projeto de navegação;



Design abstrato da interface;



Desenvolvimento.

Estas etapas foram definidas a partir da abordagem de desenvolvimento
de produtos do Design Centrado no Usuário, que visa entregar as informações de
maneira estratégica para o usuário, levando em consideração, nas fases de
elaboração do produto, às necessidades do usuário.
Assim, para fins operacionais, além da execução de uma revisão narrativa
da bibliografia sobre Arquitetura da Informação, Design Centrado no Usuário e
organização e disseminação da informação, a metodologia aplicada nesta pesquisa
foi composta pelas seguintes fases:
 Pesquisa documental em sites oficiais da prefeitura, governo de estado
e União, para o levantamento e coleta dos dados referentes aos serviços oferecidos
pela rede pública de saúde no município de Itabaiana; essa fase foi especialmente
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importante para entender quais informações estavam disponíveis, mesmo que de
difícil acesso, e quais os limites, ou seja, quais conseguiríamos coletar de maneira
ágil e quais precisaríamos solicitar que a instituição disponibilizasse via LAI;
 Especificação das informações utilizadas para a definição da
arquitetura informacional do aplicativo. Esta fase foi fundamental para definir as
informações que iriam ser disponibilizadas no aplicativo. Os dados necessários
foram levantados a partir da pesquisa documental;
 Especificação dos requisitos do aplicativo, a partir dos referenciais da
usabilidade e das informações relativo a análise dos contextos de uso e perfis de
usuários; nessa fase foi definido qual seria o fluxo de navegação dentro do
aplicativo, ou seja, ela foi importante para definir questões como: se o menu seria
composto pela instituição e se dentro deste estariam disponível todos os serviços
que a instituição presta, ou se o menu seria o serviço e dentro deste estaria a
informação de onde ele é ofertado. Importante notar que, diferentes abordagens
levam a diferentes Arquiteturas da Informação e ao acionamento de diferentes
mapas mentais pelo usuário na busca pela informação desejada;
 Desenvolvimento de soluções para a organização da informação e
design da interface. Essa etapa aconteceu a produção do wireframe do aplicativo
para visualizar o esquema de menus, banners, submenus e demais requisitos
funcionais;
 Desenvolvimento do aplicativo através do software Fábrica de
Aplicativos; onde foi aplicado tudo que já havia sido discutido nas etapas anteriores;
 Inicialmente, para a validação do aplicativo, foi desenvolvido um
formulário de análise de usabilidade, a ser aplicado com 10 usuários. Ele foi
pensado de maneira simples e acessível. Entretanto, em razão da pandemia,
encontramos dificuldades para aplicar o teste, especialmente porque no primeiro
semestre de 2021 o número de casos e óbitos cresceu de maneira considerável em
Itabaiana.
Então, foi produzida uma tabela para analisar o aplicativo em sua última
versão, com base nas heurísticas de Nielsen e Loranger (2007), que foram
desenvolvidas a partir da análise de cerca de 500 websites, muitos estudos de casos
e dados de milhares de usuários. Essas heurísticas são uma espécie de princípios
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que norteiam a avaliação de usabilidade de uma ferramenta tecnológica, sem
necessariamente realizar a aplicação de testes com o usuário.
Portanto, são princípios que devem ser analisados por quem produz a
ferramenta. O foco, portanto, foi garantir que mesmo sem o teste de usabilidade com
o usuário, a ferramenta esteja guiada pelo Design Centrado no Usuário. As
heurísticas de Nilsen e Loranger (2007) foram abordadas em mais detalhes mais
adiante, quanto a descrição do desenvolvimento do produto.

3.1 Entendendo o cenário de desenvolvimento do aplicativo: análise SWOT

O município de Itabaiana possui aproximadamente 96.142 mil habitantes
(IBGE, 2020), sendo a 4ª maior cidade de Sergipe em número populacional. Ele
funciona como o Centro Regional do Agreste do Estado de Sergipe, fazendo limite
com 9 municípios, sendo eles: Moita Bonita, Ribeirópolis, Campo do Brito,
Itaporanga D'Ajuda, Areia Branca, Malhador, São Domingos, Macambira e Frei
Paulo. A economia do município é voltada à agricultura e principalmente ao
comércio.
A feira de Itabaiana é a maior do Agreste Sergipano e uma das maiores
do Estado de Sergipe, por isso, há um grande número de pessoas que vêm de
outros municípios para comercializar em suas feiras públicas. As feiras acontecem
nas quartas-feiras e sábados, porém a feira do atacado acontece nos dias anteriores
à feira comum, então se tem, no mínimo, quatro dias na semana em que há um forte
movimento de pessoas de outros municípios em Itabaiana, seja comprando ou
vendendo produtos.
No que diz respeito ao comércio e à indústria, Itabaiana é nacionalmente
conhecida, por diversas questões. Primeiro por vender ouro e abastecer lojas não só
de Sergipe como também de outros estados. Há também a produção de Castanha
de caju no povoado Carrilho, onde existe uma cooperativa que produz e vende o
produto para todo o Brasil. Há também o Distrito Industrial que abriga diversas
indústrias do ramo têxtil, pimentas, panelas, óculos, entre outros.
Quanto às questões que envolvem o Turismo, o município abriga uma
reserva ecológica que é o Parque da Serra de Itabaiana, onde está localizado o
Parque dos Falcões, sendo o único centro de criação, multiplicação e preservação
de Aves de Rapina da América do Sul. É também o único local do país com
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autorização do Ibama para a criação de aves de rapina. Essas características fazem
tanto o Parque Nacional da Serra de Itabaiana quanto o parque dos Falcões
destinos muito visitados por turistas.
Outros fatores que contribuem para o grande fluxo de pessoas de outras
localidades em Itabaiana é a presença de instituições de ensino superior como a
Universidade Federal de Sergipe (UFS), a Universidade Tiradentes (UNIT) e o
Instituto Federal de Sergipe (IFS). O município também é conhecido como a Capital
Nacional do Caminhão, sendo a cidade com o maior número de caminhões por
habitantes no país.
Do ponto de vista da rede de saúde a “Capital do Agreste”, como é
conhecida, conta com centros de especialidades, uma maternidade, um hospital
regional e 25 Unidades Básicas de Saúde (UBS), todas públicas. Itabaiana é um dos
municípios sergipanos que oferece o serviço de atendimento, acolhimento e
tratamento de pessoas que são portadoras da AIDS, porém, não é possível
identificar a publicação desta informação em nenhuma mídia da administração
pública do município ou estado.
A percepção que se tem é que o principal meio utilizado para a divulgação
desse serviço é o "boca-a-boca", sendo que este conhecimento é compartilhado de
forma mais incisiva entre os moradores do bairro onde o serviço é prestado.
Muitos dos problemas de divulgação dos serviços de saúde poderiam ser
resolvidos com a presença ativa de um agente comunitário de saúde, porém, o cargo
não pode ser terceirizado, e não há quantidade de profissionais suficientes para
atender as necessidades do município, o que motivou que o Ministério Público
autuasse o município, intimando-o

a realizar concurso para provimento desses

cargos.
Como já descrito anteriormente, foram detectadas falhas na forma como
as informações sobre a rede pública de saúde de Itabaiana são publicadas nos
Websites oficiais do município, o que dificulta sobremaneira que indivíduos não
residentes ou residentes recém chegados de outras localidades e que precisem usar
os serviços públicos de saúde saibam não apenas onde ter acesso ao serviço, mas
também quais serviços estão disponíveis. Mas afinal, qual é a estrutura da rede
pública de saúde de Itabaiana?
O SUS é um sistema nacional que busca a universalidade, equidade e a
integralidade da Saúde Pública no Brasil. Ou seja, toda e qualquer estratégia
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pensada para o sistema é baseada no princípio da universalidade. Logo, todos os
cidadãos devem ter acesso ao serviço oferecido, independente de qualquer
característica social, a exemplo de profissão, gênero, raça ou regionalidade.
A equidade é um princípio que visa diminuir as desigualdades no
atendimento, desenvolvendo políticas públicas que tratem desigualmente os
desiguais, ou seja, dê preferência para as pessoas que não possuem as mesmas
oportunidades da maioria, a exemplo de idosos e deficientes. A integralidade, por
fim, visa garantir que a população tenha acesso à saúde de maneira completa, com
prevenção, promoção e reabilitação.
O sistema atua de maneira descentralizada, na qual a distribuição de
responsabilidades e também de poderes é compartilhada entre União, estados e
municípios. Para isso, foi desenvolvida uma classificação em quatro níveis de
atendimento: atenção básica, atenção secundária, atenção terciária e reabilitação.
Atenção básica é o primeiro nível. É conhecida como a porta de entrada
ao SUS e, segundo o MS, 80% dos casos de procura pelo sistema de saúde podem
ser resolvidos através dela. É nesse nível que ocorre a promoção, prevenção,
consulta e vacinação. É realizado o trabalho preventivo, mas também pode ser
procurada em situações de combate a enfermidades já avançadas, justamente como
uma maneira de encaminhar para outros níveis de atenção.
A atenção secundária é destinada a situações em que já existe um
diagnóstico identificado e a pessoa está no processo de tratamento. Um exemplo é
quando uma mulher está com um problema ginecológico e precisa de um
acompanhamento com ginecologista, então, já não é somente uma entrada e sim um
acompanhamento especializado.
A atenção terciária é voltada para aqueles pacientes que estão em
situação mais grave. Nesse nível se encaixam acidentes ou qualquer tipo de entrada
no sistema por questões que precisem de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
por exemplo, para que seja realizado um acompanhamento mais intensivo do quadro
de saúde da pessoa. Por fim, o último nível é a reabilitação, que são casos em que o
paciente já obteve alta de uma dessas outras fases e está no processo de
recuperação, a exemplo da psicológica, fisioterapêutica etc. Além disso, há também
a definição sobre qual tipo de instituição atende cada tipo de demanda.
As UBS são onde ocorrem os atendimentos da Atenção Básica e também
da Atenção Secundária, pois além da entrada ao SUS e das consultas de rotina, há
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também a possibilidade de médicos especialistas atuarem nelas. Eles atuam através
das equipes de saúde da família, que são compostas por multiprofissionais, a
exemplo de nutricionistas, médicos, enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas.
Há também a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que atende casos de
urgência e emergência. Essas abertas 24 horas e possuem um pouco mais de
recursos do que a UBS, logo, estão capacitadas a atender situações de média a alta
complexidade, a exemplo de infarto, fraturas ou derrame. Em Itabaiana não há
nenhuma UPA, então os atendimentos de médio e alta complexidade são
encaminhados para a UBS ou para o Hospital. O Hospital é, então, voltado para
cirurgias eletivas, atendimento especializado de média a alta complexidade em
casos de acidentes graves, entre outras situações.
Quanto aos medicamentos, é de competência do SUS a entrega de
medicamentos de forma universal. Segundo a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, que instituiu o sistema, uma saúde de qualidade passa também por acesso a
imunização, medicamentos, tanto os de alto custo como os básicos e recorrentes, a
exemplo dos medicamentos para o tratamento de asma, diabetes e pressão alta. O
calendário de vacinação do SUS está incluso em sua política de medicamentos.
Já os medicamentos de alto custo, são geralmente destinados para o
tratamento de doenças específicas. Nessa modalidade o usuário solicita ao órgão
competente após o fornecimento de documentos necessários para a comprovação
da necessidade do remédio. Os de baixo custo, como analgésicos, geralmente são
distribuídos em qualquer UBS e para conseguir basta ir com o receituário médico, o
documento de identidade e o cartão do SUS.
Há também os medicamentos estratégicos que são aqueles para o
tratamento ou prevenção de doenças que possuem normas estabelecidas ou
específicas. Um exemplo é a vacina contra a Febre Amarela. Para recebê-la, é
necessário comprovar sua necessidade, como um comprovante de viagem para uma
área de surto, por exemplo, de modo a prevenir um uso indiscriminado da vacina
que coloque a vida do paciente em risco.
O SUS ainda conta com centros de Hemoterapia para Doação de Sangue,
Banco de Aleitamento Materno, Sistema Nacional de Transplante de Órgãos,
Superintendência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Rede
Cegonha, que é uma rede de cuidados para assegurar que as mulheres tenham uma
atenção humanizada na gravidez e que as crianças tenham direito ao nascimento
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seguro. A rede cegonha atua na Atenção Básica, que é onde são realizados os
atendimentos voltados para saúde da família e da comunidade.
Há quem acredite que o SUS é muito complexo ou até mesmo que ele
não funcione. Mas esse pensamento não surgiu por ele ser inacessível ou restrito a
determinadas camadas. Ao contrário, o fortalecimento da Atenção Básica e a criação
das equipes de Saúde da Família aproximaram o sistema da comunidade,
contribuindo para melhorias na qualidade de vida da população de uma forma geral.
Essa complexidade existe porque o sistema é completo e foi pensado
para todas as camadas da sociedade e para todas as situações. Porém, quando
visualizamos o cenário em que hospitais regionais que atendem as situações de alta
complexidade, estão com superlotação porque pessoas que estão com problemas
de baixa complexidade como, por exemplo, diarreias ou dores de cabeça fortes
procuram essa instituição, fica evidente que a falta de informação também contribui
para essa superlotação que, por sua vez, contribui para a visão de que o sistema é
ineficiente.
Na prática, então, se uma pessoa que sofreu um acidente grave dá
entrada em um hospital de alta complexidade, mas o mesmo está superlotado e não
consegue atender com a urgência demandada por sua situação, o paciente pode vir
a óbito. Mas a superlotação pode estar acontecendo naquele momento em
específico porque alguém com algum problema que poderia ser resolvido em uma
UPA ou UBS procurou um Hospital e está demandando seus recursos de forma
inapropriada ou desnecessária. A informação, neste caso, salva vidas e o SUS é a
maior prova.
Os contextos e características sociais, econômicas e demográficas do
município de Itabaiana, bem como a estrutura da rede pública de saúde, acrescidos
da problemática da utilização de recursos informacionais para a solução de
problemas sociais, inclusive os relacionados à gestão serviços em cidades,
constituem a estrutura central da análise estratégica do cenário para o
desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado para a organização e disseminação
de informações sobre os serviços públicos de saúde baseado no seu contexto de
uso.
De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) de 2018, 79,1% dos domicílios brasileiros possuíam acesso à Internet;
destes, 99,2% usavam o telefone móvel celular para acessar a Internet, dados que
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demonstram a penetrabilidade dos telefones móveis celulares como suporte de
acesso à Internet.
Os dados da pesquisa IBGE (2018) mostram também que apenas 41,7%
dos domicílios brasileiros possuíam microcomputador. Percentual que sofreu um
declínio, quando comparado ao percentual de 43,4% de 2017. Apenas 12,5% dos
domicílios pesquisados possuíam tablet. Apenas 5,1% das residências pesquisadas
não possuíam qualquer tipo de telefone. O telefone ﬁxo convencional estava
presente em 28,4% dos domicílios. Por outro lado, a parcela das residências em que
havia aparelho celular alcançou 93,2%.
Os últimos dados do IBGE de Itabaiana, através da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) de 2010, indicavam que o município possuía 25.979
domicílios e 21.733 telefones celulares, contra apenas 5.270 microcomputadores.
Embora não existam dados mais recentes, as informações anteriores a respeito da
tendência nacional de uso de celulares é o que dá suporte a escolha de optar por
desenvolver um aplicativo para celular e não um site. Muito embora o site também
possa ser acessado através de um celular, os requisitos de usabilidade dos
aplicativos desenvolvidos para dispositivos móveis também foram fatores essenciais
para a escolha do tipo de produto informacional que seria desenvolvido.
Como visto anteriormente, o aplicativo foi desenvolvido a partir da
abordagem do Design Centrado no Usuário. Entretanto, dado o caráter universal do
acesso aos serviços públicos de saúde, optou-se por não definir o perfil de usuário a
partir de categorias clássicas tais como faixa etária, gênero, nível de instrução ou
nível de renda.
Não obstante, foi utilizado como parâmetro para o desenvolvimento dos
recursos de usabilidade os padrões de uso e as habilidades estimadas entre
usuários com habilidades médias ou com pouca habilidade para a busca e
recuperação da informação em aplicativos móveis (NIELSEN, 2014; KRUG, 2008).
Outros fatores que concorreram para a não fixação de um perfil ou perfis
de usuários foi a percepção que o público potencial de usuários do aplicativo não
pode ser restringido a itabaianenses ou moradores da microrregião de seu entorno:
é possível que um turista ou um novo morador, por exemplo, utilize o aplicativo para
localizar uma UBS, com seus horários de funcionamento e médicos disponíveis
naquele dia em questão. Fatores que reforçam a opção pela operacionalização dos
contextos de uso, em detrimento da técnica de construção de personas para a
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construção dos requisitos operacionais da interface do aplicativo (CYBIS; BETIOL;
FAUST, 2015)8.
Deste modo, a seleção dos grupos de informações que serão
disponibilizadas através do aplicativo ItaSaúde não foi feita a partir da especificação
de perfis de usuários (personas), mas do contexto de uso dos serviços da rede
pública de atenção à saúde, definidos a partir dos níveis de atenção à saúde do
SUS, a saber:
 Atenção primária;
 Atendimento de média complexidade;
 Atendimento hospitalar;
 Saúde bucal.

O público do aplicativo será, então, qualquer pessoa que tenha a
necessidade de fazer uso dos serviços da rede de saúde pública de Itabaiana, para
suprir necessidades reais como a localização das Unidades de Saúde em povoados,
verificar horários de funcionamento dos postos de saúde ou clínicas, verificar
especialidades médicas disponíveis, quais exames são realizados, quais vacinas
estão disponíveis etc.
Deste modo, um dos efeitos desejados provenientes do uso do aplicativo
será o de contribuir para a otimização do fluxo de pacientes que buscam os serviços
disponíveis na rede pública de saúde localizada em Itabaiana. Ou seja, presume-se
que as informações organizadas segundo o contexto de uso também possuam um
caráter educativo, capacitando os indivíduos a adotarem comportamentos positivos
em relação à tomada de decisão sobre os cuidados com sua saúde. Parte dessa
decisão inclui a busca por serviços médicos adequados às suas necessidades.
A busca por hospitais de urgência para o diagnóstico ou tratamento de
problemas de saúde de baixa e média complexidade, além de trazer problemas para
a gestão hospitalar a exemplo da superlotação, sobrecarga de profissionais etc.,
também aumenta o tempo de espera dos pacientes nas filas de atendimento, o que
por sua vez também contribui para o aumento do risco de infecção hospitalar e
contágio de doenças infecciosas. Logo, o potencial da disseminação da informação
8

A construção de personas é uma das técnicas utilizadas para a concepção de interfaces a partir da
abordagem centrada no usuário. Ela consiste na montagem de um amálgama das características de
diferentes pessoas reais que usam ou usarão o sistema que será desenvolvido. (CYBIS; BETIOL;
FAUST, 2015).

50

para produzir impactos positivos na gestão e utilização dos recursos da rede de
saúde também é elencado como uma das justificativas para o desenvolvimento
dessa pesquisa e de seu produto.
O Hospital Regional Dr. Pedro Garcia Moreno é de responsabilidade do
Governo do Estado de Sergipe e atende os casos de urgência, sendo eles acidentes
e outras demandas que não estão incluídas na Atenção Básica. Entretanto, segundo
Waltenis Júnior, diretor do Hospital Regional no ano de 2019/2020, ainda há uma
grande centralização da procura de serviços do SUS no Hospital Regional, em
detrimento das UBS, o que acaba superlotando a instituição.
Em entrevista ao 93 Notícias (2019), Waltenis Junior descreve que entre
os meses de maio e julho de 2019, o hospital parou de fazer cirurgias eletivas, que
são aquelas que podem ser adiadas, em razão da superlotação. Ainda segundo a
Secretaria Estadual de Saúde (SES), no ano de 2019, o Hospital Regional de
Itabaiana contou com uma média de 316 atendimentos por dia, o que acabou
resultando numa superlotação.
Porém, de acordo com o diretor do Hospital Regional Dr. Pedro Garcia
para essa mesma matéria, um fato chama a atenção:
[...] o atendimento à baixa complexidade, ou seja, a pacientes que
poderiam ser assistidos em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
ou Unidades Básicas de Saúde (UBS). Responsáveis pela
superlotação, pacientes adultos com dores de cabeça, abdominal e de
coluna, com diarreia ou sintomas de virose respondem por 97% do
atendimento no Pronto Socorro. O índice é ainda maior quando se
trata da Pediatria: 98%.9

Nesse sentido, a disseminação de informações e explicações sobre qual
tipo de serviço é disponibilizado em cada UBS pode contribuir para a diminuição
desse quadro de superlotação do Hospital, contribuindo também para um uso mais
racional dos recursos da rede de saúde pública. De acordo com a Lavor e Batalha
(2017) “é consenso entre os estudiosos da Saúde que, quando funciona bem, a
Atenção Básica é capaz de resolver mais de 80% dos casos que chegam a uma
UBS, sem demandar encaminhamento”.
Enquanto moradora do município, a autora dessa dissertação relata uma
situação em que uma senhora precisou de um mastologista e procurou o Hospital
Regional para obter informação e, no mesmo período, clínicas particulares em
9

Disponível em: https://93noticias.com.br/noticia/44082/hospital-regional-de-itabaiana-ja-realizou-1524-cirurgias-em-2019. Acesso em: 12 out. 2020.
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Itabaiana. Mas não procurou a UBS da região porque tinha a concepção de que
apenas era oferecido o serviço de Clínico Geral.
O que acontece é que de fato a UBS da região dessa senhora não
disponibiliza o médico mastologista, porém, há outras UBS que disponibilizavam
oftalmologistas, mastologistas, cirurgiões e outras diversas especialidades. Ela, no
entanto, não sabia que isso existia. Essa situação aconteceu no ano de 2020 e os
dados da própria SES provam que ela não foi a única.
Sobre aplicativos móveis voltados para a disseminação de informações
sobre saúde, foi possível identificar a existência de algumas ferramentas já
existentes em outros estados ou mesmo com escopo de atuação nacional com
objetivos semelhantes e utilizando as mesmas fontes de recursos informacionais: os
Dados Abertos Governamentais.
São eles: o “Saúde Acessível”, um aplicativo que ajuda o cidadão a
encontrar o posto de saúde mais próximo; o “Brasil Mapeado”, que permite a
visualização aérea das instituições públicas e sua localização. Ambos estão
disponíveis no site oficial dos Dados Abertos Governamentais, mas não estão
disponíveis para utilização.
Há também o “Observatório de Oncologia” (Figuras 1, 2 e 3), que é um
site em que todos os dados utilizados são provenientes de fontes de Dados Abertos
Governamentais e tem como objetivo o monitoramento de dados abertos e
compartilhamento de informações relevantes da área de oncologia do Brasil.
Figura 1 - Página inicial do site Observatório de Oncologia

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela do site Observatório de
Oncologia (2020).
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Figura 2 - Aba “metadados” do site Observatório de Oncologia

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela do site Observatório de
Oncologia (2020).

Figura 3 - Aba “indicadores” do site Observatório de Oncologia

Fonte elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela do site Observatório de
Oncologia (2020).

Como exemplificado nas imagens acima, a ferramenta dispõe de dados a
respeito de diversos tipos de cânceres, mortalidades, registros hospitalares, entre
outros. Todas as informações são recolhidas a partir da mineração de dados, que
são

solicitados

de

maneira

aberta,

através

da

prerrogativa

dos

Dados
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Governamentais Abertos, a instituições como IBGE, MS e Instituto Nacional de
Câncer (INCA). Dessa maneira, eles não só utilizam os dados que já estão
disponíveis, como solicitam novos dados.
O mais próximo do produto aqui proposto é o “Aplicativo Aider”, voltado
para a cidade de São Paulo e mantido por pessoas independentes, que permite
encontrar UBS próximas de sua localização, fornecendo também uma pontuação (de
1 a 3) sobre a estrutura física do hospital, seus equipamentos, medicamentos e o
nível de acessibilidade para deficientes físicos e idosos. Além dessas informações é
possível ligar diretamente para a UBS pelo aplicativo e traçar uma rota do seu local
atual até a UBS, a exemplo da figura 4.
Figura 4 - Aplicativo Aider

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de
captura de tela do aplicativo Aider (2020).

Além desses três que são específicos da área de saúde, foi possível
identificar outros 32 aplicativos de diversas áreas cadastrados no Portal Brasileiro de
Dados Abertos (2020?), criado pelo Governo Federal para divulgar essas iniciativas.
Evidentemente, a ideia é possível e inovadora em um cenário em que não há
nenhuma ferramenta desenvolvida voltada para a disseminação de informações
sobre os serviços da rede pública de saúde no município de Itabaiana, mas há
recursos e demanda social que justificam sua criação e execução.
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Em que pese pontuar, além de todos os fatores sociais previamente
identificados, há fatores de ordem pessoal que motivaram o desenvolvimento desta
pesquisa e desenvolvimento do produto. Enquanto residente do município de
Itabaiana, a autora dessa dissertação pessoalmente não tinha conhecimento a
respeito de diversos serviços disponibilizados no SUS e sempre acabava por
procurar a rede privada para consultas, por exemplo, que estavam disponíveis
gratuitamente.
Neste sentido, observou-se em primeira mão que o serviço até pode
existir, mas caso as pessoas não tenham conhecimento quanto a sua existência e
informações complementares que permitam sua utilização, ele passa a perder seu
valor social e as pessoas passam a perder direitos: a saúde; a informação; e por
vezes até a vida.
Os elementos centrais da análise estratégica para o desenvolvimento
aplicativo estão estruturados no Quadro 1, abaixo, baseado na matriz SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats)10. A metodologia SWOT é um
método de análise de planejamento estratégico que permite também identificar quais
os riscos que uma empresa, instituição ou, neste caso, um empreendimento corre,
quais os problemas que o empreendedor necessita resolver e quais as vantagens e
oportunidades que podem ser exploradas.

10

Em português: forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (FOFA).
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Quadro 1 - Análise SWOT do ItaSaúde

FORÇAS

As informações e dados necessários
para alimentar o conteúdo do aplicativo
estão disponibilizados de maneira simples e
aberta nos sites oficiais, de modo que não
há nenhum tipo de burocracia para
consegui-los;

A personalização para o município
de Itabaiana pode gerar um sentimento de
identificação próprio de produtos específicos
para determinados nichos;

Não há concorrentes locais ou
nacionais;

Autonomia frente aos governos
municipal, estadual e federal contribui para a
credibilidade do aplicativo.
OPORTUNIDADES

Segundo o IBGE, 71,5% da
população depende integralmente do SUS.
Como a ferramenta será voltada ao sistema
público, por consequência, o aplicativo
possui um público potencialmente amplo;

Aplicativos nacionais de outros
segmentos como IFood não conseguiram
aderência em Itabaiana, porém os
segmentados como Quero Delivery, que é
voltado para o interior, tem alto grau de
aceitação na região, o que sinaliza uma
tendência de comportamento favorável ao
aplicativo;

O desenvolvimento do aplicativo por
uma pessoa da comunidade facilita a
compreensão dos mapas mentais dos
usuários acionados no contexto de uso do
aplicativo, o que representa uma vantagem
comparativa no momento de elaboração do
fluxo de informações e nas decisões sobre
como as informações serão agregadas;

Possibilidade de impactos sociais
relevantes do aplicativo mediante a
disseminação da informação, tais como uso
mais racional dos serviços da rede pública
de saúde a partir de uma adequação
racional
e
bem
informada
entre
necessidade/contexto
de
uso
e
unidade/infraestrutura/serviço de saúde
buscados.

FRAQUEZAS

Custo para produção do aplicativo;

Mão de obra necessária para
alimentar as mídias sociais;

Ser pioneiro passa necessariamente
pelo trabalho de desmistificar, gerar
conhecimento sobre a importância do novo
serviço e criação de um público;

Necessidade
de
checagem
sistematizada para a manutenção das
informações atualizadas.

Necessidade de atualização do
software para acompanhar as atualizações
realizadas nas plataformas IOs e Android.

Não foi possível realizar o teste de
usabilidade com os usuários.
AMEAÇAS

Depois da criação do aplicativo,
outras pessoas podem se interessar em
desenvolver outros semelhantes;

Possibilidade de baixa adesão entre
o público-alvo com características de
usuários com poucas habilidades digitais;

O analfabetismo é uma barreira para
o uso da ferramenta;

Nem todo o público está nas redes
sociais, que será o principal meio de
divulgação da ferramenta.

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira (2020).
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3.2 Estudo do público-alvo do aplicativo

O SUS está presente na vida de todos os brasileiros, independente de
classe social ou interesse da própria pessoa. Ele é definido como um serviço
universal, criado para garantir o direito constitucional de acesso à saúde. De modo
que sua estrutura e lógica de funcionamento foram concebidas a partir do princípio
de que não deve haver qualquer tipo de distinção de ordem social para o seu
acesso.
Por isso, muito embora seja tecnicamente viável fazer a estratificação
social do uso dos serviços da rede pública de saúde, optou-se pela não utilização
desse perfil de dados para o desenvolvido do aplicativo móvel proposto,
selecionando-se a estruturação dos dados a partir do contexto de uso.
Evidentemente, é de conhecimento público a existência de planos de
saúde e entidades privadas que atendem à população Itabaianense. Contudo, o
SUS continua existindo para essas pessoas também e a qualquer momento, se
necessário, a pessoa pode utilizá-lo.
Em Itabaiana, podem-se citar como exemplos de serviços públicos
utilizados de forma universal os oferecidos pela Maternidade São José, tais como
vacinação de adultos e crianças, vacinação de animais domésticos (Pet) e o banco
de leite materno. Em uma situação de acidente, também, o telefone de contato
indicado é o da SAMU, que faz parte do SUS.
Portanto, o usuário pode ser de qualquer sexo, idade, classe social e até
local de residência. Dessa maneira, pode-se dizer que o público do aplicativo é,
potencialmente, qualquer pessoa que precise do SUS em Itabaiana, a qualquer
momento ou para qualquer situação. Sua linguagem (visual e textual) e recursos de
navegabilidade devem ser o mais universal e simples possível, de modo a permitir
sua inteligibilidade e usabilidade para um público o mais heterogêneo e amplo
possível.

3.3 Análise de aplicativos do segmento voltados ao SUS

Na fase de problematização da pesquisa, foi possível identificar algumas
funcionalidades necessárias para resolver problemas identificados quanto à
disponibilidade e acessibilidade das informações básicas sobre os serviços
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prestados pela rede pública de saúde publicadas nas páginas oficiais da Prefeitura
de Itabaiana, do governo de Sergipe e do MS. Porém, essa identificação pode ser
complementada pela análise de outros aplicativos, semelhantes ao aqui proposto,
desenvolvidos com intuito de otimizar ou melhorar o acesso ao SUS, a exemplo dos
aplicativos que serão descritos a seguir.
A plataforma “Ideia SUS” é um banco de práticas e soluções em saúde e
meio ambiente, fruto de uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) no âmbito da rede de apoio à
gestão estratégica do SUS. O objetivo é reunir, identificar e disponibilizar um banco
com ferramentas desenvolvidas para contribuir com o processo de fortalecimento e
desenvolvimento do SUS.
O “Ideia SUS” possui diversas soluções, não só de automação, a exemplo
de aplicativos e sites, como também estudos e hipóteses desenvolvidas pela
população civil como um todo e também as que são institucionais. Com isso, eles
querem incentivar que os Gestores e Profissionais de Saúde acessem a plataforma
e através das ferramentas desenvolvidas pela população captem o que for melhor e
implementem nos municípios e estados. De modo que, o “Ideia SUS” foi utilizado
como referencial para avaliar projetos e ferramentas já desenvolvidas no âmbito da
Saúde, bem como para o desenvolvimento desta pesquisa.
A maior parte das iniciativas de desenvolvimento de aplicativos voltados
para o aperfeiçoamento do SUS partiu de prefeituras e governos estaduais. A
margem desta tendência, o ItaSaúde não está vinculado a governos ou órgãos da
administração pública.
Como exemplos de aplicativos mantidos por prefeituras e governos de
estado, destaca-se o “Agenda Fácil” e o “Hora Marcada”. O primeiro foi desenvolvido
pela Prefeitura e o segundo pelo Governo do Estado de São Paulo. Ambos têm o
objetivo de realizar agendamentos de consultas e exames na rede pública de saúde
municipal, por isso, para acessá-los é necessário realizar o cadastro. As figuras 5 e
6, trazem imagens das interfaces desses aplicativos.
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Figura 5 - Aplicativo “Agenda Fácil” desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura do aplicativo Agenda Fácil
(2020).

Figura 6 - Aplicativo “Hora Marcada” desenvolvido pelo estado de São Paulo

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de
captura do aplicativo “Hora Marcada” (2020).
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Apesar da relevância do serviço, o aplicativo ItaSaude não poderá ter
essa funcionalidade, entre outros fatores, porque isso requisitaria sua integração
com um sistema operado pela administração pública municipal e estadual. Há, na
Câmara Municipal de Itabaiana, uma indicação parlamentar que recomenda que
idosos e deficientes façam o agendamento de atendimentos na rede pública de
saúde de forma remota, mas a sugestão não foi aceita pela Gestão Municipal.
Outro aplicativo voltado à rede pública é o “Saúde - Guarulhos”,
desenvolvido pela Prefeitura de Guarulhos, com o objetivo também de possibilitar o
agendamento de consultas, mas além disso, indicar em qual UBS o cidadão poderá
encontrar o medicamento que precisa. A figura 7 apresenta a interface do “Saúde Guarulhos”.
Figura 7 - Aplicativo “Saúde - Guarulhos” desenvolvido pela Prefeitura de
Guarulhos.

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura do aplicativo Saúde – Guarulhos
(2020).

Como exemplificado na figura 7, o Saúde - Guarulhos é integrado com o
SissOnline Minha Saúde, ou seja, ele é basicamente uma versão para aplicativos de
um site oficial do município. Sua tela inicial inclui login e sua identidade visual utiliza
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tons de verde, próprio da logomarca escolhida para representar a área da saúde do
município.
Por fim, o quarto aplicativo analisado foi o “Saúde Já - Curitiba”. Este
aplicativo agrega duas funcionalidades: a primeira é a de agendamento dos
atendimentos e a segunda de listagem das informações sobre situações de
urgência, com informações sobre o que se fazer, ou para quem ligar e a qual
unidade de saúde recorrer de acordo com cada situação. O campo de agendamento
necessita de login, enquanto o de urgência é aberto ao público.
Quando trata-se de acidentes de trânsitos com vítima, o aplicativo
direciona para o número do SAMU. Já nas outras situações, é listada cada
particularidade e disponibilizado o nome e endereço da unidade responsável, assim
como, o link do Google Maps11 com a indicação de sua localização. Também é
fornecido o horário de funcionamento das unidades de saúde. A interface do “Saúde
Já – Curitiba” pode ser visualizada nas figuras 8 e 9.
Figura 8 - Aplicativo “Saúde Já - Curitiba” desenvolvido pela Prefeitura de Curitiba

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela do aplicativo Saúde Já –
Curitiba (2020).

11

É um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra gratuito na web
fornecido e desenvolvido pela empresa estadunidense Google.
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Figura 9 – Função “Urgência” do aplicativo “Saúde Já - Curitiba” desenvolvido pela
Prefeitura de Curitiba

Fonte elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela do aplicativo Saúde Já –
Curitiba (2020).

Como é possível observar na tela inicial, o aplicativo possui uma
funcionalidade que não precisa de login, a respeito das situações de urgência, já que
se trata de informações gerais e não específicas para determinado usuário. Essa
lógica será a utilizada no ItaSaúde.
De forma semelhante ao que é disponibilizado no “Saúde Já - Curitiba”, o
ItaSaúde também tem a funcionalidade de identificação de cenários de urgência,
com a indicação das unidades de saúde aptas para o atendimento. Também foi
integrado o recurso de geolocalização para que os usuários do aplicativo possam
identificar de forma mais rápida a localização da unidade de saúde desejada.

3.4 Desenvolvimento do produto resultante da pesquisa: o aplicativo ItaSaúde
O aplicativo ItaSaúde foi desenvolvido na plataforma “Fábrica de
aplicativos” e está disponível para download para os celulares Android na loja do
Google Play, assim como, está em processo de publicação na versão IOS, onde
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será disponibilizada na loja da App Store. Ele dispõe de informações acerca de onde
encontrar os serviços de: consultas, exames, cirurgias, vacinação e urgência, além
de ter um campo específico para os locais de vacinação e testagem relacionadas à
COVID-19.
Para além das informações, o ItaSaúde disponibiliza a geolocalização das
instituições que oferecem o serviço, de modo que ao clicar no nome “endereço”, o
usuário é direcionado para o Google Maps. O mesmo acontece com os telefones
das instituições, ou seja, ao clicar no telefone automaticamente o usuário é
direcionado para o campo de ligação do próprio celular, com o número já disponível
para uma ligação direta. A figura 10 é referente ao aplicativo em sua última versão.
Figura 10 - Aplicativo ItaSaúde, produto resultante da pesquisa

Fonte elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela do aplicativo ItaSaúde
(2021).
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A imagem constante no lado esquerdo corresponde a tela de inicialização,
a do lado direito, à tela inicial do aplicativo. Elas indicam, basicamente, como o
usuário visualiza o aplicativo ao inicializá-lo. Os detalhes e imagens dos demais
campos do ItaSaúde, tal como todo processo de criação dessa última versão serão
descritos nos próximos tópicos.

3.4.1 Fábrica de Aplicativos

Inicialmente, a ideia era a de utilizar a plataforma de desenvolvimentos de
aplicativos intitulada Appy Pie. Esta plataforma oferece bons recursos e preço
acessível. Entretanto, ao realizar uma análise mais detalhada da plataforma, ficou
evidente que ela não possibilitava a utilização de extensões e ferramentas do
Google, o que impacta negatividade nas funcionalidades planejadas para o
ItaSaúde, a exemplo da utilização dos serviços de geolocalização do Google Maps e
de análise de estatísticas de visitação do Google Analytics12.
Em decorrência desse diagnóstico, foi realizada uma nova procura e
análise de outras plataformas semelhantes, chegando à escolha da “Fábrica de
Aplicativos”. Ela é uma plataforma paga, própria para o desenvolvimento de
aplicativos para pessoas que não sabem programar. A plataforma disponibiliza
diversos recursos e foi selecionada em razão de apresentar o melhor custo-benefício
e atender a maior parte das necessidades do ItaSaúde, além de ter suas funções e
configurações integradas a ferramentas do Google.
Para o desenvolvimento do aplicativo foi selecionada a Assinatura Anual
Pro,

que

permite utilizar todos os recursos

disponíveis

e

contempla

a

disponibilização do aplicativo tanto na Apple Store quanto no Google Play, de modo
a atender aos públicos de usuários de smartphones com plataformas iOS e Android.
Esse plano também inclui consultorias, de modo que as dúvidas são respondidas de
maneiras mais personalizadas e diretas.
A plataforma é dividida em três tópicos de desenvolvimento: Conteúdos
do App, onde é organizada toda lógica informacional de disposição das informações,
organização das abas etc; Editor visual, onde é possível personalizar imagens,
12

Permite medir seu ROI de publicidade, bem como acompanhar seus sites e aplicativos de Flash,
vídeo e redes sociais.
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cores, ícones e todo layout do aplicativo; e por fim Configurações, onde é possível
vincular o aplicativo à firebase do Google e ao Analytics, criar um cadastro para o
usuário acessar o aplicativo e incluir publicidades próprias ou do Google. Para uma
melhor compreensão do ambiente de desenvolvimento do aplicativo, veja a figura
11, que reproduz a tela de edição do conteúdo do aplicativo.
Figura 11 - Tela de edição de conteúdo do aplicativo ItaSaúde, através da
plataforma Fábrica de Aplicativos

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela da plataforma Fábrica de
Aplicativos (2021).

Como é possível verificar nas imagens que compõe a figura, o aplicativo é
montado a partir da junção dos recursos disponíveis no menu à esquerda e os
conteúdos desses menus são organizados no menu à direita. Recursos como
Google Agenda e até agendamento de consultas, por exemplo, podem ser
adicionados ao aplicativo, entretanto, em razão da manutenção da autonomia do
aplicativo frente à prefeitura de Itabaiana essa funcionalidade não foi agregada.
O recurso utilizado para organizar as informações foi o “grupo de abas”,
que permite o agrupamento de vários submenus dentro do menu. A edição dos
menus e submenus do recurso é dividida em três etapas. Uma é a que permite
organizar as informações, escolher a fonte e o formato do texto, as cores do texto e
até adicionar hiperlinks dentro do texto. Através dessa etapa foi possível acrescentar
os hiperlinks que direcionam para a realização de ligações telefônicas e também
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para a localização no Google Maps. A figura 12 apresenta a tela de edição do
conteúdo da aba na Fábrica de Aplicativos.
Figura 12 - Tela de edição do Conteúdo da aba do aplicativo ItaSaúde, através da
plataforma Fábrica de Aplicativos

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela da plataforma Fábrica de
Aplicativos (2021).

A segunda etapa é a que permite a caracterização do menu e dos
submenus, onde é possível adicionar título, ícone da aba e imagem de fundo do
ícone da aba. Essas informações são de extrema importância, uma vez que são elas
que aparecerão na tela inicial do aplicativo. Na figura 13 apresenta-se a tela de
edição da área “Informações da aba”.
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Figura 13 - Edição da área “Informações da aba” do aplicativo ItaSaúde

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela da plataforma Fábrica de
Aplicativos (2021).

Por fim, para finalizar a edição do menu, é possível editar o layout da aba.
Então, um grupo de abas, ou seja, um menu, pode ser diferente de outros menus,
como também pode ser padronizado. A tela de edição de layout permite editar
espaçamento, cor do texto, cor de fundo da página, cor dos itens e margem entre os
itens. Segue abaixo a imagem da tela de edição do layout do menu, figura 14.
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Figura 14 - Edição do layout do menu do aplicativo ItaSaúde

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela da plataforma Fábrica de
Aplicativos (2021).

Para além da edição do layout dos menus, toda a identidade visual pode
ser modificada através do Editor Visual geral, que permite a escolha de ícones,
cores, imagens, colunas e demais recursos visuais que podem ser testados e
modificados rapidamente. O editor visual permite personalizar o tamanho das letras,
o tamanho e formato dos ícones, a quantidade de colunas, espaço entre os menus e
até a posição dos menus. O modo de exibição dos menus também pode ser
alterado, tal como a localização do recurso de busca. Segue abaixo a imagem da
tela de edição de imagem (Figura 15).
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Figura 15 - Tela de edição visual do aplicativo ItaSaúde, através da plataforma
Fábrica de Aplicativos

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela da plataforma Fábrica de
Aplicativos (2021).

Como exemplificado na imagem acima, as opções são intuitivas e seguem
um padrão simples, de modo que é possível visualizar rapidamente cada mudança e
testar de diversas maneiras. Há, também, uma última tela de edição do aplicativo
como um todo, intitulada configurações, na qual é possível acrescentar publicidades,
controlar se necessário, o acesso dos usuários, adicionar publicidades próprias ou
do Google e vincular o aplicativo aos serviços do Google. Optou-se por manter os
recursos de publicidade inibidos no aplicativo. Segue abaixo a imagem da tela de
configurações, especificamente no campo de configuração da Firebase do Google,
que permite a inclusão dos recursos do Google Analytics e Maps (Figura 16).
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Figura 16 - Tela de serviços do Google do aplicativo ItaSaúde, através da
plataforma Fábrica de Aplicativos

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela da plataforma Fábrica de
Aplicativos (2021).

O campo de “serviços do Google” foi o único utilizado na tela de
configurações para essa primeira versão do aplicativo, uma vez que o aplicativo é
aberto para todos os públicos, sem necessidade de login, assim como, não há
inclusão de publicidades, como já afirmado.
Depois de concluídas todas essas etapas, é possível publicar o aplicativo
nas versões Android, iPhone e Web App. Nesta última é possível acessar o
aplicativo apenas com o link disponibilizado, sendo a opção escolhida para essa
versão atual do ItaSaúde. Na figura 17, é possível visualizar a imagem da tela de
publicação do aplicativo.
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Figura 17 - Tela de publicação do aplicativo ItaSaúde

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela da plataforma Fábrica de
Aplicativos (2021).

Ao clicar no campo “publicar”, automaticamente a Fábrica de Aplicativos
já disponibiliza o link do aplicativo, de modo que não há nenhum prazo ou tempo de
espera. Tudo é feito de maneira automática e em tempo real. A imagem acima traz,
inclusive, o link atual para baixar o ItaSaúde.

3.5 Características técnicas do aplicativo

Assim como qualquer aplicativo, o ItaSaúde possui uma série de
características técnicas que, juntas, formam o sistema. Para abordar esses
aspectos, foi criado subtemas, de modo que cada item seja bem definido e
exemplificado. São eles: mapa de conteúdos; wireframe; mapa informacional;
firebase e identidade visual.

3.5.1 Mapa de conteúdos

As informações contidas no App ItaSaúde foram coletadas através da
perspectiva dos Dados Abertos Governamentais, via CNES. Ela é uma plataforma
do SUS que disponibiliza os dados referentes aos estabelecimentos de saúde de
todo país, sejam eles privados ou públicos. Foi utilizado o filtro referente ao tipo de
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natureza jurídica da instituição, na qual foi selecionado o campo “administração
pública”.
Entre as informações disponibilizadas estão: os profissionais que atuam
na instituição, os serviços disponibilizados, horário de atendimento, endereço,
equipamentos disponíveis, entre outras. Desse modo, foi possível coletar todos os
dados através de uma só plataforma e sendo ela pública e oficial, garantir que as
informações correspondem de fato à realidade.
Segue abaixo imagens de uma das fichas de dados do CNES, referente
ao Centro de Saúde Sr. José Souto Diniz, onde os dados escolhidos para gerar a
ficha foram os básicos (Figuras 18 a 22).

Figura 18 - Ficha de identificação do Centro de Saúde Sr. José Souto Diniz, através
do site do CNES

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela do site do CNES (2021).
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Figura 19 - Ficha de identificação do Centro de Saúde Sr. José Souto Diniz, através
do site do CNES

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela do site do CNES (2021).

Figura 20 - Ficha de identificação do Centro de Saúde Sr. José Souto Diniz, através
do site do CNES

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela do site do CNES (2021).
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Figura 21 - Ficha de identificação do Centro de Saúde Sr. José Souto Diniz, através
do site do CNES

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela do site do CNES (2021).

Figura 22 - Ficha de identificação do Centro de Saúde Sr. José Souto Diniz, através
do site do CNES

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela do site do CNES (2021).
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As imagens acima foram filtradas para não contemplar os nomes dos
profissionais, uma vez que esse dado não está exposto do aplicativo, mesmo sendo
público. Portanto, o foco das informações do aplicativo é no serviço em si e não em
quem o executa. Optou-se por esse perfil de informação para evitar problemas como
falta de atualização dos agentes de saúde prestadores de serviço no Cadastro
Nacional.
Quanto ao atendimento de determinado profissional em específico, por
exemplo, o CNES não disponibiliza os dias e horários que esses profissionais
trabalham e/ou atendem. Entretanto, para complementar as informações do CNES,
foram utilizados os dados de uma página disponibilizada no site da Prefeitura de
Itabaiana, intitulada “Profissionais e dias de atendimento dos postos de saúde”, em
que estão claro os dias de atuação de cada profissional. Segue abaixo a forma como
essas informações estão disponibilizadas no site da prefeitura (Figura 23).
Figura 23 - “Profissionais e dias de atendimento dos postos de saúde”, através do
site da Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura do site
da Prefeitura Municipal de Itabaiana (2021).

Como exemplificado na imagem acima, há de fato dias específicos para
cada profissional na rede municipal. Quanto à rede estadual, ou seja, o Hospital
Regional de Itabaiana, não há a necessidade de estabelecer os dias e horários, uma
vez que os atendimentos funcionam de maneira contínua e ele funciona 24h.
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Para uma melhor visualização de todos os conteúdos e sua lógica, foi
desenvolvido um mapa de conteúdos de cada menu do aplicativo. O mapa de
conteúdo permite ao desenvolvedor visualizar não só os campos existentes mas
também o que há de diferente entre um e outro. No caso em questão, os conteúdos
foram organizados na forma de quadro, de modo que cada menu e submenu está
correlacionado com a respectiva descrição dos conteúdos existentes (Quadro 2).
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Quadro 2 - Mapa de conteúdos do conjunto de menus e submenus do aplicativo

Fonte: Elaborado por Camila de Jesus Oliveira (2021).
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O mapa dos conteúdos é, acima de tudo, um mapa de requisitos
funcionais do aplicativo, ou seja, um guia das funções existentes e o que se pode
encontrar em cada requisito. Como observado na tabela acima, os recursos
disponíveis no aplicativo, são os seguintes:
 Consultas: o menu “consultas” compreende a lista de consultas
médicas disponibilizadas pelo SUS em Itabaiana. Foram divididos por categorias, de
modo a facilitar a busca e diminuir o tempo de procura do usuário. O menu é
subdividido em

três submenus e dentro deles há a identificação do local de

atendimento, telefone do local, dia e horário em que o serviço é oferecido;
 Exames: o menu de “exames” compreende a lista de exames médicos
disponibilizados pelo SUS em Itabaiana. O menu é subdividido em submenus e
dentro deles está identificado o local de atendimento, telefone , dia e horário em que
o serviço é oferecido. Dividiram-se as categorias por tipo de exame, ou seja, por
como ele é realizado, para facilitar a procura pelo usuário;
 Urgência: O menu “urgência” compreende a lista de locais em que são
oferecidos os serviços de urgência em Itabaiana. O menu é subdividido em
submenus e dentro deles está identificado o local de atendimento, telefone , dia e
horário em que o serviço é oferecido. No caso em questão, há duas instituições de
urgência em Itabaiana: o SAMU e o Hospital Regional de Itabaiana;
 Cirurgias: o menu de “cirurgias” compreende a lista de cirurgias
médicas disponibilizadas pelo SUS em Itabaiana. O menu é subdividido em
submenus que ligam a páginas nas quais estão identificados o local de atendimento,
telefone, dia e horário em que o serviço é oferecido. Há, evidentemente, cirurgias de
urgência em Itabaiana, a exemplo das ortopédicas relacionadas a acidentes de
trânsito. Entretanto, essas cirurgias não estão listadas em nenhuma categoria em
específico no portal da transparência, elas apenas são categorizadas como “pronto
socorro” relacionadas a traumas e com nomes científicos. Optamos por disponibilizar
no aplicativo apenas as cirurgias que ocorrem por agendamento e são de fato
específicas;
 Saúde da mulher: o menu “saúde da mulher” disponibiliza a lista de
exames, consultas e cirurgias ofertadas pelo SUS para as mulheres em Itabaiana. O
menu é subdividido em submenus e dentro deles estão identificados o local de
atendimento, telefone , dia e horário em que o serviço é oferecido. Esse campo foi
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escolhido, especialmente, em razão da ampla quantidade de serviços ofertados para
esse grupo, o que acabou gerando uma poluição visual e informacional nos outros
campos. Ao separar esse campo e torná-lo um menu, agregamos os conteúdos, de
modo a facilitar a utilização do aplicativo por esse público em específico, além de
diminuir a quantidade de informação nos outros campos, o que deixou os menus
menos saturados de informação e mais funcionais;
 Saúde da criança: o menu “saúde da criança” abre uma página onde
é possível encontrar a lista de exames e consultas ofertadas pelo SUS para as
crianças em Itabaiana. O menu é subdividido em submenus e com páginas tendo a
identificação do local de atendimento, telefone, dia e horário em que o serviço é
oferecido. Optamos por separar, também, essa categoria em razão da grande
quantidade de informações, de modo que, por exemplo, há nove locais com
pediatras em Itabaiana e caso o menu da criança não existisse, o submenu
“especialistas” poderia ser menos funcional e mais pesado já que iria conter,
também, as informações a respeito dos nove pediatras;
 COVID-19: o menu “COVID-19” disponibiliza os locais de testagem e
vacinação relacionados ao vírus. É um campo que estará em constante
transformação, especialmente em razão das diversas possibilidades de cenários
relacionados à pandemia. O menu é subdividido em submenus e dentro deles está
identificado o local de atendimento, telefone, dia e horário em que o serviço é
oferecido;
 Vacinação: o menu “vacinação” contém a lista de vacinas obrigatórias
para o público infantil, adolescente, adulto e idoso, assim como, a cartilha de
vacinação do SUS e as informações sobre onde e quando é possível se vacinar.
Para além desses menus desenvolvidos, há também, os menus próprios
da Fábrica de Aplicativo, que estão disponibilizados de maneira obrigatória, sem
possibilidade de modificação, no menu vertical. São eles: “Termos de uso e Política
de privacidade”.
Como a metodologia utilizada para o desenvolvimento do aplicativo foi a
do Design Centrado no Usuário com a estratégia de usabilidade, esses conteúdos
foram pensados da maneira mais clara e didática possível, ou seja, utilizando mapas
mentais inteligíveis para o usuário de modo que ele relacione de forma rápida e fácil
os menus com seus respectivos conteúdos.
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Os textos dos menus foram complementados por ícones, de modo a
tornar o processamento da informação ainda mais rápido, oferecendo amplas
possibilidades de compreensão. No que diz respeito à linguagem, foi utilizada uma
linguagem clara e objetiva, priorizando a utilização de termos populares (palavras de
uso comum) para caracterizar os conteúdos.
Para atualizar e repor esses conteúdos, foi desenvolvido um quadro de
rotinas, com a estrutura dos arquivos, identificação das rotinas e controle de
atualização.

3.5.2 Wireframe

Wireframe é uma espécie de protótipo utilizado para entender a estrutura do
aplicativo, ou seja, os atributos da interface: onde ficarão localizados os menus, outros
elementos gráficos e funcionais do sistema como ferramentas de busca, banners,
carrossel de imagens etc. Cada wireframe será único na medida em que os sites e apps
são personalizados (GUERRA; TERCE, 2020).
Ele é a reprodução gráfica, mas de maneira primitiva, da diagramação do
aplicativo, representada por formas geométricas e sem muito detalhamento. Ele é
pensado na etapa inicial, antes de gerar o aplicativo, para compreender como as
informações estarão dispostas e onde colocar cada item.
Não contém cores, tampouco foi apresentado a algum usuário, mas
influencia diretamente na qualidade do produto final, pois foi através do wireframe que
foi possível identificar o fluxo de telas, prever possíveis erros e visualizar a organização
e disposição das informações. Segue abaixo o modelo do wireframe do aplicativo
ItaSaúde e seu fluxo de navegabilidade (Figura 24).
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Figura 24 - Wireframe do aplicativo ITASAÚDE, indicando o fluxo de navegabilidade
do aplicativo

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir do aplicativo Canva –
Itabaiana (2021).

A imagem acima mostra o wireframe do aplicativo, indicando a ordem de
navegabilidade dos menus. No caso em questão, foi priorizada uma interface simples e
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funcional, assim como, padronizada, objetivando entregar ao usuário uma tela limpa,
com esquema de menus e submenus intuitivos.
Sendo assim, o usuário não enfrenta nenhum tipo de surpresa, pois todos os
menus seguem o mesmo padrão: ao clicar, vai abrir para o usuário algum submenu,
que pode ter suas próprias divisões e depois chegar a tela final, onde tem as
informações da instituição onde determinado serviço é ofertado; ou o submenu não
possui nenhuma divisão e ao clicar nele a próxima tela já será a final.

3.6 Mapa informacional do Aplicativo

O Design Centrado no Usuário prioriza a usabilidade e isso inclui aspectos
como: quanto tempo o usuário levará para realizar tal ação? Como ele saberá que a
funcionalidade

existe?

Em

quanto

tempo

será

possível

compreender

todas

funcionalidades do sistema? Afinal, se for necessário realizar muitas ações para
encontrar uma informação específica, o sistema não é considerado usual.
Por isso, foram identificadas duas hipóteses consideráveis na elaboração do
mapa dos menus (hiperlinks) de ações. Na primeira situação, existiria apenas uma tela
inicial, com a lista de todas as instituições de saúde no município e dentro de cada
nome estariam contidos os requisitos funcionais. Sendo assim, o menu “Hospital e
Maternidade São José” seria único e ele abriria uma página com todos os exames,
consultas e demais informações dos requisitos funcionais (Figura 25).
Figura 25 - Hipótese descartada de modelo de fluxo de informação

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira (2020).
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Contudo, ao avaliar a usabilidade desse modelo, foi possível identificar que o
usuário precisaria supor muitas questões em sua primeira navegação, assim como,
relembrar

essas

questões

nas

demais

navegações,

até

compreender

seu

funcionamento.
Em uma primeira experiência, como ele poderia supor que dentro do campo
“Centro de Saúde da Família Mutirão” há exames? E se ele precisar especificamente de
remédios precisará clicar em instituição por instituição até encontrar uma que
disponibilize consultas? O mesmo se aplica a exames e a todos os outros serviços.
Desse modo, o mapa de informações obedeceu aos casos de procura do
sistema de saúde. A lógica é que primeiro o serviço deve ser disponibilizado, depois
onde ele está disponível e demais informações. Os campos estão destacados como
independentes no lugar de contidos em outros campos. O objetivo é que logo que o
aplicativo seja iniciado o usuário já tenha a percepção da maioria das funcionalidades
que encontrará nele e tome decisões mais rápidas e assertivas. A figura 26 traz o mapa
que ilustra a Arquitetura Informacional básica do aplicativo.
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Figura 26 - Modelo de fluxograma das informações do aplicativo

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira (2021).

Como abordado acima, a quantidade de campos é maior, porém, a facilidade
do usuário de escolher a opção necessária para resolver a demanda também é maior.
O principal objetivo desse tipo de mapa informacional, é que o fluxo de informações
seja único em todos os menus, ou seja, que independente de onde o usuário venha a
clicar, a quantidade de cliques seja praticamente a mesma, tal como a previsibilidade.
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Dessa maneira, não há surpresas, ao contrário, há menus com conteúdos
diferentes, mas seguindo sempre o mesmo fluxo e gerando mapas mentais menos
complexos no usuário, o que se espera que contribua para diminuir o tempo de procura
por determinada informação no aplicativo.

3.7 Identidade visual

A identidade visual é parte essencial para o sucesso ou insucesso de
projetos para Websites e aplicativos. Inicialmente, no período de qualificação, foi
desenvolvida uma identidade visual mais primária. Ela era composta pelas cores
azul, vermelho e branco, sendo as duas primeiras utilizadas em diferentes graus de
saturação, que influencia diretamente na intensidade e brilho de cada resultado.
As cores foram escolhidas em razão da bandeira do time de futebol
Itabaiana, que possui forte apelo emocional e é considerado uma tradição no
município. Soma-se a isso, de acordo com o livro “Design Digital”, o branco
simboliza pureza, clareza e limpeza (GUERRA; TERCE, 2020). Ele remete a uma
sensação de paz, harmonia e higiene, o que é congruente com um aplicativo de
saúde.
Ainda segundo as autoras, baseando-se na teoria da Gestalt, o vermelho,
por sua vez, é uma cor essencialmente quente, que confere energia e agitação,
geralmente se destacando e chamando atenção para si em uma imagem. O azul,
por fim, é uma cor considerada profunda, que evoca calma, credibilidade, seriedade,
higiene e frescor (GUERRA; TERCE, 2020).
A tipografia utilizada, ou seja, a fonte das letras foi uma mistura da fonte
Helvética, de estilo moderno, para o nome “Ita” e para os textos dos menus, já o
nome “saúde” da logomarca foi utilizada a fonte Oregano, que é cursiva. Sobre o
símbolo em si, escolhemos um coração, que traz a simbologia do amor, somado ao
símbolo de mais (+) que é utilizado na identidade visual do SUS. Confira na figura 27
a primeira identidade visual desenvolvida, aplicada a um protótipo inicial do
aplicativo.
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Figura 27 - Primeira versão da identidade visual do aplicativo ItaSaúde

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira (2020).

Como está explícito na imagem acima, as cores utilizadas eram fortes e
com alto grau de saturação, em especial o vermelho, que trazia um aspecto muito
quente. Soma-se a isso, a letra cursiva utilizada no nome “saúde” onde dificultava a
leitura, especialmente quando a logomarca era utilizada em um tamanho menor, ou
seja, a tipografia utilizada apresentava baixa legibilidade quando aplicada em telas
pequenas, como as de smartphones, suporte técnico prioritário para o aplicativo.
Por isso, toda identidade visual foi reformulada, mantendo, em partes, a
ideia inicial, mas alinhado a princípios norteadores de aplicativos de saúde e visando
obter o maior grau de eficiência e legibilidade possível. No que diz respeito às cores,
o azul, o vermelho e o branco continuaram a ser utilizados, mas foi agregada
também a cor verde.
Essa última cor é universalmente ligada à calma, harmonia e natureza.
Segundo Guerra e Terce (2020), o verde transmite a sensação de bem-estar e
saúde, o que é muito útil para a ideia do aplicativo. Ela foi agregada, para além
desse fato, para representar o Parque Nacional Serra de Itabaiana, que também foi
incluída ao símbolo da logo.
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Quanto ao símbolo, o coração foi removido, mas o símbolo do mais (+)
que remete ao SUS foi mantido e somado a detalhes em linhas que remetem ao
referido parque nacional. O objetivo foi o de manter o apelo visual através de uma
identidade que criasse um sentimento de personalização para o município, mas sem
fugir muito de uma linha visual tranquila, leve e que remetesse a ideia de
acolhimento.
A tipografia utilizada no logotipo também foi modificada. Nessa nova
identidade, removemos a fonte cursiva Oregano, pois, como afirmado por Guerra e
Terce (2020), quando o objetivo é a transmissão fluente do conteúdo escrito, o texto
deve observar os padrões de legibilidade para tornar a leitura fácil e regular.
A nova fonte dos textos chama-se “Baloo chettan” e faz parte de uma
família sem serifa projetada para evocar valores relacionados à limpeza, à confiança
e à usabilidade de um aplicativo da área de saúde. Confira na figura 28 a nova
identidade visual, que é a oficialmente utilizada pela versão final do aplicativo.
Figura 28 - Logomarca oficial da última versão do aplicativo ItaSaúde

Fonte: logomarca desenvolvida pelo Designer
Guilherme Kauark (2021).

Como observado acima, as características do município continuam
presentes, mas de maneira mais leve e discreta. O símbolo da serra foi agregado na
parte inferior da logomarca, de modo que o azul acima pode remeter, além de tudo,
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a cor do céu da própria Serra de Itabaiana. O manual da logomarca do aplicativo
esta disponível no APÊNDICE B desse trabalho.
Optamos por limitar a utilização do azul na logo apenas ao nome “Saúde”,
aproveitando o fato da cor ser quente e chamar atenção para si justamente para
destacar o segmento do aplicativo. As cores, por sua vez, também foram utilizadas
com menos saturação, de maneira mais fria, objetivando trazer acolhimento e
conforto visual.
Quanto à aplicação da identidade visual no aplicativo, as cores
predominantes foram azul e branco. Sendo assim, o fundo da tela inicial do
aplicativo é composto pela cor azul dá logo, tal como os ícones de pesquisa e os
títulos dos menus e submenus. O branco, por sua vez, está sendo utilizado como
fundo dos menus, da barra de pesquisa e da barra que separa a imagem inicial do
aplicativo dos submenus.
Essas escolhas foram estratégicas para gerar uma sensação de harmonia
e solidez. O verde, por sua vez, é a cor que caracteriza os ícones dos menus e
submenus. O objetivo é chamar atenção de maneira visual para esses ícones, uma
vez que é a cor que se distingue no restante do aplicativo. Segue abaixo um print da
tela inicial do aplicativo pronto (Figura 29).
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Figura 29 - Print da tela principal do ItaSaúde

Fonte: elaborado por Camila de Jesus
Oliveira (2021).

Como observado na figura 29, os ícones são grandes e com espaçamento
entre si, no formato de quadrado com cantos arredondados e na cor branca.
Segundo Guerra e Terce (2020), as formas básicas como quadrado e redondo
possuem suas próprias características, que, por sua vez, passam sensações. O
quadrado é visto como sólido e estático, ou seja, estável.
Já as formas circulares revelam continuidade, proteção e perfeição, além
de gerar foco para o olhar. Ela representa um certo movimento e inovação.
Evidentemente, há outras formas, mas nos atentamos especialmente a essas duas e
optamos por utilizar uma mesclagem entre ambas. O objetivo, nesse sentido, é
remeter a uma solidez moderna, contemplando o tradicional com cerca inovação.
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Ainda sobre os ícones, optamos por utilizar a cor branca em razão de ser
possível destacar no fundo azul e também destacar os próprios símbolos dentro dos
ícones. As divisões entre um ícone e outro são sutis, mas em razão das cores, é
possível quebrar a fluidez e destacar cada item separadamente.

3.8 Firebase do Google

A Firebase do Google é uma ferramenta desenvolvida pelo Google com a
finalidade de ajudar no desenvolvimento de aplicativos ou aperfeiçoar aplicativos que
já existem. Seguindo a mesma lógica das outras ferramentas do Google, ela
funciona de maneira ágil, simples e acessível para pessoas que não são
necessariamente programadores.
Na prática, a Firebase proporciona a implementação de diversas
ferramentas como o envio de notificações via Cloud Messaging, gera recursos
através da implementação de anúncios com o Admob e o AdWords, disponibiliza as
informações do aplicativo no Google através do App indexing, analisa o
comportamento do usuário pelo Analytics, armazena banco de dados através do
Realtime Database, na nuvem NoSQL, entre outros recursos.
Em razão desses recursos diversos, a Firebase foi utilizada como
estratégia para armazenar e sincronizar os dados, tal como, para entender o
comportamento dos usuários através do Analytics. A Fábrica de Aplicativos permite
a implementação dessas ferramentas de maneira gratuita, ou seja, não sofrendo
nenhum custo adicional.
Sendo assim, o banco de dados do aplicativo é o Firebase Realtime
Database, que é hospedado na nuvem. Os dados são armazenados como JSON e
sincronizados em tempo real. Quando as informações são atualizadas na
plataforma, os usuários recebem automaticamente atualizações com os dados mais
recentes, embora não sejam notificados sobre isso.
Além disso, ele funciona de maneira offline, de modo que quando a
conexão a internet é restabelecida, o dispositivo do usuário faz a sincronização das
atualizações automaticamente. O Realtime Database oferece, também, backup
diário e regras de segurança automáticas. Veja abaixo as imagens da plataforma
Firebase, na aba Realtime Database (Figura 30).
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Figura 30 - Plataforma Firebase do Google, no campo Realtime Database, que
corresponde ao banco de dados utilizado no ItaSaúde

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela do site da Firebase do
Google (2021).

Como observado nas imagens acima, não há, ainda, um grande fluxo de
dados, em razão do aplicativo ainda não estar disponível para os usuários. Mas o
campo “downloads” contabilizou 8,5 KB no dia da captura de tela, em razão de um
acesso da desenvolvedora. O download significa todos os bytes transferidos pelo
banco de dados, incluindo a sobrecarga do protocolo de conexão e da criptografia
SSL, com intervalos de mais de um minuto.
No que diz respeito ao Analytics, ele é um recurso do Google voltado para
a coleta de dados de acesso e comportamento do usuário, que tem como principal
função organizar essas informações em relatórios diversificados. Ele disponibiliza
relatórios de tráfego detalhados e é possível analisar e comparar o engajamento por
períodos e dias, inclusive de maneira personalizada. Segue abaixo o exemplo da
página inicial de relatórios do Google Analytics (Figura 31).
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Figura 31 - Ferramenta Google Analytics na página de relatórios resumidos

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela da plataforma Google
Analytics (2021).

Como observado na imagem, logo na página inicial a ferramenta
disponibiliza dados por período de engajamento, dos novos usuários e da receita
total, caso sejam disponibilizados anúncios dentro do aplicativo. Ao vincular o
Google Analytics ao aplicativo, conseguimos entender a origem dos usuários, ou
seja, de onde eles estão acessando.
Outro ponto relevante para entender o comportamento do usuário e
disponibilizado de maneira automática pelo Analytics é um relatório de quais páginas
e telas são mais visualizadas pelos usuários, de modo que é possível entender os
menus de maior interesse da maioria, ou de acordo com gênero, idade etc. Segue
abaixo um exemplo do campo “cidades” do relatório de “Detalhes demográficos”
(Figura 32).
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Figura 32 - Ferramenta Google Analytics na página de detalhes demográficos

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela da plataforma Google
Analytics (2021).

A imagem acima traz o relatório das cidades, mas o Analytics também
detalha por estado e país. Além disso, disponibiliza a quantidade de vezes que cada
usuário acessou, a taxa de engajamento e o tempo que ele ficou no aplicativo.
Também é possível entender mais sobre qual o sistema operacional do dispositivo
móvel do usuário, de modo que essas informações podem ser úteis para futuras
atualizações. Segue o relatório do Analytics a respeito do ItaSaúde (Figura 33).
Figura 33 - Ferramenta Google Analytics na página de visão geral de tecnologia

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir de captura de tela da plataforma Google
Analytics (2021).
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Além dos campos identificados na imagem acima, o Analytics também
disponibiliza a resolução de tela do dispositivo utilizado pelo usuário, de modo que a
partir disso também é possível tomar decisões mais assertivas a respeito de banners
dentro do aplicativo, por exemplo.
Por fim, o Analytics disponibiliza um relatório de quais páginas foram mais
acessadas dentro do aplicativo, de modo que será possível entender quais os
maiores interesses dos usuários. Evidentemente, a ferramenta é um excelente
caminho para entender melhor o comportamento do usuário e garantir que ele se
mantenha baseado nos princípios que norteiam a metodologia de Design Centrado
no Usuário.

3.9 Teste de usabilidade com base nas heurísticas de Nielsen e Loranger

Como afirmado na metodologia, Nielsen e Loranger (2007) propõem
alguns princípios que são necessários para avaliar a usabilidade de um aplicativo.
Esses princípios são voltados para a interface de uma tecnologia, ou seja, para o
designer em si, com base na premissa que esse quesito faz toda diferença na
experiência que o usuário terá com a ferramenta. Segue abaixo a lista das
heurísticas e da avaliação do ItaSaúde (Figura 34).
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Figura 34 - Avaliação das heurísticas aplicadas no aplicativo ItaSaúde

Fonte: elaborado por Camila de Jesus Oliveira a partir da análise do aplicativo em sua
última versão (2021).

Evidentemente, como descrito na imagem acima, nem todas as
heurísticas podem necessariamente ser aplicadas em uma ferramenta, porque ela
pode não conter a funcionalidade, como é o caso dos elementos “Liberdade e
controle do usuário”, “Prevenção de erros” e “Reconhecimento de erros”. A utilização
total das heurísticas, portanto, depende da natureza do aplicativo.
No caso da heurística “Liberdade e controle do usuário”, ela diz respeito a
ações como deletar algo por engano e depois conseguir recuperar o que foi
deletado, ou ignorar uma notificação, por exemplo. Entretanto, o aplicativo é
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informativo apenas, de modo que o usuário não tem a opção de deletar nada ou
realizar alguma ação que modifique as informações, assim como, não há nenhum
tipo de notificação que o usuário consiga receber.
O mesmo se aplica à heurística “Reconhecimento de erros”. Essa
heurística, geralmente, é aplicada em situações, como por exemplo, quando um
usuário preenche um dado incompleto ou erra uma senha ao fazer login. Porém, não
há essa possibilidade no ItaSaúde, pois o usuário não preenche em momento algum
nenhum campo.
A heurística que o ItaSaúde não abrange é a de “Prevenção de erros”,
que é sobre o momento em que o usuário realiza uma ação, mas a mesma pode ter
acontecido por engano. Então o sistema deve encontrar um meio de evitar que o
erro aconteça, confirmando se usuário de fato deseja realizar aquela ação. O
ItaSaúde dispõe de hiperlinks que direcionam para o Google Maps, por exemplo,
entretanto, mesmo que o usuário tenha clicado por engano, o sistema não pergunta
antes, ou seja, ao clicar automaticamente o usuário já é direcionado para o Google
Maps.
Todas as outras heurísticas, entretanto, guiaram o desenvolvimento do
ItaSaúde e fazem parte da lógica do sistema. A heurística “Visibilidade do Status do
sistema”, propõe que o usuário deve conseguir se localizar sempre dentro do
sistema, sendo assim, deve ser informado, por exemplo, sempre sobre onde ele está
e para quais ambientes ele poderá chegar a partir de onde está. É o que ocorre
quando, por exemplo, ao clicar no menu “exames” o usuário vai visualizar o título
exame na parte superior, mas também vai visualizar a lista de submenus e saberá
que poderá chegar até as informações de cada um deles.
Com a heurística “Compatibilidade entre o sistema e mundo real”, os
autores afirmam que para além dos textos, um aplicativo requer a utilização de uma
linguagem universal e simples, de modo que todos entendam. Portanto, por
exemplo, é recomendado a priorização de ícones que remetem ao mundo real, como
é o exemplo da utilização do ícone de uma mulher para descrever o menu “Saúde da
mulher”.
Uma das prioridades do ItaSaúde é destacada, também, como uma
heurística necessária para uma ferramenta centrada no usuário a “Consistência e
padronização” diz respeito a preservar padrões já conhecidos pelos usuários, como
por exemplo vermelho para “fechado” e verde para “aberto’. Um exemplo de
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consistência e padronização no ItaSaúde foi a utilização da cor verde para os textos
que diziam respeito ao horário de funcionamento dos estabelecimentos de saúde, ou
seja, o momento em que a instituição estava “aberta”.
Ainda sobre padrões, a heurística “Reconhecimento em vez de
memorização”, parte da ideia de que reconhecer o mesmo padrão nos menus é mais
fácil que memoriza-los. Portanto, o ItaSaúde utilizou padrões para chegar às
informações, de modo que independente do menu, ao ter acesso, o usuário saberá
exatamente o que esperar dentro dos submenus.
A heurística “Eficiência e flexibilidade de uso” preza pela eficiência ao
utilizar o aplicativo, de modo que tanto uma pessoa leiga, como alguém que domina
determinado assunto consiga utilizar o sistema, ou seja: a interface precisa ser útil
para ambos. O ItaSaúde dispõe de uma interface simples, leve e com fluxo de
navegação único. Soma-se a isso, dispondo de recursos como “barra de pesquisa”
para o usuário encontrar a informação necessária caso não queira acessar os
menus para tal.
Com a heurística “Estética e minimalismo”, os autores afirmam que
quanto mais informações, mais difícil o usuário compreender e raciocinar
rapidamente. Para eles, é necessário evitar dispor de informações que não
agreguem valor ou que podem ser removidas, assim como, é importante evitar
colocar muitas informações juntas. Quanto às informações visuais, o ItaSaúde
dispõe de menus separados e largos, de modo que é possível focar em apenas um
assunto. Somando-se a isso, todas as informações são resumidas e restritas ao
ponto central do aplicativo que é informar que o serviço existe e onde existe.
A heurística de “Ajuda” propõe que o sistema deve dispor de recursos que
permitam ao usuário resolver suas próprias dúvidas de maneira independente. Por
isso, agregamos o telefone de contato e endereço de cada instituição, de maneira
que caso exista alguma dúvida, o usuário poderá entrar em contato. Somando-se a
isso, no campo “sobre o aplicativo” dispõe do contato oficial do aplicativo, de modo
que caso o usuário tenha alguma dúvida, é possível entrar em contato com a central
de atendimento.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi o de desenvolver um aplicativo informativo,
denominado ItaSaúde, como tecnologia informacional para a organização e
disponibilização de informações referentes à rede de saúde pública no município de
Itabaiana, de maneira estratégica, fácil e organizada para potenciais usuários desses
serviços.
Além dos princípios da Organização da Informação, o desenvolvimento do
produto foi baseado na metodologia de Design Centrado no Usuário e nos princípios
da usabilidade. Isto porque, após a realização da pesquisa que precedeu ao
desenvolvimento do produto, chegou-se à conclusão de que essa abordagem
proporciona os elementos teórico-práticos necessários para o desenvolvimento de
um produto final com uma interface gráfica simples, funcional e de uso intuitivo.
Ao contrário de outras áreas, como as de desenvolvimento de software,
ainda não há métodos amplamente aceitos, organizados e documentados para o
desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Há, entretanto, boas
práticas, como por exemplo, a de não se comprometer com novas tecnologias não
testadas e a de optar pela simplicidade, como fatores para o desenvolvimento de
ferramentas informacionais de fácil manutenção e eficientes.
Certamente, um dos desafios desta pesquisa, além do de desenvolver
uma Arquitetura da Informação intuitiva apresentada numa interface gráfica simples,
foi o de identificar uma plataforma adequada para o desenvolvimento e hospedagem
do aplicativo. Após várias tentativas e testes, optou-se pelo uso de uma plataforma
já existente no mercado, que dispensasse a necessidade de programação.
Foi necessário, portanto, lidar com cinco conjuntos de decisões e ações
fundamentais que alteraram de forma substancial o formato final do produto: 1) a
escolha da plataforma para o desenvolvimento do aplicativo; 2) a escolha de uma
interface para apresentar o conteúdo para o usuário; 3) o mapeamento do conjunto
de informações e a organização da estrutura de arquivos para o desenvolvimento e
manutenção do aplicativo; 4) a definição da arquitetura e fluxo da informação e 5) a
escolha do esquema cromático das imagens e ícones adequados para a composição
gráfica da interface do aplicativo.
Esta sistemática não encerra o conjunto de procedimentos que devem ser
adotados para o desenvolvimento de um aplicativo, mas ela torna mais aparente o
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conjunto de problemas que os indivíduos que pretendam desenvolver aplicativos
precisarão enfrentar principalmente se quiserem atingir os objetivos de: a) elaborar
um aplicativo de fácil manutenção com poucos conhecimentos em programação; b)
desenvolver um aplicativo de fácil uso e visualmente atrativo para o seu público.
Ainda na fase da qualificação para essa dissertação, havia o
planejamento para a aplicação de testes de usabilidade do aplicativo em um grupo
focal. Entretanto, esse procedimento precisou ser abandonado em decorrência de
dificuldades logísticas impostas pela pandemia do COVID-19. Não obstante, tanto o
esquema de menus do aplicativo quanto a forma como as informações foram
organizadas, basearam-se no estudo e análise de outros aplicativos desenvolvidos
para o público do SUS, de modo que foi possível identificar quais recursos são mais
importantes ou necessários de constar em ferramentas, como a desenvolvida.
Por fim, ao disponibilizar informações de forma organizada e acessível em
dispositivos móveis, estima-se que o aplicativo desenvolvido beneficiará os
residentes de Itabaiana não apenas ao facilitar o acesso às informações sobre os
serviços prestados pelo sistema público de saúde, mas também pelo seu potencial
como ferramenta educativa sobre o uso eficiente dos serviços prestados pelo SUS.
Isto porque ao direcionar os atendimentos e procedimentos de menor complexidade
para as unidades básicas de atendimento e os de maior complexidade para os
hospitais, o aplicativo também tem o potencial para contribuir para um uso mais
consciente e racional dos recursos públicos.
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APÊNDICE A - Lista de instituições de saúde pública em Itabaiana
CAPS AD SANTO ONOFRE
CAPS I RENATO BISPO DE LIMA
CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIOS DE ITABAIANA
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR TARCISIO MENEZES
CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE ITABAIANA GERALDO TELES
CENTRO DE SAUDE DR JOSE SOUTO DINIZ
CENTRO DE SAUDE DRA WEDNA MENDES RODRIGUES
CLÍNICA DE SAUDE DA FAMILIA MANOEL PEREIRA DE ANDRADE
CLÍNICA DE SAUDE DA FAMILIA VEREADOR VIVALDO MENEZES
CTA DE ITABAIANA SE
HOSPITAL DR PEDRO GARCIA MORENO
POLO ACADEMIA DA SAUDE MIGUEL TELES
POLO ACADEMIA DA SAUDE SAO CRISTOVAO
POLO ACADEMIA DA SAUDE SITIO PORTO
POSTO DE SAUDE AGROVILA DR MARIA DO CARMO N ALVES
POSTO DE SAUDE BOM JARDIM
POSTO DE SAUDE CARAIBAS
POSTO DE SAUDE DO CARRILHO
POSTO DE SAUDE MANGABEIRA
POSTO DE SAUDE MANGUEIRA JOSE AUGUSTO DE MENEZES
POSTO DE SAUDE ORMEIL CAMARA
POSTO DE SAUDE SAO JOSE
POSTO DE SAUDE SEVERIANO VIEIRA SANTOS RIBEIRA
POSTO DE SAUDE ZANGUE
RESIDENCIA TERAPEUTICA MORADA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
UNIDADE BASIC DE SAUDE ANTONIO TELES DE MENDONCA
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UNIDADE BASICA DE SAUDE DR LUCIANO ALVES DOS SANTOS
UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA JACINTA DOS SANTOS
UNIDADE PSF CAJAIBA
UNIDADE PSF DR LAURO MAIA
UNIDADE PSF DR LUCIANO SIQUEIRA
UNIDADE PSF JOSE CARLOS JESUS SILVEIRA LAGOA DO FORNO
UNIDADE PSF MATAPOA
UNIDADE PSF MUTIRAO
UNIDADE PSF PE DO VEADO
UNIDADE PSF QUEIMADAS
UNIDADE PSF RIO DAS PEDRAS
UNIDADE PSF SAO CRISTOVAO
UNIDADE PSF SERRA PROF DEUZINHA TAVARES DOS SANTOS
UNIDADE PSF VLADEMIR SOUZA DE CARVALHO
VIGILANCIA SANITARIA DE ITABAIANA
SAMU 192 USA ITABAIANA
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APÊNDICE B - Manual da marca
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