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RESUMO 

 

Yuan SLK. Desenvolvimento de aplicativo móvel para promoção do autocuidado de 

pacientes com fibromialgia [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 

de Medicina; 2018. 

 

A fibromialgia é uma condição de alta prevalência, que causa desconforto 

físico, sofrimento mental e comprometimento das relações sociais. Com o aumento 

da popularidade de Mobile Health, considerou-se o uso de aplicativo móvel como 

recurso de suporte no tratamento de indivíduos com fibromialgia. Há uma carência 

de aplicativos para brasileiros portadores de fibromialgia, desenvolvidos por 

profissionais de saúde, a partir de fontes de informação confiáveis, em linguagem 

adequada, com alto grau de funcionalidade, testados quanto à sua eficácia em 

ensaios clínicos. O presente projeto constitui-se de dois estudos. O Estudo I teve 

como objetivo desenvolver um aplicativo móvel para promover o autocuidado em 

indivíduos com fibromialgia, e o Estudo II teve como objetivo avaliar sua eficácia na 

melhora da qualidade de vida e dos sintomas e na promoção do autocuidado, e 

verificar a adesão dos pacientes ao uso do aplicativo. Desenvolveu-se o aplicativo 

denominado ProFibro segundo o paradigma da prototipação, em cinco etapas: (1) 

análise de requisitos e conteúdo e estabelecimento de objetivos do software; (2) 

desenvolvimento da interface pela designer; (3) desenvolvimento do protótipo pela 

programadora para o sistema operacional Android (Google Inc., Mountain View, CA); 

(4) teste-piloto para avaliação da qualidade de uso do protótipo com pacientes; (5) 

refinamento do protótipo e construção do produto final. Suas principais funções são: 

animação educativa; automonitoramento com o Questionário de Impacto da 

Fibromialgia Revisado; estratégias do sono com a técnica de relaxamento por 

imaginação guiada, terapia de controle de estímulo e higiene do sono; agenda para 

facilitar o planejamento da rotina diária; programa gradual de exercícios aeróbicos, 

alongamento e fortalecimento; diário para a prática da gratidão; livro eletrônico com 

atividades para a família; dicas por meio de notificações. O Estudo II foi um ensaio 

clínico controlado e aleatorizado com 40 indivíduos com fibromialgia, alocados em 

grupos experimental e controle. Os participantes foram avaliados na linha de base e  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



após seis semanas por um avaliador cego, quanto às seguintes variáveis: qualidade 

de vida (Questionário de Impacto da Fibromialgia Revisado); dor (Índice de Dor 

Generalizada e Escala Visual Analógica); sintomas (Escala de Severidade de 

Sintomas); agenciamento do autocuidado (Escala de Avaliação de Agenciamento de 

Autocuidados Revisada). O grupo experimental recebeu smartphones com o 

aplicativo ProFibro para uso durante seis semanas, enquanto o grupo controle 

recebeu uma apostila em papel de conteúdo similar. A adesão dos pacientes ao 

aplicativo foi avaliada contabilizando o número de acessos às suas funcionalidades. 

O uso do aplicativo ProFibro durante seis semanas, sem o acompanhamento de um 

profissional de saúde, foi eficaz para a redução da severidade de sintomas e do 

impacto geral da fibromialgia na qualidade de vida, em comparação com a linha de 

base. Os efeitos do uso do aplicativo foram similares aos da apostila. Cerca de 40% 

dos participantes do Grupo Experimental tiveram uma baixa adesão ao uso do 

aplicativo. As estratégias do sono foram a funcionalidade mais utilizada, seguidas do 

programa de exercício físico e do diário. 

 

 

Descritores: fibromialgia, aplicativos móveis, autocuidado, qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Yuan SLK. Development of a mobile application to promote self-care in patients with 

fibromyalgia [thesis]. Sao Paulo: University of Sao Paulo, School of Medicine; 2018. 

 

Fibromyalgia is a prevalent condition that causes physical problems, mental 

distress and impaired social functioning. With the increasing popularity of Mobile 

Health, the use of a mobile application as a support tool in the management of 

fibromyalgia was considered. There is a shortage of applications for Brazilian 

patients with fibromyalgia, which are developed by health professionals, based on 

reliable sources of information, in proper language, with a high degree of 

functionality, and are tested for effectiveness in clinical trials. This project is formed of 

two studies. Study I aimed to develop a mobile application to promote self-care in 

individuals with fibromyalgia, and Study II aimed to evaluate its effectiveness in 

improving quality of life and symptoms, and promoting self-care, and to verify patient 

compliance to the use of the application. The application which was named ProFibro 

was developed according to the prototyping paradigm, in five stages: (1) analysis of 

requirements and content and establishment of software objectives; (2) interface 

development by the designer; (3) development of the prototype by the programmer 

for the Android operating system (Google Inc., Mountain View, CA); (4) pilot test with 

patients to evaluate the quality of use of the prototype; (5) improvement of the 

prototype and construction of the final product. Its main functions are: educational 

animation; self-monitoring with the Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire; sleep 

strategies with guided imagery relaxation technique, stimulus control therapy and 

sleep hygiene; scheduling function to facilitate planning the daily routine; graded 

exercise programme with aerobic, stretching and strengthening exercises; a diary for 

the practice of gratitude; an eBook about family adjustments; hints through 

notifications. The Study II was a randomized controlled trial of 40 individuals with 

fibromyalgia, which were allocated into Experimental and Control groups. A blind 

evaluator assessed the participants at baseline and after six weeks regarding the 

following outcomes: quality of life (Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire); Pain  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Generalized Pain Index and Visual Analog Scale); symptoms (Severity of Symptoms 

Scale); self-care agency (Revised Self-Care Agency Assessment Scale). The 

Experimental Group received smartphones with the ProFibro application and were 

instructed to use it for six weeks while the control group received a paper book with 

similar content. Patient adherence to the application was evaluated according to the 

number of accesses to its functions. The use of ProFibro application for six weeks, 

without the health professional support, was effective in reducing the severity of 

symptoms and the overall impact of fibromyalgia on quality of life compared to 

baseline. The effects of the use of the application were similar to those of the paper 

book. About 40% of the participants of the Experimental Group had a low adherence 

to the use of the application. The sleep strategies were the most used function, 

followed by the exercise programme and the diary. 

 

 

Keyword: fibromyalgia, mobile applications, self-care, quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor crônica generalizada 

associada principalmente com fadiga, sono não reparador e sintomas cognitivos1. 

Além disso, pode ser acompanhada de comorbidades, tais como distúrbios 

psiquiátricos, cefaleia, síndrome do intestino irritável e síndrome da fadiga crônica.2 

Em estudo transversal recente, chamado National Health and Wellness Survey3, 

com 12 mil participantes, observou-se que a fibromialgia é a segunda condição de 

dor mais comum no país, com uma prevalência de 2,01%, estimando-se que cerca 

de 3,8 milhões de brasileiros sejam portadores da síndrome. Os participantes com 

fibromialgia relatavam frequentemente ser do gênero feminino e apresentar 

sobrepeso ou obesidade. Estudo de prevalência de 20044 obteve resultado similar: 

2,5% na população adulta, sendo que 75% dos casos apresentavam-se na faixa 

etária de 35 a 54 anos. Outros estudos obtiveram valores de prevalência mais altos: 

5,5% em idosos5, e 4,4% em uma população de baixa renda6. 

Para a classificação da fibromialgia, os critérios do American College of 

Rheumatology de 19907 combinavam a história de dor crônica generalizada com a 

presença de dor à palpação em pelo menos 11 de 18 locais anatômicos específicos 

denominados tender points. Esses critérios promoveram o maior reconhecimento da 

síndrome. Porém, ao longo do tempo, inúmeras questões começaram a ser 

levantadas: outros sintomas adquiriram importância e começaram a ser 

considerados como características-chave da síndrome; questionou-se a importância 

dada ao exame dos tender points em detrimento de outros aspectos da síndrome; 

reconheceu-se a necessidade de diferenciar os pacientes em categorias segundo a 

severidade dos sintomas. Assim, em 2010, foram propostos novos critérios 

alternativos de classificação da fibromialgia1, que se baseia na combinação do índice 

de dor generalizada (medida do número de regiões dolorosas do corpo) com a 

escala de severidade de sintomas, e que não requer o exame dos tender points.  

Nos últimos anos, a compreensão de fatores etiológicos e mecanismos 

fisiopatológicos da fibromialgia aumentou substancialmente. Evidências indicam que 

o desenvolvimento da síndrome está associado a um forte componente genético e 

familiar e a fatores desencadeantes, tais como trauma físico, estresse 

psicoemocional, algumas infecções e alterações hormonais.8 Um extenso e 
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crescente corpo de evidências indica que a dor resulta de desequilíbrios 

neuroquímicos no sistema nervoso central que provocam a amplificação central da 

percepção da dor, caracterizada por alodínia e hiperalgesia.8, 9 Continuam sendo 

investigados mecanismos adicionais, como anormalidades da função autonômica e 

do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Investiga-se também se os demais sintomas 

cardinais da fibromialgia podem ser explicados pela amplificação central, ou são 

secundários à dor, ou causados por outros mecanismos fisiopatológicos.8, 9 

Diversos fatores são reconhecidos pelo potencial de exacerbação de 

sintomas de indivíduos com fibromialgia. Transtornos psiquiátricos, como ansiedade 

e depressão, podem ter um impacto negativo na dor.8 A experiência da dor também 

pode ser negativamente afetada por fatores cognitivos, como o locus externo de 

controle da dor e a catastrofização.8 Na Psicologia, o conceito de locus de controle 

refere-se a quanto um indivíduo acredita que suas próprias ações controlam a 

ocorrência de eventos pessoais e ambientais. No locus interno, indivíduos acreditam 

que detêm o controle sobre esses eventos, desenvolvendo portanto estratégias para 

lidar com aqueles que são potencialmente ameaçadores. No locus externo, o 

indivíduo acredita que os eventos estão sob o controle da sorte, destino ou acaso, 

ou seja, fora de seu controle pessoal.10 Assim sendo, o indivíduo com locus externo 

de controle da dor acredita que seu esforço pessoal não consegue influenciar sua 

experiência de dor, de modo a não desenvolver estratégias para lidar com a dor ou 

apoiar-se em estratégias pouco efetivas.8, 10 Na catastrofização da dor, considera-se 

que o indivíduo tem maior dificuldade em mudar o foco da atenção de estímulos 

dolorosos ou ameaçadores, e apreende esses estímulos como sendo mais 

prejudiciais do que realmente são.8 A exacerbação dos sintomas da fibromialgia 

pode ser causada também por angústia e estresse emocional, especialmente os 

gerados por eventos com relevância pessoal.8 Outros fatores associados à piora da 

dor e incapacidade incluem o sobrepeso e fatores relacionados ao trabalho: tarefas 

físicas pesadas, execução de tarefas em altura acima do nível dos ombros, uso de 

força de preensão, tarefas dinâmicas repetitivas e ausência de pausas.11 

Os resultados de uma meta-síntese de estudos qualitativos, publicada em 

2008, e um estudo qualitativo, publicado em 2009, possibilitam analisar a 

experiência subjetiva da fibromialgia a partir da perspectiva dos pacientes.12, 13 

Comumente, quando os sintomas da fibromialgia começam a se manifestar, 
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experiencia-se um período difícil em que os sintomas permanecem sem explicação e 

os indivíduos são questionados quanto à existência de uma afecção real e à 

possibilidade de sua condição ser psicogênica. Os pacientes ficam mais tranquilos 

quando finalmente recebem o diagnóstico de fibromialgia e são esclarecidos de que 

a síndrome não é grave ou fatal, como temiam previamente.13 Contudo, há  

pacientes que criticam a falta ou pequena quantidade de informação que lhes é 

fornecida ao receberem o diagnóstico, o que dificulta a compreensão da fibromialgia 

por parte dos próprios pacientes, seus familiares e amigos. Essas condições 

demandam proatividade na busca de informações em outras fontes, como a internet, 

panfletos, grupos de autoajuda ou livros.12  

Apesar do diagnóstico, a fibromialgia como uma afecção real e a credibilidade 

do paciente ainda são questionadas, uma vez que não há sinais visíveis de 

enfermidade ou incapacidade, e a boa aparência do paciente destoa de sua 

sensação interior e aptidão real para executar tarefas.12, 13 Esse tipo de problema 

está associado à falta de conhecimento. Alguns pacientes sentem-se melhor 

compreendidos por profissionais da área de saúde do que familiares e amigos, 

enquanto outros sentem-se mal compreendidos pela sociedade no geral, inclusive a 

classe médica.13 

A fibromialgia compromete o paciente com desconforto físico, sofrimento 

mental e problemas nas relações sociais, provocando a perda de um modo de vida 

anterior à síndrome e de sua própria identidade. Progressivamente, diminuem sua 

autoconfiança e sentido do eu.12, 13 Embora alguns pacientes se adaptem e lidem 

bem com a fibromialgia, a maioria encontra dificuldades: alguns travam lutas diárias 

contra a dor, fadiga e incapacidade, procurando manter uma aparência saudável, 

alguns se desesperam e outros desistem.13 

Dentre as diferentes estratégias às quais alguns pacientes recorrem para lidar 

com a síndrome, destacam-se a busca por informação e conhecimento, 

envolvimento com pensamento positivo, resistência ao domínio dos sintomas, 

distração com atividades prazerosas, uso de redes sociais, familiares e grupos de 

apoio, planejamento de atividades e estruturação cuidadosa da rotina. É 

fundamental, para lidar bem com a fibromialgia, a autocompreensão: tornar-se 

consciente do próprio padrão de sintomas, “ouvir” o próprio corpo, obter informação 

acerca da síndrome, desenvolver a habilidade de refletir sobre si mesmo e aceitar 
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perdas decorrentes da afecção. Uma busca contínua por tratamento efetivo, dentre 

intervenções tradicionais e complementares, assinala o esforço para aumentar a 

compreensão da fibromialgia e melhora dos sintomas.13 

Para o tratamento da fibromialgia, existem três medicações aprovadas pela 

agência Food and Drug Administration dos Estados Unidos: pregabalina, duloxetina 

e milnacipran, que atuam diferentemente para influenciar a transmissão de sinais 

sensoriais através de vias nociceptivas centrais. Outras medicações, embora não 

indicadas especificamente para a fibromialgia, demonstraram eficácia para o 

tratamento sintomático: medicações tricíclicas, gabapentina, tramadol, fluoxetina e 

oxibato de sódio. Outros analgésicos, como anti-inflamatórios não-esteroides e 

opioides, podem ser usados para o controle da dor, mas sua eficácia não foi 

demonstrada em ensaios clínicos com pacientes com fibromialgia.14 

Existem também diversas opções benéficas de intervenções não-

farmacológicas. Exercício, principalmente o aeróbico, e terapia cognitivo-

comportamental mostraram-se eficazes. Outras opções, como a higiene do sono, 

acupuntura, quiropraxia, tai chi, ioga e massagem, podem ser utilizadas, mas mais 

estudos são necessários para demonstrar eficácia.14, 15 A higiene do sono pode 

auxiliar na melhora da qualidade do sono, por meio de estratégias comportamentais, 

tais como priorizar uma rotina para o sono, promover um ambiente do sono 

relaxante e aconselhar quanto à dieta e exercício.14 Na fibromialgia, programas de 

terapia cognitivo-comportamental lidam com comportamentos mal adaptados, 

desenvolvidos inconscientemente, contribuindo para a piora de sua sintomatologia. 

Por exemplo, os pacientes desenvolvem um padrão em que costumam realizar 

muitas tarefas nos dias em que se sentem bem, e como consequência experienciam 

diversos dias com a sintomatologia exacerbada devido ao excesso de atividade. Os 

ingredientes principais da terapia cognitivo-comportamental são a solução de 

problemas, controle do estresse e autocontrole.15  

A educação, especialmente de caráter contínuo, tem um papel essencial. 

Deve ser apresentada uma visão geral da fisiopatologia, sintomas, tratamento com 

participação ativa do paciente e prognóstico, para aumentar a compreensão, 

aceitação e autocuidado.14, 15 A importância da adesão ao tratamento (farmacológico 

e não farmacológico) deve ser discutida e continuamente reforçada. É também 

importante lidar com as expectativas do paciente, auxiliando-o a desenvolver e 
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priorizar metas. Nesse sentido, instrumentos de avaliação de sintomas, 

funcionalidade e qualidade de vida podem ser utilizados para prover um quadro 

inicial do paciente e permitir o acompanhamento de sua evolução. Deve-se ter o 

cuidado de estabelecer metas específicas, realistas e mensuráveis, que reflitam as 

prioridades do paciente.14 

É importante observar que a fibromialgia é caracterizada por múltiplos 

sintomas, não havendo um único tratamento que contemple todos os sintomas. 

Assim sendo, recomendam-se estratégias de tratamento multidisciplinares, que 

geralmente demonstram mais efeito do que monoterapias. De acordo com as 

necessidades do paciente, terapias farmacológicas e não farmacológicas podem ser 

incluídas.14, 15 

Nos séculos XIX e XX, quando predominavam as doenças agudas, os 

cuidados da saúde caracterizavam-se pela grande importância dada ao papel do 

médico em detrimento da participação ativa do indivíduo, denominado “paciente”. 

Atualmente, com a mudança do padrão de doença predominante de agudo para 

crônico, tem adquirido relevância cada vez maior o empoderamento do indivíduo 

através do autocuidado no tratamento de longo prazo de doenças crônicas. O 

autocuidado é um conceito complexo e multidimensional, que incorpora atividades, 

cuidados ou tarefas adotadas por um indivíduo para lidar com os sintomas de 

doenças crônicas com ou sem o auxílio de um profissional de saúde. É influenciado 

pelo conhecimento, habilidades, valores, motivação, locus de controle e autoeficácia, 

foca em aspectos do cuidado da saúde que estão sob o controle do indivíduo e 

envolve a capacidade de agir e fazer escolhas.16 

Em concordância com a abordagem de tratamento de outras doenças 

crônicas, a efetividade do tratamento da fibromialgia está associado à participação 

ativa do paciente, que deve assumir sua responsabilidade no autocuidado, além da 

adesão a todos os demais elementos do plano terapêutico.14, 15 O autocuidado 

fundamenta-se basicamente em: oferecer material que promove técnicas básicas de 

autocuidado para realizar atividades diárias e controlar os sintomas; e sugerir 

maneiras de incorporar atividades de bem-estar na rotina diária.14 

Em 2004, Cedraschi e colaboradores publicaram um estudo controlado e 

aleatorizado, em que verificaram a eficácia de um programa de autocuidado 

multidisciplinar de 12 sessões em grupo. O programa combina educação, promoção 
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de estratégias de autocuidado, desenvolvimento de habilidades de enfrentamento e 

atividade física. Em comparação com um grupo controle em lista de espera, o grupo 

experimental apresentou melhora significante na qualidade de vida e funcionalidade, 

e satisfação com o tratamento. Esses efeitos foram mantidos até seis meses após o 

final do programa.17  

Recentemente, Bourgault e colaboradores verificaram a eficácia de um 

programa interdisciplinar de autocuidado para fibromialgia, que consiste de 9 

sessões em grupo, envolvendo três componentes principais: estratégias 

psicoeducativas, técnicas relacionadas à terapia cognitivo-comportamental e 

exercícios. Foi feito um ensaio clínico aleatorizado, comparando um grupo 

experimental, submetido ao programa, com um grupo controle em lista de espera. 

Os autores observaram efeitos positivos do programa de autocuidado na impressão 

global do paciente em relação à melhora da dor, funcionalidade e qualidade de vida. 

Os efeitos aumentaram ou mantiveram-se estáveis seis e doze meses após a 

intervenção.18 

 

1.1 COMUNICAÇÃO EM SAÚDE  

  

Comunicação em saúde é o estudo e o uso de estratégias de comunicação 

para informar e influenciar decisões do indivíduo e da comunidade com o objetivo de 

melhorar a saúde.19 É uma ferramenta tanto para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças, quanto para a prestação de cuidados de saúde a pacientes. 

Isoladamente, a comunicação pode: aumentar o conhecimento e a consciência do 

público-alvo quanto a informações, problemas e soluções em saúde; influenciar 

percepções, crenças e atitudes que podem modificar normas sociais; gerar uma 

ação; demonstrar ou ilustrar habilidades saudáveis; reforçar conhecimento, atitudes 

ou comportamentos; mostrar o benefício da mudança de comportamento; defender 

uma posição acerca de uma questão ou política de saúde; aumentar a demanda ou 

apoio a serviços de saúde; refutar mitos e conceitos equivocados; fortalecer relações 

organizacionais. Aliada a outras estratégias, a comunicação tem funções adicionais, 

como levar um indivíduo a adotar e manter um novo comportamento em saúde.19, 20  
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Fontes de informações comumente usadas na comunicação em saúde 

incluem a mídia impressa (jornais, revistas, folhetos, panfletos), livros, televisão, 

rádio, internet e conversas interpessoais (familiares, amigos ou outra pessoa).21, 22 O 

uso de novas tecnologias está crescendo rapidamente: abordagens baseadas em 

computador sem necessidade de conexão à internet (software instalado em 

computador pessoal ou em CD-ROM, quiosques em espaços públicos ou 

consultórios, computador portátil), comunicação baseada na Web (informações 

escritas postadas on-line, vídeos, programas educativos, redes sociais, portais), 

comunicação baseada em telefone (aconselhamento e interação automatizados por 

telefone, transferência de informações pela linha telefônica, mensagens de texto). 

Essas novas tecnologias estão sendo aplicadas e pesquisadas em diversas áreas, 

tais como atividade física, nutrição, cessação do tabagismo, consumo de álcool, 

adesão ao tratamento, prevenção de lesões, redução de risco, triagem, imunização 

e doenças crônicas.20, 23 

 Nos últimos anos, mobile health (mHealth; “saúde móvel” em português) 

surgiu como um importante segmento da área de electronic health (eHealth; “saúde 

eletrônica” em português). O termo eHealth refere-se ao uso de tecnologias de 

informação e comunicação (computadores, telefones celulares e comunicações por 

satélite) para informação e serviços de saúde. Por sua vez, mHealth refere-se ao 

uso de comunicação móvel (telefones celulares e computadores portáteis) para o 

mesmo fim.23  

 A comunicação móvel apresenta um grande potencial especialmente em 

países em desenvolvimento, onde há sérios desafios para a melhora da saúde e 

qualidade de vida da população. Ainda que haja escassez de outras tecnologias, 

recursos humanos e infraestrutura em saúde, seus cidadãos têm acesso pleno a 

telefones celulares. Cerca de 64% dos usuários de telefones celulares de todo o 

mundo encontram-se nos países em desenvolvimento.23 



30 
 

 

Figura 1 – Percentual de pessoas que possuem telefone celular para uso pessoal na 
população de 10 anos ou mais de idade, por grupos de idade. Brasil, 2005/2014. Fonte: 
IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 2005/2014. 
 

 

Figura 2 – Percentual de pessoas que possuem telefone celular para uso pessoal na 
população de 10 anos ou mais de idade, segundo as classes de rendimento mensal 
domiciliar per capita. Brasil, 2005/2014. Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação 
de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005/2014. 
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 No Brasil, em 2014, estimou-se que cerca de 77.9% da população possuía 

telefone celular e, desde 2005, houve um aumento do número de portadores de 

telefone celular de 142.8%. As regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste registram as 

maiores proporções de portadores: 86%, 82.2% e 81.9% respectivamente. As 

regiões Nordeste e Norte registram proporções similares: 69.9% e 69.4% 

respectivamente. A posse de telefone celular por faixa etária está ilustrada na Figura 

1, e segundo o rendimento mensal per capita na Figura 2.24, 25  

Dados de pesquisas feitas nos Estados Unidos indicam que mHealth está se 

tornando cada vez mais popular, principalmente entre portadores de smartphones, 

que correspondem a 53% das pessoas que possuem um telefone celular no país. 

Em 2012, observou-se que uma em cada três pessoas que possuem um telefone 

celular (31%) utilizam o aparelho para obter informações de saúde, em comparação 

com 17% observados em pesquisa nacional feita dois anos antes. Entre os 

portadores de smartphones, a porcentagem é ainda maior: 52% usaram o aparelho 

para buscar informações de saúde. Nesse mesmo estudo, observou-se que 

cuidadores e pessoas que experienciaram uma crise médica recente ou uma 

mudança significativa na condição de saúde física também têm maior probabilidade 

de obter informações por mHealth.26  

 Aparelhos específicos de comunicação móvel permitem o uso de softwares 

aplicativos móveis que auxiliam no acompanhamento e melhora da saúde. Nos 

Estados Unidos, cerca de 10% das pessoas que possuem um telefone celular tem 

pelo menos um aplicativo de mHealth no aparelho. Dentre os portadores de 

smartphones, essa proporção aumenta para uma em cada cinco pessoas (19%). 

Aplicativos para acompanhamento de exercício, monitoração de dieta e controle de 

peso são os mais populares. Outros aplicativos existentes auxiliam no 

acompanhamento da pressão sanguínea, glicemia, gravidez, ciclo menstrual e 

medicação.26 

 

1.2 EFICÁCIA DE APLICATIVOS PARA MHEALTH 

 

  Revisão sistemática recente identificou diversos aplicativos para mHealth 

para duas situações: mudança de comportamento de saúde e tratamento de 

doenças.27  
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Na primeira categoria, três estudos tinham como objetivo reduzir a ingestão 

de calorias. Dois não demonstraram efeitos de redução de peso ao final do período 

de acompanhamento, mas sugerem uma melhora na adesão ao programa 

nutricional.28, 29 O terceiro estudo, por sua vez, observou alta satisfação e mudanças 

na qualidade da dieta, com maior ingestão de vegetais, com o uso do aplicativo 

móvel.30  

 Estudo de King e colaboradores tinha como objetivo aumentar a realização de 

atividade física com o uso de um aplicativo associado a um pedômetro, observando 

alta satisfação e aumento no gasto calórico e no nível de atividade física.31  

 Três estudos tinham o objetivo de aumentar a atividade física e reduzir a 

ingestão de calorias simultaneamente. Estudo de Shay e colaboradores comparou 

três formatos de um diário de registro com informação nutricional de alimentos e 

programa de exercícios: aplicativo móvel, site na internet e em papel. Os efeitos do 

aplicativo móvel foram similares aos outros dois formatos quanto à perda de peso, 

adesão ao uso do diário e autoeficácia no controle do peso.32 Estudo de Burke 

também não observou diferença na perda de peso com o aplicativo móvel, em 

comparação com o diário e informação em papel, mas o aplicativo foi superior na 

adesão ao automonitoramente e redução da ingestão calórica e de gordura 

saturada.33 Agras e colaboradores compararam o uso somente de um aplicativo 

móvel com o uso do aplicativo associado a sessões de grupo de apoio e com terapia 

comportamental para perda de peso. Os resultados dos três grupos foram similares 

quanto à perda de peso e adesão ao programa, mas o uso somente do aplicativo 

móvel foi superior quanto ao custo-benefício.34  

 Na segunda categoria, havia estudos com aplicativo móvel para auxiliar no 

tratamento das seguintes condições crônicas: diabetes, asma, pós-operatório de 

transplante pulmonar e hemofilia.27  

Estudos apresentaram melhor controle glicêmico com o uso de aplicativo 

móvel como complemento a um tratamento padrão ou em comparação com diário de 

registro em papel.35-37  Estudo de Holman e colaboradores sugere melhor controle 

glicêmico com um aplicativo com recurso de ajuste de dose de medicação ligado, 

em comparação com o recurso desligado.38  
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 No controle da asma, estudo de Liu e colaboradores mostrou que, em 

comparação com um livrete em papel, o aplicativo móvel é mais eficaz na melhora 

da função pulmonar, qualidade de vida e redução da frequência de episódios de 

exacerbação.39  

 Estudo de Walker e colaboradores observou que a adesão ao registro e 

transferência de dados é maior com um aplicativo móvel, em comparação com 

diários em papel.40  

 Dabbs e colaboradores investigaram os efeitos de um aplicativo móvel, como 

complemento ao tratamento padrão no pós-operatório tardio de transplante de 

pulmão. Em comparação com um diário de registro em papel, pacientes com o 

aplicativo móvel apresentaram melhor percepção da capacidade de autocuidado, 

executaram comportamentos de autocuidado com maior frequência e relataram 

melhor qualidade de vida.41  

  

1.3 APLICATIVOS MÓVEIS PARA CONTROLE DE DOR 

 

 Recentemente, foi feita uma busca por aplicativos direcionados a 

pacientes/consumidores, e não somente a profissionais da saúde, que declaram 

possuir alguma capacidade de informar sobre dor, facilitar seu tratamento ou curá-

la.42 Foram identificados, 111 aplicativos nas lojas virtuais oficiais das cinco marcas 

mais importantes de smartphones no mercado. Dentre eles, sete aplicativos na 

versão grátis para teste foram excluídos, mantendo-se apenas a versão completa, 

totalizando 104 aplicativos. O alvo de 39% dos aplicativos é a dor de um modo geral. 

Com relação a tipos de dor específicos, a cefaleia e enxaqueca (39%) são o 

principal alvo, e em seguida a lombalgia (16%). Dez aplicativos lidam com dor 

crônica, dos quais sete se relacionam com condições específicas de saúde de longo 

prazo como fibromialgia, artrite e doença discal degenerativa.  

 A maioria dos aplicativos possui conteúdo educativo, fornecendo informação 

sobre a doença ou condição de saúde, tratamento, treinamento de técnicas de 

relaxamento e exercícios. O conteúdo é transmitido principalmente em texto, e em 

alguns casos também por imagem, vídeo ou animação. Parte dos aplicativos facilita 

o automonitoramento, por meio do registro diário de dados, tais como sintomas e 
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sua intensidade, fatores desencadeantes, uso de medicação e consultas em 

serviços de saúde. Alguns aplicativos apresentam componentes terapêuticos de 

relaxamento por áudio, massagem com vibração do telefone celular e terapia com 

luz e cores, e outros têm também a opção de compartilhamento de dados com seu 

profissional de saúde, ou em redes sociais, o que pode facilitar o apoio social. Os 

pesquisadores consideraram a funcionalidade dos aplicativos limitada: a principal 

função da maioria dos aplicativos é informativa e em forma de texto; poucos 

aplicativos integram duas ou mais funções em seu conteúdo; não se utilizam os 

dados inseridos no sistema pelo usuário/paciente para gerar-lhe respostas 

inteligentes; o próprio paciente/usuário é responsável por interpretar os dados de 

sua evolução obtidos a partir do automonitoramento; não são utilizados recursos 

fundamentados em conceitos da terapia cognitivo-comportamental relevantes para 

gerar mudança de comportamento.42  

 Em 86% dos aplicativos móveis incluídos, não se declara o envolvimento de 

profissionais da saúde diretamente como criador do aplicativo ou indiretamente 

como fonte de informação ou avaliador do conteúdo, apenas 12% declaram que o 

criador é um médico, e 1%, um fisioterapeuta. A falta da expertise de profissionais 

de saúde no desenvolvimento dos aplicativos pode explicar as limitações de 

funcionalidade e o aproveitamento parcial do potencial desse tipo de ferramenta. 

Grande parte dos aplicativos também não declara a fonte de seu conteúdo, 

levantando questionamentos quanto à sua precisão e confiabilidade. Nenhum 

apresenta ensaios clínicos controlados e aleatorizados para comprovar sua eficácia, 

e nenhum estudo nesse sentido foi identificado em revisões sistemáticas sobre 

intervenções em eHealth ou mHealth.42 

 Em uma busca por aplicativos móveis com enfoque em fibromialgia e 

direcionados ao paciente/usuário, foram identificados oito na loja virtual App Store e 

treze na Google Play, sendo que quatro eram comuns a ambas e um era um livro 

digital sobre acupuntura em que apenas um capítulo é dedicado ao tratamento da 

fibromialgia (Fibromyalgia Treatment). Assim sendo, obteve-se um total de 16 

diferentes aplicativos móveis (Tabela 1). Nenhum aplicativo móvel mencionou ter 

sido avaliado em ensaios clínicos. O idioma de todos os aplicativos é o inglês. 
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Tabela 1 – Resultado da busca por aplicativos móveis para usuários portadores de 
fibromialgia nas lojas virtuais (2013). Continua. 

 Título Funcionalidade(s) Fonte do conteúdo 

 

Fibromyalgia 
Magazine 

Revista digital mensal UK Fibromyalgia  

 

Fibromyalgia & 
Chronic Pain 
Life Magazine 

Revista digital bimestral 
National Fibromyalgia and 
Chronic Pain Association 

 

Living with 
fibromyalgia 

Livro digital 
Anton Weeding 
(paisagista, familiar de 
portador de fibromialgia) 

 

Fibromyalgia 
Treatment 
Manual 

Livro digital (sobre tratamento da 
fibromialgia com acupuntura) 

Não cita 

 

Fibromyalgia – 
Guides 

Livro digital Não cita 

 

Fibromyalgia 
Complete Guide 

Livro digital Não cita 

 

Heal 
Fibromyalgia 
Hypnosis 

Áudio de uma sessão de 
hipnoterapia (para controle de 
estresse e hábitos saudáveis) 

Hipnoterapeuta com 
certificação 

 

FibroCite for 
Fibromyalgia 

Teste diagnóstico, monitoramento 
da evolução, informação de 
tratamento e pesquisa, 
comparação com outros pacientes 

Faz referência a 
American College of 
Rheumatology, Center for 
Diseases Control, US 
Food and Drug 
Administration, 
ClinicalTrials.gov 
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Tabela 1 – Resultado da busca por aplicativos móveis para usuários portadores de 
fibromialgia nas lojas virtuais (2013). Conclusão. 

 

Your Life With 
Fibromyalgia 

Teste de bem-estar, informação 
sobre a síndrome e tratamento 

Conteúdo informativo de 
autoria de National 
Fibromyalgia Association 

 

Facing 
Fibromyalgia 

Teste de fibromialgia, informação 
sobre a síndrome e tratamento 

Não cita 

 

Mayo Clinic 
Fibromyalgia 
Wellness 
Solutions by 
GAIAM 

Teste de estresse, programa 
interativo de controle do estresse, 
informação sobre a síndrome, 
tratamento, vídeos educativos de 
orientação nutricional, exercício e 
relaxamento. 

Mayo Clinic 

 

My FM/a 
Monitoramento de sintomas e de 
medicação, compartilhamento de 
dados 

Não cita 

 

Fibromyalgia 
(ExoMachina) 

Informação sobre a síndrome e 
tratamento, revista digital 
(Fibromyalgia Aware Magazine), 
aplicação e monitoramento da 
evolução do Questionário de 
Impacto da Fibromialgia 
Revisado, compartilhamento de 
dados 

Faz referência ao 
Questionário de Impacto 
da Fibromialgia Revisado 

 

Alternative 
Fibromyalgia 
Guide 

Informação sobre a síndrome e 
tratamento por meio de texto e 
vídeo 

Não cita 

 

FibroTrack 

Monitoramento de sintomas e de 
tratamento, comunicação com 
membros de grupos de apoio, 
agenda de contato de médicos 
(aplicativo móvel complementar a 
aplicativo da Web) 

Conteúdo aprovado por 
National Fibromyalgia and 
Chronic Pain Association 

 

FibroTracker 
Pro 

Monitoramento de sintomas e 
compartilhamento de dados 

Não cita 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A fibromialgia é uma condição de alta prevalência, que causa desconforto 

físico, sofrimento mental e comprometimento das relações sociais. Com o avanço da 

pesquisa, o conceito da fibromialgia sofreu modificações e a compreensão de 

fatores etiológicos e mecanismos fisiopatológicos têm aumentado. É necessário 

aumentar o conhecimento do paciente e atualizá-lo, especialmente para desfazer 

conceitos antiquados de que a síndrome é psicogênica. Além disso, diversas 

intervenções têm demonstrado evidências de eficácia, em menor ou maior grau, e 

há a necessidade de informar o paciente de suas opções de tratamento 

farmacológico e não farmacológico.  

O paciente precisa receber um suporte que: o auxilie a se adaptar e lidar com 

a fibromialgia; estimule a proatividade, automonitoramento e autocuidado; o auxilie 

no estabelecimento de metas específicas, realistas e mensuráveis; o auxilie em 

identificar fatores de exacerbação de sintomas e lidar com eles; promova técnicas de 

autocuidado e atividades de bem-estar; melhore a comunicação do paciente com 

sua equipe de saúde e outros pacientes, formando redes sociais de apoio; aumente 

a adesão ao tratamento. Nesse sentido, é importante oferecer ao paciente um 

material de suporte com conteúdo relevante e confiável em linguagem adequada e 

atrativa, que possibilite o acesso fácil e frequente e proporcione uma experiência 

agradável com maior dinamismo e interatividade, facilitando a compreensão e 

incentivando o uso.  

Com o avanço da tecnologia, o crescente aumento dos portadores de telefone 

celular e o aumento da popularidade de mHealth, considerou-se o uso de aplicativo 

móvel como recurso de suporte ao tratamento e autocuidado de indivíduos com 

fibromialgia. Resultados positivos em ensaios clínicos demonstram o potencial de 

aplicativos móveis na mudança de comportamento e tratamento de condições 

crônicas, como diabetes e asma. Há uma carência de aplicativos móveis para 

indivíduos com fibromialgia, desenvolvidos por profissionais de saúde, a partir de 

fontes de informação confiáveis, em linguagem adequada, com alto grau de 

funcionalidade. Nenhum aplicativo foi testado quanto à sua eficácia em ensaios 

clínicos ou foi direcionado para a população brasileira. 
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A hipótese deste trabalho é que um aplicativo móvel seja um meio mais eficaz 

para promover o autocuidado para indivíduos portadores de fibromialgia, do que 

uma apostila em papel, ainda que o conteúdo seja similar, tendo em vista que é 

apresentado de modo convencional, informativo e estático, na forma de texto e com 

ilustrações. Supõe-se que os indivíduos apresentarão maior adesão ao aplicativo 

móvel do que à apostila, maior agenciamento do autocuidado e, como 

consequência, maior alívio de sintomas e melhor qualidade de vida. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste trabalho são: 

a) Desenvolver um aplicativo móvel gratuito para promover o autocuidado 

entre indivíduos portadores de fibromialgia; 

b) Comparar a eficácia do aplicativo com uma apostila em papel na 

promoção do autocuidado, na melhora dos sintomas e qualidade de vida; 

c) Avaliar a adesão de pacientes com fibromialgia ao aplicativo móvel. 

O presente trabalho constitui-se de dois estudos. O Estudo I contemplou o 

objetivo de desenvolver o aplicativo móvel, e o Estudo II, os objetivos de avaliar a 

eficácia do aplicativo e a adesão dos pacientes a esse recurso. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP no 274/14) (ANEXO A). 
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2 ESTUDO I: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE APLICATIVO MÓVEL 

 

2.1 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Devido ao conhecimento sistemático limitado acerca de métodos de 

desenvolvimento de aplicativos de saúde, em 2011, a Agência de Pesquisa e 

Qualidade em Cuidados de Saúde do Departamento de Saúde e Serviços Humanos 

dos Estados Unidos publicou um relatório com recomendações para orientar o 

desenvolvimento de aplicativos de tecnologia de informação em saúde para 

consumidores, com base em descobertas relacionadas com métodos de 

desenvolvimento utilizados em produtos digitais para o consumidor bem sucedidos 

em outras áreas, diferentes de cuidados de saúde.43  

O software foi desenvolvido em cinco etapas (Figura 3), segundo o paradigma 

da prototipação44, que é um dos seis métodos de desenvolvimento mais 

recomendados nesse relatório. A prototipação está associada com uma filosofia de 

desenvolvimento centrada no usuário e caracteriza-se por altos níveis de 

envolvimento do usuário e iteração.  

Duas fisioterapeutas pesquisadoras responsáveis acompanharam todas as 

etapas do desenvolvimento. 
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Figura 3 – Fluxograma do processo de desenvolvimento do aplicativo móvel. Fonte: 
produção do próprio autor. 
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2.1.1 Primeira etapa: análise de requisitos e conteúdo e estabelecimento de 

objetivos do software 

 

Primeiro, foi feita uma revisão de literatura para identificar as evidências 

científicas atuais acerca da fibromialgia e tratamento. Em seguida, essas 

informações foram trazidas para discussão junto a um comitê de cinco 

fisioterapeutas especialistas em fibromialgia, que contribuíram com sua experiência 

clínica e de pesquisa no levantamento das necessidades e problemas dos pacientes 

e das possibilidades de atuação do software, tendo em vista a promoção do 

autocuidado. O comitê definiu as premissas de funcionalidades do software por 

consenso.45 

A ideia de cada funcionalidade preliminar do software foi melhor elaborada e 

sistematizada com a assessoria técnica de uma designer de interface digital (com 

graduação em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda e 

com pós-graduação em design de interação) e uma programadora (com curso 

técnico de informática e graduação em tecnologia da informação).45 

Três indivíduos adultos (19 a 44 anos) e dois de meia-idade (45 a 59 anos) 

com diagnóstico de fibromialgia, portadores de smartphones e com ensino 

fundamental completo foram convidados a participar de uma pesquisa qualitativa e 

considerar acerca de questionamentos com relação a essas funcionalidades, a fim 

de confirmar sua relevância e ampliar o leque de possibilidades.45 Todos os 

participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO B). 

Ao final desta etapa, as funcionalidades do software foram definidas pelas 

fisioterapeutas pesquisadoras, junto com a designer e a programadora. 

 

2.1.2 Segunda etapa: desenvolvimento da interface 

 

A interface do aplicativo foi desenvolvida pela designer de interface digital, 

com base nos seguintes princípios46: 

a) Apresentar o conteúdo de texto de modo tão claro e natural como em 

textos impressos; 
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b) Levar em consideração como o usuário segura o aparelho: na vertical 

(orientação retrato) e na horizontal (orientação paisagem); 

c) Dispor os elementos na tela a distâncias e em tamanhos apropriados ao 

uso do touchscreen (monitor sensível ao toque, que substitui os cliques do 

mouse);47  

d) Oferecer modelos de interação com um fator familiar para serem melhor 

aceitos pelo usuário; 

e) Oferecer ao usuário uma experiência descontraída, interessante e 

inovadora com a interface; 

f) Considerar o limite do tamanho do arquivo, tendo em vista que alguns 

usuários são relutantes em fazer o download de arquivos grandes; 

g) Ficar atento para não adicionar ícones, imagens ou outros elementos com 

direitos autorais sem permissão. 

Foi realizado o estudo e predefinição do leiaute com o software de 

prototipação digital Axure RP Pro 7.0 (Axure Software Solutions, San Diego, CA). O 

leiaute inicial passou por uma avaliação de sua qualidade de uso (ANEXO C), com 

dez indivíduos com fibromialgia, adultos ou de meia-idade (19 a 59 anos), 

portadores de smartphones e com ensino fundamental completo.45  Todos os 

participantes desta avaliação assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO B). Com base nas respostas da avaliação, foi definido o leiaute 

final e iniciado o processo de envio de arquivos para a programadora para 

desenvolvimento do protótipo do aplicativo.   

 

2.1.3 Terceira etapa: desenvolvimento do protótipo 

 

A programadora desenvolveu o protótipo para o sistema operacional Android 

(Google Inc., Mountain View, CA), uma vez que é o mais utilizado dentre as marcas 

de smartphones disponíveis no mercado atualmente48, e utilizou a plataforma de 

desenvolvimento Android Studio 2.1.3 (Google Inc., Mountain View, CA). Ambos são 

gratuitos. Foi utilizada a linguagem de programação Java (Oracle, Redwood Shores, 

CA), gerando versões do aplicativo que foram testadas quanto à funcionalidade e 

aperfeiçoadas sucessivamente até o desenvolvimento do protótipo.49  
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2.1.4 Quarta etapa: teste-piloto para avaliação da qualidade de uso do protótipo 

 

A qualidade de uso relaciona-se com a capacidade e a facilidade de os 

usuários atingirem suas metas com eficiência e satisfação. Nessa definição, estão 

inseridos os conceitos de usabilidade (facilidade e eficiência de aprendizado e uso, 

satisfação do usuário), comunicabilidade (qualidade da comunicação desenvolvedor-

usuário através da interface) e aplicabilidade (utilidade em situações diversas).50 

Dez indivíduos adultos (>18 anos) com diagnóstico de fibromialgia, portadores 

de smartphones e ensino fundamental completo serão convidados a testar o 

protótipo. Os participantes do teste-piloto deverão assinar um termo de 

consentimento livre e esclarecido (ANEXO B). Receberão um smartphone com o 

protótipo e, após um breve treinamento, serão orientados a utilizá-lo ao longo de 

uma semana. O participante será orientado também a registrar uma descrição de 

quaisquer problemas que experienciar com o uso do protótipo em um diário de 

incidentes (ANEXO D), classificando o grau de dificuldade para superar o problema 

segundo uma escala Likert de 5 pontos, em que 5 representa um problema muito 

incômodo e 1 representa um problema superado muito facilmente. Ao final do 

período de teste, o participante fará uma avaliação cooperativa com o pesquisador, 

de caráter qualitativo. Serão especificadas algumas tarefas para o participante 

executar com o protótipo. Simultaneamente, haverá uma interação entre 

pesquisador e participante, com perguntas e comentários acerca da experiência, das 

ações e dificuldades com o uso do protótipo. Tudo será registrado e posteriormente 

analisado para identificar os problemas e propor soluções.51 

 

2.1.5 Quinta etapa: refinamento do protótipo e construção do produto final 

 

Os problemas identificados no protótipo serão solucionados, e o produto final 

será construído. 
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2.2 RESULTADOS 

 

 Após um brainstorm de nomes para o aplicativo móvel (buscando 

preferencialmente termos direcionados para a população brasileira) e uma pesquisa 

na internet para verificar se havia recursos similares com o mesmo nome, o presente 

aplicativo foi denominado ProFibro e seu logotipo foi criado (Figura 4).  

 

 

1º logotipo 

 

2º logotipo 

 

Logotipo final 

Figura 4 – Logotipos preliminares e definitivo do software aplicativo móvel ProFibro. Fonte: 
produção do próprio autor. 

 

2.2.1 Primeira etapa: análise de requisitos e conteúdo e estabelecimento de 

objetivos do software 

 

Personalização do aplicativo 

 O comitê de fisioterapeutas especialista em fibromialgia recomendou 

personalizar o aplicativo com a inserção de foto (fotografar ou utilizar arquivo do 

telefone celular) e dados pessoais, tais como nome, sexo, data de nascimento, peso 

e altura para cálculo do índice de massa corpórea (IMC).  

A assessoria técnica (designer de interface e programadora) confirmou a 

viabilidade desta funcionalidade. Definiu-se que a idade, o IMC e a classificação na 

devida faixa de peso serão fornecidos automaticamente a partir da inserção de 

dados primários. 

Três mulheres (fonoaudióloga, dona de casa e cabeleireira) com idade entre 

24 e 41 anos e duas (corretora de imóveis e aposentada), com 52 e 59 anos de 
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idade respectivamente, com diagnóstico de fibromialgia, ensino fundamental 

completo e portadoras de smartphones participaram de pesquisa qualitativa sobre as 

funcionalidades preliminares do aplicativo móvel. Todas aprovaram a ideia de 

personalizar o aplicativo com foto e dados pessoais. Uma delas afirmou que a 

experiência fica especial quando o usuário sente, “Este aplicativo é para mim!” O 

cálculo do IMC e sua classificação foram considerados relevantes para quatro 

participantes. 

Em nova reunião com a assessoria técnica, definiu-se que será criado um 

perfil do usuário com foto e os seguintes dados pessoais: nome; sexo; idade, 

calculada a partir da data de nascimento; IMC e a classificação em abaixo do peso, 

peso ideal, sobrepeso ou obesidade (grau I, II ou III). Notou-se que o 

acompanhamento do IMC tem especial importância para muitos portadores de 

fibromialgia, de modo que optou-se por transferir a inserção de dados de peso e 

altura para cálculo do IMC para a funcionalidade de automonitoramento. Por meio de 

um link, o resultado e a classificação do IMC também aparecerão no perfil do 

usuário, sendo atualizados sempre que ele preencher o questionário do 

automonitoramento. 

 

Educação 

Na revisão de literatura, verificou-se que a educação do indivíduo com 

fibromialgia é um fator crítico para o controle da síndrome, sendo recomendada por 

diversas diretrizes de tratamento52-55. O indivíduo deve receber informações básicas 

acerca da fibromialgia, suas causas e estratégias para aliviar os sintomas e 

aumentar a funcionalidade. Uma pessoa bem informada está melhor preparada para 

lidar com a fibromialgia e minimizar suas consequências. A educação também 

favorece a adesão ao tratamento e autocuidado.  

Nesse contexto, o comitê de especialistas levantou a necessidade de fornecer 

informação acerca da fibromialgia ao usuário por meio do aplicativo ProFibro. A 

opção de transmitir informação por meio de texto escrito foi desconsiderada, por ser 

uma experiência menos agradável, mais complexa, e provavelmente com menor 

adesão. Tendo em vista oferecer uma experiência descontraída e interessante, e 
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facilitar a compreensão do usuário, considerou-se transmitir a informação por meio 

de uma animação de curta duração.  

A assessoria técnica confirmou a viabilidade da criação e uso de animação 

como funcionalidade no aplicativo. 

As participantes portadoras de fibromialgia confirmaram a importância desta 

funcionalidade. Três delas manifestaram não serem bem informadas e orientadas 

por seus profissionais de saúde, apesar de terem recebido o diagnóstico há anos. 

Uma delas afirmou que é muito importante informar o paciente especialmente no 

momento do diagnóstico, em que ele fica “meio perdido”, por conta do despreparo 

de muitos profissionais de saúde para lidar com a fibromialgia. Todas preferem a 

educação por meio de animação (“a informação é transmitida de um modo mais 

leve”), considerando o texto “menos interessante” e “mais cansativo”. Duas 

participantes queixaram-se da falta de compreensão de outras pessoas, 

especialmente os familiares, apontando a necessidade de educação não somente 

dos portadores de fibromialgia, mas também de outras pessoas de seu círculo social 

e familiar. Uma delas sugeriu a possibilidade de compartilhamento da animação por 

e-mail, por exemplo, com os familiares. 

Assim, em reunião com a assessoria técnica, definiu-se a educação do 

usuário sobre a fibromialgia por meio de animação, com a possibilidade de 

compartilhamento do vídeo por meios eletrônicos. Adicionalmente, definiu-se que 

seria oferecida a opção de compartilhamento também para os conteúdos do 

automonitoramento (resultados e gráficos), estratégias da terapia de controle de 

estímulo e higiene do sono, dicas e duas novas funcionalidades sugeridas pelas 

participantes da pesquisa qualitativa: diário e atividade em família.  

 

Automonitoramento 

O comitê de especialistas considerou relevante permitir que o indivíduo 

conheça o seu próprio quadro clínico e possa acompanhar a sua evolução, mediante 

tratamento e autocuidado. Considerou-se assim oferecer a possibilidade de 

monitorar quantitativamente seus sintomas, funcionalidade e qualidade de vida com 

instrumentos validados, padronizados e descritos na literatura científica, como a 

escala visual analógica da dor, mapa de dor e QIF.56 Optou-se por simplificar o 
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automonitoramento, utilizando apenas o QIF, para focar mais na melhora da 

qualidade de vida e diminuir a ênfase na dor. Definiu-se utilizar a versão revisada do 

questionário de impacto da fibromialgia (QIF-R), traduzido e validado para o 

português-brasileiro recentemente57, 58. O aplicativo deverá limitar a frequência do 

automonitoramento a uma vez por mês, para evitar que o usuário responda 

excessivamente o questionário em intervalos curtos, em que não existe a 

possibilidade de manifestar uma evolução de quadro clínico, gerando 

consequentemente a ansiedade e frustração. O histórico de mensurações anteriores 

deverá ser armazenado e os escores apresentados em gráfico e também em 

relatório com os resultados detalhados, possibilitando as duas formas de 

visualização de resultados, ao longo do tempo.  

A assessoria técnica confirmou a viabilidade desta funcionalidade. 

As participantes da pesquisa qualitativa confirmaram a relevância desta 

funcionalidade. No geral, as participantes identificaram-se com as diversas variáveis 

avaliadas pelo QIF-R. Uma das participantes afirmou, “O autoconhecimento é muito 

importante”, e comentou que o aplicativo auxiliará o usuário a se autoconhecer e 

acompanhar como seu comportamento afeta sua saúde, favorecendo a reflexão e 

mudança de comportamento, no caso de perceber que está sendo prejudicial para 

seus sintomas. Todas aprovaram a frequência controlada de uma vez por mês para 

preenchimento do questionário. 

Em reunião com a assessoria técnica, definiu-se que o automonitoramento 

será realizado com o QIF-R, fornecendo-se os escores atuais e anteriores em gráfico 

e em relatório com os resultados de cada item. O automonitoramento foi 

complementado com a inserção de dados de peso e altura, sendo fornecidos os 

resultados de IMC e classificação nas faixas de peso, com link para o perfil do 

usuário. 

 

Planejamento passo a passo de atividades (activity pacing) 

A terapia cognitivo-comportamental tem o propósito de melhorar as crenças 

do paciente em sua própria capacidade e desenvolver maneiras de lidar com 

problemas de saúde. Procura mudar pensamentos e emoções negativas e mudar o 

comportamento do paciente em conformidade. Os pacientes desenvolvem atitudes 
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diferentes em relação à dor e/ou aprendem habilidades que os ajudam a lidar melhor 

com a dor, como por exemplo activity pacing, que pode ser traduzido como 

planejamento passo a passo de atividades. Embora a qualidade da evidência seja 

baixa, existem estudos que apontam que a terapia cognitivo-comportamental pode 

ser benéfica para portadores de fibromialgia, sendo portanto considerada para 

inclusão nas funcionalidades do aplicativo ProFibro59. Por ser uma estratégia 

apropriada para utilização em autocuidado, o comitê de especialistas selecionou o 

planejamento passo a passo de atividades, dentre as demais estratégias da terapia 

cognitivo-comportamental. Esse planejamento incluirá atividades que 

frequentemente exacerbam os sintomas da fibromialgia. O indivíduo deverá estimar 

um tempo de atividade sem piora de sintomas e um tempo de descanso para se 

recuperar do tempo de atividade. Na execução da atividade, ele deverá então 

alternar períodos de atividade e períodos de descanso, até que a atividade seja 

completada. Esses tempos poderão ser revistos e modificados, conforme as reações 

do indivído60.  

Junto com a assessoria técnica, optou-se por utilizar um temporizador para 

cronometrar e alertar o início e fim de períodos de atividade e descanso. Para iniciar 

a tarefa, o usuário acessaria o aplicativo e daria início ao temporizador, que 

alternaria automaticamente períodos de atividade e descanso de modo contínuo até 

o usuário parar o temporizador, assim que finalizasse a tarefa. Ao completar-se a 

atividade, surgiria uma pergunta para o paciente refletir se há necessidades de 

ajuste nos tempos de atividade e descanso e, conforme a resposta, o aplicativo 

sugeriria algumas modalidades de ajuste. 

A maioria das participantes portadoras de fibromialgia se identificou com o 

perfil de pessoa que, nos dias em que se sente bem, executa muitas tarefas 

frequentemente, sobrecarregando o corpo e vivenciando crise de sintomas e total 

improdutividade por vários dias depois. Compreenderam que podem ser mais 

produtivas se aplicarem o princípio de planejar e realizar as tarefas por etapas, 

intercalando períodos de descanso, e consideraram esta funcionalidade útil para 

aprender esse princípio e auxiliar nesse planejamento. Duas participantes afirmaram 

que descobriram, no dia-a-dia, os benefícios de planejar as tarefas e executá-las por 

etapas, embora ocasionalmente ainda incorram no erro de executar muitas coisas 

de uma vez quando estão bem e sentirem-se mal por vários dias seguidos. 
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Junto com a assessoria técnica, definiu-se que a funcionalidade permitirá a 

programação e o armazenamento de tarefas, com seus respectivos períodos de 

atividade e descanso, que serão acessadas pelo usuário quando decidisse executá-

las. O temporizador intercalará automaticamente os períodos de atividade e 

descanso até o usuário finalizar a tarefa. 

 

Estratégias da terapia cognitivo-comportamental para o sono 

Dois ensaios clínicos aleatorizados testaram a terapia cognitivo-

comportamental para distúrbios do sono e apresentaram resultados positivos em 

pacientes com fibromialgia61, 62. Em ambos os casos, o programa de terapia 

cognitivo-comportamental foi desenvolvido segundo as recomendações de American 

Academy of Sleep Medicine e incluíam, dentre outras estratégias, a terapia de 

controle de estímulo, a higiene do sono e o relaxamento63. O comitê de especialistas 

optou por incluir essas três estratégias no aplicativo, e não as demais, por serem 

passíveis de aplicação no autocuidado, sem a necessidade do acompanhamento de 

um terapeuta. Pela mesma razão, dentre as diversas técnicas de relaxamento 

recomendadas, definiu-se utilizar a técnica de relaxamento por imaginação guiada 

por meio de um áudio.  

Junto com a assessoria técnica, optou-se por aplicar a terapia de controle de 

estímulo e a higiene do sono na forma de texto. 

As participantes da pesquisa qualitativa consideraram importante orientar os 

usuários a como melhorar sua qualidade do sono. Uma delas afirmou que “é 

importante porque há coisas que não sabe e coisas que ainda não experimentou”. 

Outra participante sentiu-se reconfortada com a possibilidade de ter essa informação 

tão acessível no telefone celular. Uma participante reafirmou a importância de 

resumir essa informação para a leitura não ficar muito extensa.  

As participantes gostaram também da técnica de relaxamento. Uma delas já 

pratica com um terapeuta e afirmou, “A mente é muito poderosa. A partir do 

momento que a pessoa começa a imaginar, a pessoa sai do seu estresse e muda 

para uma outra esfera”. Outra disse que sua médica orientou a técnica para ser 

executada durante caminhada, mas ainda não colocou em prática. Duas 
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participantes sugeriram que o áudio de imaginação guiada contenha, além do texto 

falado, sons da natureza, que consideram muito relaxantes. 

Em nova reunião com a assessoria técnica, definiu-se que as estratégias da 

terapia de controle de estímulo e a higiene do sono serão transmitidas em tópicos 

para leitura de forma resumida. Serão produzidos áudios com texto falado e sons da 

natureza para a técnica de relaxamento por imaginação guiada. 

 

Programa gradual de exercício físico 

Exercícios físicos são recomendados por diversas diretrizes de tratamento da 

fibromialgia52-55. O exercício aeróbico apresenta evidência padrão ouro de efeitos 

benéficos para a capacidade física e sintomas da fibromialgia. O fortalecimento 

também pode ser benéfico, mas tanto o fortalecimento quanto o alongamento 

precisam ser melhor investigados64. Assim sendo, o comitê de especialistas optou 

por incluir um programa de exercícios em três níveis, com aumento gradual de 

intensidade por aumento do número de exercícios, número de repetições e/ou carga.  

As mudanças de nível, tanto para nível superior quanto inferior, ocorreriam segundo 

a adesão ao programa na frequência adequada ao longo de determinadas semanas. 

Considerou-se utilizar no programa preferencialmente exercícios que os usuários 

possam realizar com objetos e recursos encontrados facilmente em casa.  

A assessoria técnica confirmou a viabilidade desta funcionalidade. 

As participantes da pesquisa qualitativa gostaram do programa de exercícios 

com graduação em níveis, considerando a aptidão do usuário. Uma delas disse que 

será ótimo para ela pessoalmente, porque tem dificuldade de adaptar os exercícios 

por conta própria, segundo sua necessidade. Outra participante pratica caminhada e 

atestou que os exercícios realmente funcionam para controlar os sintomas. Uma das 

participantes, que teve trombose e complicações cirúrgicas em membro inferior, 

disse que não se adapta bem à caminhada e seria interessante oferecer outras 

sugestões de atividade aeróbica, como bicicleta ergométrica e natação. 

Em nova reunião com a assessoria técnica, definiu-se que o programa de 

exercícios incluirá atividade aeróbica (caminhada, bicicleta ergométrica ou elíptico), 

fortalecimento e alongamento (com recursos e objetos que podem ser encontrados 

facilmente em casa) em três níveis de intensidade. A mudança para um nível 
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superior ocorrerá se o usuário registrar no aplicativo a execução dos exercícios na 

frequência mínima de três vezes por semana durante seis semanas consecutivas. A 

mudança para um nível inferior ocorrerá se os registros atingirem uma vez ou menos 

por semana durante três semanas consecutivas.  

 

Agenda 

Para facilitar a organização das atividades relacionadas ao tratamento e 

autocuidado da fibromialgia, o comitê de especialistas considerou adicionar ao 

aplicativo ProFibro uma agenda que possibilite inserir data e hora de medicação, 

consultas médicas, exercício físico, atividades de lazer e relaxamento. O usuário, 

segundo sua preferência, deverá ter a opção de programar ou silenciar alertas. 

A assessoria técnica também sugeriu incluir o temporizador do planejamento 

passo a passo de atividades no calendário, e confirmou a viabilidade desta 

funcionalidade. 

As cinco participantes portadoras de fibromialgia consideraram a agenda 

muito útil para lembrar das atividades relacionadas ao cuidado com a saúde, e a 

opção de programar alertas, necessária. A maioria apresenta problemas de 

memória, em maior ou menor grau. Uma delas afirmou que a dor e as dificuldades a 

consomem de tal forma que tem dificuldade de se lembrar das coisas. 

Compreenderam a importância e apreciaram a ideia de reservar um tempo para o 

lazer, também como atividade de cuidado da saúde. Uma das participantes sugeriu 

esclarecer os usuários da diferença entre tempo livre e tempo de lazer. Outra 

participante confirmou essa necessidade, uma vez que, ao invés de lazer, utiliza o 

tempo livre para dar vazão à sua “mania de limpeza”. 

Junto com a assessoria técnica, definiu-se que o aplicativo acessará a 

funcionalidade de agenda já disponível no telefone celular para registro de 

atividades, tendo em vista que dificilmente o usuário utilizará duas agendas 

separadamente, uma para cuidados de saúde e outra para outros tipos de 

compromisso. O aplicativo sugerirá o registro das seguintes atividades: medicação, 

exercício físico, relaxamento, temporizador do planejamento passo a passo de 

atividades, consulta médica e atividade de lazer. A frequência mínima de dois 

horários por semana será recomendada para o lazer. O usuário poderá programar 
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alertas para as atividades, segundo sua preferência, a fim de ser lembrado mesmo 

com o telefone celular em modo de espera. 

 

Dicas 

O comitê de especialistas considerou que prover semanalmente dicas a 

respeito de diversos aspectos da fibromialgia poderia ser útil para complementar o 

aplicativo, fornecendo mais informação e motivação ao usuário. Optou-se por utilizar 

as dicas para contemplar as estratégias de autocuidado que não eram passíveis de 

serem transformadas em funcionalidade ou que não eram prioridades para ser 

incluídas como funcionalidade no aplicativo, tendo em vista o limite do tamanho do 

arquivo. Dicas de nutrição, acompanhamento reumatológico, mensagens de 

encorajamento foram levantadas.  

Junto à assessoria técnica, confirmou-se a viabilidade desta funcionalidade. 

As participantes da pesquisa qualitativa sugeriram dicas de nutrição, 

sexualidade, ergonomia nas atividades de vida diária e do trabalho, dicas de como 

pedir ajuda e para melhorar a memória. 

 Em nova reunião com a assessoria técnica, definiu-se que as dicas serão 

organizadas em tópicos no aplicativo. Uma dica por semana será apresentada ao 

usuário por meio de notificação, de modo aleatório. A notificação oferecerá um link 

para a tela da dica específica da semana. As dicas contemplarão assuntos diversos 

sobre a fibromialgia, inclusive importância do acompanhamento reumatológico, 

mensagens de encorajamento, dicas de nutrição, sexualidade, ergonomia nas 

atividades de vida diária e do trabalho, dicas de como pedir ajuda e para melhorar a 

memória. 

 

Novas funcionalidades 

Duas novas funcionalidades foram levantadas na pesquisa qualitativa com as 

participantes portadoras de fibromialgia: 
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a) Diário 

Uma das participantes relatou que facilmente esquece as coisas boas que 

acontecem em sua vida, especialmente em momentos de crise. Sua mãe então lhe 

deu esta sugestão: se não lembra das coisas boas que te acontecem, então anote. 

A partir disso, a participante criou o hábito de escrever as coisas boas em um papel 

e colocá-lo num pote. Depois, começou a registrar também com fotografias. Assim, 

ela pode se lembrar das coisas positivas no momento em que desejar ou precisar. 

Sugeriu então que o aplicativo contenha um diário para registrar eventos, sejam 

positivos ou negativos (como as crises) para acompanhamento. 

De fato, a prática da gratidão por meio de um diário é sugerida em programas 

de autoajuda para pacientes com fibromialgia, com base na psicologia positiva65. Em 

três estudos experimentais, avaliou-se um grupo instruído a registrar por escrito 

cinco itens pelos quais eram gratos (semanal ou diariamente), em comparação com 

grupos focados em aborrecimentos diários, comparações sociais descendentes e 

eventos da vida rotineiros. Os grupos de gratidão apresentaram maior afeto positivo 

e bem-estar físico66. 

Assim sendo, junto com a assessoria técnica, optou-se por complementar o 

aplicativo com a funcionalidade de diário para registrar eventos negativos e 

positivos, com a possibilidade também de anexar fotos. Os eventos positivos serão 

identificados, reunidos e armazenados em um banco de dados, associado a um 

ícone (sortear lembranças) na primeira tela do diário, para rápido acesso 

especialmente em momentos de crise. 

 

b) Atividade em família 

Tendo sido notada a necessidade de aumentar a educação quanto à 

fibromialgia e a compreensão dos familiares dos portadores da síndrome e de 

melhorar a comunicação e ajuda mútua dentro do círculo familiar, definiu-se oferecer 

uma funcionalidade de atividades para serem realizadas em família. Serão 

apresentados tópicos, com breve explicações, para serem considerados, discutidos 

e trabalhados junto com os familiares, a fim de que a família possa se adaptar à 

condição de conviver com uma síndrome crônica dolorosa. A princípio, segundo um 

programa da organização norte-americana sem fins lucrativos CFIDS and 
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Fibromyalgia Self-Help Program, foram considerados os seguintes tópicos: 

modificando as tarefas domésticas, ajustando as finanças, compreendendo a 

fibromialgia, ajustando as expectativas a um “novo normal”, considerando 

acompanhamento com psicólogo, desenvolvendo interesses separados, descobrindo 

novas atividades familiares, ajudando um ao outro a lidar com perdas, fazendo a sua 

parte67. 

 

Comentários gerais da pesquisa qualitativa 

No geral, as participantes gostaram da ideia do aplicativo para celular e o 

consideraram útil por diversas razões pessoais. 

Duas participantes ficaram muito animadas com a possibilidade de dispor 

dessa ferramenta no futuro. Outra participante disse que um de seus maiores 

problemas com a fibromialgia é o esquecimento. Assim, ajudará bastante ter 

informações e orientações registradas e acessíveis em um aplicativo móvel. 

Similarmente, uma participante gostou muito da ideia de dispor de um material de 

consulta para pacientes com fibromialgia em qualquer momento por meio de um 

aplicativo para celular. “Afinal, quem não tem um celular hoje em dia?” 

 

2.2.2 Segunda etapa: desenvolvimento da interface 

 

2.2.2.1 Fluxo de interação 

 

A designer de interface digital desenvolveu o fluxo de interação, incluindo 

todas as funcionalidades definidas para o aplicativo móvel ProFibro. Esse fluxo foi 

modificado e aprovado pela fisioterapeuta responsável e executante do projeto e 

pela programadora, sendo apresentado na Figura 5. 
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Figura 5 – Fluxo de interação do aplicativo ProFibro. Fonte: produção do próprio autor. 
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2.2.2.2 Leiaute inicial 

 

A partir do fluxo de interação, foram desenvolvidas as telas preliminares da 

interface do aplicativo pela designer. 

 

Tela de introdução  

Neste tópico, apresenta-se a tela de abertura que surgirá mediante o primeiro 

acesso ao aplicativo (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Tela introdutória do aplicativo ProFibro. Fonte: produção do próprio autor. 
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Tela de educação (animação) 

Após a tela introdutória, surgirá a tela da animação educativa (Figura 7), que 

oferece ao usuário a opção de assistir ou pular a animação.  

 

 

Figura 7 – Tela de apresentação da animação educativa. Fonte: produção do próprio autor. 

 

Para produzir a animação educativa, a fisioterapeuta, executante do projeto, 

desenvolveu um texto, com dois personagens (Ana, portadora de fibromialgia, e 

narrador), contemplando as informações de conceito, prevalência na população 

brasileira, quadro clínico, etiopatogenia e estratégias de tratamento e autocuidado 

da fibromialgia1, 4, 9, 52. Em seguida, criou-se, juntamente com a designer de interface 

digital, o desenho da Ana, a personagem principal (Figura 8), e o storyboard com os 

vetores da animação correspondentes. O áudio do texto foi gravado, e a 

programadora desenvolveu a animação, a partir do storyboard e dos vetores. 
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1ª proposta – rejeitada 2ª opção - aprovada 
  

Figura 8 – Duas propostas para a personagem Ana da animação educativa. Fonte: produção 
do próprio autor. 

 

 Telas do questionário para automonitoramento 

 No primeiro acesso, surgirá a tela inicial do questionário de 

automonitoramento, em que também é oferecida a opção de responder depois 

(Figura 9a). O questionário foi subdividido em seções: meu corpo (Figura 9b), 

atividades (Figura 9c), impacto (Figura 9d) e sintomas (Figura 9e), das quais as 

últimas três são baseadas no QIF-R. Posteriormente, as telas de automonitoramento 

serão reapresentadas ao usuário numa frequência mensal, por notificação e/ou 

mediante o acesso ao aplicativo. 



59 
 

   

   

Figura 9 – Telas de: (a) abertura do questionário de automonitoramento, exemplos das 
seções (b) Meu Corpo, (c) Atividades, (d) Impacto e (e) Sintomas, e (f) finalização do 
questionário. Fonte: produção do próprio autor. 
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 Tela do menu 

 A tela do menu principal apresenta as seis funcionalidades mais relevantes do 

aplicativo, para acesso fácil e rápido, a saber: agenda, diário, planejamento passo a 

passo de atividades (Dê uma Pausa), atividade em família (Em Família), estratégias 

da terapia cognitivo-comportamental para o sono (Meu Sono) e programa gradual de 

exercício físico (Exercício Físico) (Figura 10a). Por meio do ícone do canto esquerdo 

superior, abre-se uma janela mais detalhada, com todas as funcionalidades do 

aplicativo (Figura 10b). O ícone do canto direito superior abre uma janela com o 

perfil do usuário e informações sobre o ProFibro (Figura 10c). 

 

   

Figura 10 – Tela do (a) menu principal e janelas do (b) ícone superior esquerdo e (c) ícone 
superior direito. Fonte: produção do próprio autor. 
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 Telas da evolução dos resultados do automonitoramento (Meu Progresso) 

 As respostas, mês a mês, do automonitoramento podem ser visualizadas em 

Meu Progresso na forma de gráficos de linha. Há uma tela para o gráfico da 

Evolução Global, que corresponde ao escore total do QIF-R, com a opção de 

guardar o arquivo dos gráficos e as respostas detalhadas de cada seção no formato 

PDF (Figura 11a). Há também gráficos para cada seção do automonitoramento, 

sendo que o do Meu Corpo corresponde ao resultado do IMC e os demais aos 

escores parciais do QIF-R (Figura 11b). Ao clicar no botão “ver detalhes”, as 

respostas dos itens de cada seção do Automonitoramento podem ser visualizadas 

por mês (Figura 11c).  

 

   

Figura 11 – Telas do (a) gráfico da Evolução Global, (b) gráfico de uma seção do Meu 
Progresso (Ex.: Atividades) e (c) respostas detalhadas de uma seção em um mês específico 
(Ex.: Sintomas em Fevereiro/2015). Fonte: produção do próprio autor. 
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 Telas de agenda 

 Ao acessar a Agenda pelo ícone do menu principal, uma página para inserção 

de dados do evento é aberta (Figura 12a). Ao salvar o evento, os dados são 

enviados para a agenda do próprio celular. O ícone do canto inferior esquerdo abre 

a página de informações a respeito da Agenda (Figura 12b). Acessando a Agenda 

por meio do atalho disponível dentro de outras funcionalidades, abre-se a página de 

inserção de dados com a categoria da atividade e a descrição, em casos como o de 

Dê uma Pausa, já preenchidos (Figura 12c). 

 

 

Figura 12 – Telas de (a) inserção de dados da Agenda pelo ícone do menu principal, (b) 
informações e (c) inserção de dados pelo atalho dentro de outras funcionalidades. Fonte: 
produção do próprio autor. 
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 Telas do diário 

 O Diário apresenta uma tela inicial (Figura 13a) em que o usuário pode optar 

entre escrever uma nova lembrança (Figura 13b), sortear uma lembrança positiva 

das que já foram armazenadas ou assistir a um slideshow das fotos que foram 

anexadas às lembranças armazenadas. Há também um ícone no canto inferior 

esquerdo que transfere para uma tela que fornece informações a respeito da 

funcionalidade (Figura 13c), e outro no canto inferior direito (“ver histórico”) que 

permite visualizar a lista das lembranças, a partir das que foram adicionadas mais 

recentemente. Nas lembranças já registradas, estão disponíveis três ícones: edição 

(lápis), compartilhamento (três círculos conectados) e eliminação (lixeira). 

 

     

Figura 13 – Telas de (a) abertura, (b) página para registrar lembrança e (c) informações do 
Diário. Fonte: produção do próprio autor. 
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Telas do planejamento passo a passo de atividades 

 O planejamento passo a passo de atividades pode ser acessado pelo ícone 

Dê uma Pausa. Apresenta-se uma tela inicial (Figura 14a), em que o usuário opta 

entre adicionar uma nova atividade, definindo parâmetros de tempo de atividade e 

tempo de pausa, ou utilizar os parâmetros estabelecidos para uma atividade 

registrada previamente. Após escolher uma dessas opções, abre-se uma tela em 

que o usuário inicia (ou pára, se necessário) o temporizador (Figura 14b). Nessa 

tela, também é possível adequar os tempos de atividade e pausa, se o usuário julgar 

apropriado. No canto inferior esquerdo, há um ícone que transfere para a tela que 

fornece informações a respeito da funcionalidade (Figura 14c) e, no canto inferior 

direito, há outro ícone que acessa a agenda, permitindo que o usuário programe a 

data e hora de suas atividades. 

 

 

Figura 14 – Telas de (a) abertura, (b) acionamento do temporizador segundo parâmetros 
pré-definidos pelo usuário para uma atividade específica e (c) informações de Dê uma 
Pausa. Fonte: produção do próprio autor. 
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 Telas da atividade em família 

 A tela de abertura da Atividade Em Família corresponde à capa do e-book 

(Figura 15a), com a opção de iniciar sua leitura sequencial ou em capítulos 

específicos apresentados na janela (Figura 15b) que abre a partir do ícone de 

sumário, no canto superior esquerdo. No canto superior direito, há ícones que 

permitem guardar o e-book em arquivo de formato PDF ou compartilhar capítulos por 

meios eletrônicos.67 

 

   

Figura 15 – Tela de (a) abertura, (b) sumário e (c) página inicial do Capítulo 1 de Em 
Família. Fonte: produção do próprio autor. 
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Telas das estratégias da terapia cognitivo-comportamental para o sono 

O ícone de Meu Sono abre uma tela em que se apresenta para o usuário 

duas opções: Relaxamento e Estratégias (Figura 16a). O ícone do Relaxamento 

encaminha para uma tela em que o usuário pode escolher dentre seis áudios, para 

realizar a técnica de relaxamento por imaginação guiada (Figura 16b). Os textos 

utilizados para gravar os áudios são apresentados no ANEXO E.68 No canto inferior 

esquerdo, há o ícone que abre a tela de informações do Relaxamento e, no canto 

inferior direito, há o ícone que acessa a Agenda, possibilitando a programação de 

data e hora para o Relaxamento. O ícone das Estratégias encaminha para uma lista 

de estratégias baseadas na terapia de controle de estímulo e higiene do sono.69-71 O 

usuário pode escolher uma das estratégias para visualizar (Figura 16c), registrar sua 

execução e compartilhá-la por meios eletrônicos. O ícone no canto inferior esquerdo 

oferece a tela de informações das Estratégias. 

  

   

Figura 16 – Telas de (a) abertura de Meu Sono, (b) áudios de relaxamento e (c) estratégia 
comportamental para melhora da qualidade do sono (Ex.: Estratégia 1). Fonte: produção do 
próprio autor. 
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Telas do programa gradual de exercício físico 

 A tela inicial oferece o programa de Exercício Físico, na intensidade 

determinada segundo a adesão do usuário, que pode optar por começar o treino a 

partir do alongamento, fortalecimento ou exercício aeróbico (Figura 17a). Há ainda 

os ícones de informações (Figura 17b), no canto inferior esquerdo, e de acesso à 

agenda para programar data e hora do exercício, no canto inferior direito. Após 

escolher o tipo de exercício, o aplicativo apresenta uma série de telas com cada 

exercício, descrito em texto e exemplificado por meio de ilustração (Figura 17c). Ao 

finalizar o treino de um tipo de exercício, o usuário retorna à tela inicial, podendo 

optar por iniciar o treino de outro tipo de exercício (exceto o que já foi executado), 

para completar o programa do dia. 

 

 

Figura 17 – Telas de (a) abertura, (b) informações e (c) exercício (Ex.: Aeróbico) do 
programa de Exercício Físico. Fonte: produção do próprio autor. 
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Telas de dicas 

Dicas aleatórias serão oferecidas semanalmente ao usuário por meio de 

notificação com o telefone celular em modo de espera (Figura 18a). Como uma via 

secundária, essas dicas podem ser acessadas em Mais Dicas por categoria (Figura 

18b), a partir do penúltimo link da janela esquerda do menu principal. Cada categoria 

dispõe de uma lista de dicas, que podem ser compartilhadas por meios eletrônicos 

(Figura 18c).65, 72-79 

 

    

Figura 18 – Telas de (a) dica aleatória fornecida durante uso do aplicativo (Ex.: Benefício do 
exercício físico para a Autoestima), (b) categorias de Mais Dicas e (c) lista de dicas por 
categoria (Ex.: Nutrição). Fonte: produção do próprio autor. 

 

2.2.2.3 Pesquisa de avaliação da qualidade de uso do leiaute inicial 

  

Dez mulheres de idade entre 27 a 59 anos participaram da avaliação do 

leiaute inicial. Todas tinham experiência com uso de aplicativos no geral, e quatro 

utilizavam aplicativos de Saúde. A pesquisa constituiu-se de duas partes: (1) modelo 
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mental no uso de aplicativo para o autocuidado de indivíduos com fibromialgia e (2) 

validação da interface do aplicativo para o autocuidado de indivíduos com 

fibromialgia. Os resultados são apresentados resumidamente nas Tabelas 2 e 3, 

respectivamente. 

 

Tabela 2 – Resultados da pesquisa de modelo mental no uso de aplicativo para o 
autocuidado de indivíduos com fibromialgia 

  Resposta (n. sujeitos) 

Contexto de uso 

do aplicativo 

Onde 

Casa (n=6) 

Trabalho (n=2) 

Transporte (n=2) 

Qualquer lugar (n=4) 

Quando 

Manhã (n=3) 

Noite (n=6) 

Qualquer horário (n=4) 

Lembrete para usar Sim (n=8) 

Ajuda para usar Não (n=9) 

Barreiras ao uso 

Crise de dor (n=3) 

Falta do telefone (n=3) 

Bateria descarregada (n=3) 

Preguiça (n=2) 

Falta de internet (n=2) 

Falta de tempo (n=1) 

Esquecimento (n=1) 

Depressão (n=1) 

Desinstalação acidental (n=1) 

Experiência de 

uso do aplicativo 

Tempo de uso 

≤15 min (n=4) 

16-30 min (n=3) 

>30 min (n=1) 

Não definiu (n=2) 

Frequência de uso 
1 vez/dia (n=6) 

≥2 vezes/dia (n=4) 

Ações de 

autocuidado 

adotadas com o 

uso do aplicativo 

 

Otimista Sim (n=10) 

Limitações à eficácia 

Baixa adesão (n=6) 

Graus mais severos da fibromialgia (n=2) 

Uso inadequado (n=2) 

Falta de atualização (n=1) 

Ajuda para aumentar a 

eficácia 

Não (n=7) 

Sim, profissional de Saúde (n=2) 

Sim, suporte técnico (n=1) 
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Tabela 3 – Resultados da pesquisa de validação da interface do aplicativo para o 
autocuidado de indivíduos com fibromialgia 

  Respostas (n. sujeitos) 

Facilidade de compreensão 

do aplicativo 

Descoberta das 

funcionalidades 

Muito fácil (n=6) 

Fácil (n=4) 

Conteúdo disponibilizado 

Facilidade de compreensão 
Muito fácil (n=4) 

Fácil (n-6) 

Pertinência às suas 

necessidades 

90-100% pertinente (n=7) 

80-89% pertinente (n=2) 

Não definiu (n=1) 

Atratividade da experiência 

de uso 

Interface agradável 
Concordo totalmente (n=5) 

Concordo (n=5) 

Iconografia atraente e fácil 
Concordo totalmente (n=5) 

Concordo (n=5) 

Área interativa adequada à 

área de toque 
Sim (n=10) 

Interface inovadora 

Sim (n=6) 

Não, formato familiar (n=3) 

Não definiu (n=1) 

 

De um modo geral, a interface foi considerada clara, adequada, fácil, 

agradável e atraente, e o conteúdo disponibilizado, pertinente. Vários participantes 

destacaram a facilidade de utilizar o aplicativo em qualquer lugar a qualquer hora 

(“Creio que posso lançar mão [do aplicativo] a qualquer momento”), e todos 

afirmaram que utilizariam diariamente. Nenhum participante apontou algum 

problema relevante na interface do aplicativo e seu conteúdo que impediria sua 

eficácia; pelo contrário, vários afirmaram que a falta de adesão por parte do usuário 

poderia impedir que o aplicativo seja eficaz: “Vejo que depende mais do meu esforço 

mesmo”; “Tudo dependeria de mim”; “Tudo o que a gente começa e para perde a 

eficácia”; “Sou uma pessoa com muita força de vontade, portanto depende apenas 

de mim mesma”. Diante do que avaliaram, todas afirmaram que acreditam que 

adotariam uma ou mais ações de autocuidado a partir do uso do aplicativo e estão 

otimistas quanto ao uso do ProFibro: “Está bem surpreendente, superando as 

expectativas”; "Gostei bastante, achei ao mesmo tempo simples e abrangente, até 

mais do que esperava, achei muito bacana"; "Utilizar o aplicativo seria um grande 

aprendizado, tudo o que pedisse para fazer eu faria, estou louca para começar"; 

"Dia-a-dia, você coloca as informações no aplicativo, e ele ajuda você a cuidar 

melhor dos sintomas e do tratamento, isso vai ajudar muito”; “O fato de uma pessoa 
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ter essa preocupação com um grupo de 5% da população, que às vezes é tachado 

de maluco (pois alguns médicos dizem que a fibromialgia não existe), já é um passo 

enorme; ter um aplicativo assim é como ter quem se importa com a gente”. 

  

2.2.2.4 Modificações e definição do leiaute final 

 

Alguns problemas e sugestões foram apontados pelos participantes, a fim de 

aperfeiçoar ainda mais a interface. No geral, a interface foi modificada quando pelo 

menos dois participantes levantavam a mesma questão. Os principais ajustes 

realizados estão descritos abaixo.  

 

Questionário de automonitoramento: inserir a advertência na tela inicial “Seja 

o mais sincero possível” (Figura 19a) para promover a alimentação correta do 

sistema e reduzir o fornecimento de relatórios inadequados; apresentar uma frase de 

encorajamento de acordo com o escore na tela de conclusão (Figura 19b). 

 

 

Figura 19 – (a) Tela inicial do questionário para automonitoramento modificada e (b) nova 
tela desenvolvida para conclusão do questionário com frase de encorajamento de acordo 
com o resultado obtido. Fonte: produção do próprio autor. 
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Menu: modificar o termo “Meu Sono” por “Durma Bem” e o ícone 

correspondente; modificar os ícones de “Dê uma Pausa” para aumentar sua 

compreensão (Figura 20). 

 

 

Figura 20 – Telas do menu com o ícone Dê uma Pausa e o ícone e denominação Durma 
Bem modificados. Fonte: produção do próprio autor. 
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Planejamento passo a passo de atividades: acrescentar a advertência na tela 

de informação “Certifique-se também de que o tempo de pausa está adequado” para 

reduzir erros no ajuste dos tempos de atividade e pausa (Figura 21). 

  

 

Figura 21 – Tela de informação de Dê uma Pausa com a inserção da advertência. Fonte: 
produção do próprio autor. 

 

Programa gradual de exercício físico: alterar a cor do fundo para facilitar a 

leitura; inserir a advertência na tela de informação “ATENÇÃO! Se você não realizar 

o exercício, não marque como se tivesse feito”, para evitar a prescrição de 

exercícios de intensidade inapropriada (Figura 22). 
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Figura 22 – Telas modificadas de Exercício Físico. Fonte: produção do próprio autor. 

 

Geral: resumir os textos, modificar a fonte dos textos para facilitar a leitura. 
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Embora três participantes tenham afirmado que a interface não é inovadora, 

decidiu-se por não realizar alterações nesse sentido, uma vez que afirmaram que 

seu formato familiar é bom. Uma delas disse: se inovar, pode dar "caca"; no 

tradicional, a gente olha e já sabe o que faz; não tem de ficar pensando. Optou-se 

por recomendar no tutorial do aplicativo que o usuário converse com seu profissional 

de saúde a respeito do aplicativo, sua experiência e suas dificuldades, para um 

melhor aproveitamento. 

 

2.2.3 Terceira etapa: desenvolvimento do protótipo 

 

O aplicativo ProFibro foi programado para ser compatível com a versão 4.4 do 

Android ou superior e para celulares com tela de no mínimo 4” de dimensão. 

Foram feitas cinco alterações na proposta inicial de funcionalidades do 

aplicativo. As duas primeiras são mais relevantes. As outras três são detalhes que 

não comprometem o resultado final. 

(1) Evolução dos resultados do automonitoramento (Meu Progresso): a 

princípio, propôs-se gerar um relatório dos gráficos e respostas detalhadas em 

formato PDF. Contudo, pela complexidade de gerar esse tipo de relatório a partir de 

dados dinâmicos, crescentes e não pré-estabelecidos, optou-se por remover essa 

função do aplicativo, não sendo possível oferecer também a opção de 

compartilhamento dos resultados do automonitoramento (obs.: o usuário pode 

contudo capturar as telas e compartilhar as fotos). 

(2) Planejamento passo a passo de atividades: desenvolveu-se um 

cronômetro que alterna tempos de atividade e pausa, especificados pelo usuário, 

ininterruptamente até que o usuário finalizasse a tarefa. Havia a necessidade de que 

o cronômetro funcionasse mesmo com o smartphone em modo de espera ou 

enquanto o usuário utiliza outros aplicativos simultaneamente. Ao longo da 

programação, encontrou-se continuamente erros que travavam o cronômetro em 

situações variadas, não sendo possível solucioná-los em tempo hábil. Após um 

grande atraso na etapa de programação sem a resolução completa dos erros, optou-

se por remover esta funcionalidade do aplicativo e finalizar o protótipo. As telas do 

menu foram corrigidas, substituindo o ícone de “Dê uma Pausa” pelo de “Meu 
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Progresso” (Figura 23a) e removendo-o da janela lateral esquerda (Figura 23b), e o 

conteúdo da informação foi transformado em dicas (Figura 23c). 

 

 

Figura 23 – Alterações nas telas do (a) menu inicial e (b) janela lateral esquerda e (c) 
exemplo das dicas adicionadas ao Mais Dicas. Fonte: produção do próprio autor. 

 

(3) Agenda: esta funcionalidade insere dados somente no aplicativo Google 

Agenda. Assim sendo, na tela de informações da Agenda e no tutorial do ProFibro, o 

usuário é orientado a realizar o download do Google Agenda, se não estiver ainda 

instalado em seu smartphone. 

(4) Atividade em família: o ícone “salvar PDF” foi agregado ao ícone 

compartilhar; ao invés de salvar o e-book no formato PDF no seu próprio aparelho, o 

usuário compartilhará por meios eletrônicos o arquivo em PDF do e-book completo 

ou de capítulos individuais para si mesmo e/ou para seus contatos. 

(5) Mais dicas: as páginas de lista de dicas de uma categoria foram 

consideradas desnecessárias e portanto removidas do aplicativo. 

Ao final da etapa da programação, foi desenvolvida uma animação para o 

tutorial do aplicativo. 
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2.2.4 Quarta etapa: teste-piloto para avaliação da qualidade de uso do protótipo 

  

Dez mulheres, de idade entre 32 e 72 anos, participaram do teste-piloto do 

protótipo. Na Tabela 4, estão apresentados os problemas identificados, por meio da 

experiência de um ou mais participantes, e as soluções propostas em reunião com a 

design de interface e a programadora. 

 

Tabela 4 – Resultados do teste-piloto do protótipo. Continua. 

 Problemas identificados Soluções propostas 

Personalização do 

aplicativo 

Ao adicionar a foto de perfil, 

não ficou claro qual botão 

confirmava a imagem e qual 

cancelava. 

Trocar o botão “adicionar imagem” 

por “cancelar” e o botão “ ” por 

“ok” (Figura 24).  

Houve dificuldade para 

adicionar fotos da galeria. 
Corrigir bug na programação. 

Vídeo educativo 

Não reconheceu o ícone de 

compartilhar, porque achou 

que estava vinculado ao “pular 

vídeo”. 

Separar os ícones em 

extremidades diferentes da tela na 

primeira visualização e aumentar o 

tamanho do ícone de compartilhar 

(Figura 25). 

Ao clicar “pular vídeo”, todas as 

vezes  o questionário de 

automonitoramento se abria. 

Retirar o ícone “pular vídeo” 

quando não for a visualização do 

vídeo no primeiro acesso ao 

aplicativo (Figura 26). 

Automonitoramento 

Não ficou claro que o cálculo 

do IMC era em metros, e não 

centímetros. 

Trocar a escala em metros por 

centímetros (Figura 27a). 

Não ficou claro com que 

frequência deveria responder o 

questionário. 

Mostrar a próxima data em que o 

questionário estará disponível 

(Figura 27b). 

Houve dificuldade para 

compreender e interpretar os 

gráficos de Meu Progresso. 

Acrescentar uma legenda no 

gráfico do escore global (Figura 

27c) e um ícone de informações 

em Meu Progresso (Figura 27d). 

Não ficou claro o fluxo de telas 

dos gráficos e das respostas 

do questionário. 

Trocar o botão “ver detalhes” pelo 

ícone “ver respostas” no canto 

inferior direito (Figura 27e), e na 

tela de respostas adicionar a frase 

introdutória “escolha um mês para 

ver respostas” (Figura 27f). 
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Tabela 4 – Resultados do teste-piloto do protótipo. Conclusão. 

Agenda 

Após registrar um evento, não 

soube abrir a agenda do 

smartphone para verificar. 

Abrir a agenda assim que o 

usuário salvar um evento. 

Houve dificuldade para 

preencher o formulário para 

agendar um evento. 

Ocultar a segunda linha até que o 

usuário escolha a categoria do 

evento e trocar “descreva a 

atividade” por “observações 

(opcional)”; na data e hora do 

evento, trocar “de” por “início” e “a” 

por “término” (Figura 28). 

Diário 

Após salvar uma lembrança, 

houve dificuldade para sair da 

tela de adicionar lembranças e 

acessar outras opções.  

Após salvar uma lembrança, 

retornar à tela inicial do Diário. 

Houve dificuldade para 

preencher o formulário para 

adicionar uma lembrança. 

Na primeira linha, trocar “título da 

lembrança” por “inserir título”; no 

espaço abaixo, trocar “escreva” 

por “descreva” (Figura 29). 

Não ficou claro o propósito do 

ícone de “curtir”. 

Adicionar a pergunta “você curtiu 

esta lembrança?” e o ícone de 

“não curtir” (Figura 29). 

Atividade em 

família 

Houve dificuldade para acessar 

os capítulos subsequentes ao 

texto de apresentação. 

Trocar a palavra “sumário” por 

“capítulos” e adicionar o botão 

“próximo” na tela de apresentação 

(Figura 30). 

Exercício físico 

Não ficou claro que havia mais 

exercícios em outras telas após 

as primeiras telas de cada tipo 

de exercício. 

Aumentar o contraste do fundo 

com os pequenos círculos na parte 

inferior da tela que indicam o 

número de telas (Figura 31a). 

Houve problemas com o 

registro da frequência de 

realização de exercício por ser 

necessário passar por todas as 

telas do programa.  

Inserir uma caixa de seleção de 

“treino realizado” (Figura 31b e c). 

Informação 
Não ficou claro o propósito do 

ícone de “informação”. 

Animar os ícones de informação 

para chamar a atenção do usuário; 

a animação cessará após o 

primeiro acesso ao ícone de cada 

funcionalidade. 
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2.2.5 Quinta etapa: refinamento do protótipo e construção do produto final 

  

De acordo com as soluções propostas na etapa anterior, a designer de 

interfaces aperfeiçoou as telas. Os resultados podem ser observados nas Figuras 24 

a 31.  

 

Personalização do aplicativo 

 

 

Figura 24 – Botões corrigidos na tela de confirmação de imagem selecionada. Fonte: 
produção do próprio autor. 
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Vídeo educativo 

 

  

Figura 25 – Tela da primeira visualização do vídeo educativo em orientação retrato e 
paisagem com Ícones “pular vídeo” e de compartilhar corrigidos. Fonte: produção do próprio 
autor. 

 

  

Figura 26 – Tela corrigida do vídeo educativo, exceto a da primeira visualização, em 
orientação retrato e paisagem com Ícone “pular vídeo” removido. Fonte: produção do próprio 
autor. 
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Automonitoramento 

 

 

Figura 27 – Telas corrigidas de (a) questionário de cálculo do IMC, (b) resultado do 
questionário com data da próxima avaliação, (c) escore global em Meu Progresso com 
legenda, (d) informações de Meu Progresso, (e) escore de sintomas com o ícone “ver 
respostas” e (f) respostas de sintomas disponíveis por mês com frase introdutória. Fonte: 
produção do próprio autor. 
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Agenda 

 

  

Figura 28 – Telas corrigidas da Agenda com linha para observações opcionais oculta e 
termos “início” e “término” para data e hora do evento. Fonte: produção do próprio autor. 

 

Diário 

 

 

Figura 29 – Tela para adicionar lembrança com alterações no texto da linha do título e do 
espaço de descrição e com a pergunta antes dos ícones “curtir” e “não curtir”. Fonte: 
produção do próprio autor. 
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Atividade em família 

 

 

Figura 30 – Correções da Atividade em Família na tela da apresentação do e-book com o 
botão “próximo” e o termo “sumário” substituído por “capítulos”. Fonte: produção do próprio 
autor. 

 

Exercício Físico 

 

 

Figura 31 – Correções em (a) tela de exemplo de exercício com maior visibilidade dos 
círculos na parte inferior que marcam o número de telas, (b) tela inicial com caixa de seleção 
desmarcada e (c) marcada. Fonte: produção do próprio autor. 
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3 ESTUDO II: AVALIAÇÃO DO APLICATIVO MÓVEL 

 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Realizou-se um ensaio clínico controlado, aleatorizado e simples-cego, para 

avaliar a eficácia do aplicativo móvel na promoção do autocuidado e na melhora de 

sintomas e qualidade de vida, e a adesão dos participantes a esse recurso. O 

protocolo foi registrado na base de dados ClinicalTrials.gov sob o número 

NCT03004911. 

 

3.1.1 Participantes 

 

O recrutamento de voluntários foi divulgado no Jornal da Universidade de São 

Paulo e mídias sociais relacionadas ao Jornal. Enviou-se por e-mail um questionário 

de triagem aos voluntários que fizeram contato, para verificar se atendiam aos 

critérios de elegibilidade. Posteriormente, a elegibilidade dos voluntários foi 

confirmada em atendimento presencial pelo avaliador do estudo. 

Incluíram-se indivíduos adultos ou de meia-idade (19 a 59 anos), com 

diagnóstico de fibromialgia segundo os critérios diagnósticos do American College of 

Rheumatology de 20101, portadores de smartphones e ensino fundamental 

completo. Os critérios de exclusão foram: indivíduos em tratamento de fisioterapia 

ou tratados nos últimos três meses; diagnóstico de outras condições causadoras de 

dor crônica (neuropatias, artrite reumatoide, osteoartrite, estenose espinhal ou 

câncer); transtornos mentais severos (esquizofrenia, psicose, transtorno afetivo 

bipolar, depressão severa); deficiência visual ou auditiva.80 Todos os participantes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO B). 

O cálculo amostral foi feito com base na qualidade de vida relacionada à 

saúde (QVRS), variável quantitativa contínua mensurada com o Questionário de 

Impacto da Fibromialgia Revisado (QIF-R), com desvio padrão de 24.358 e 

considerando-se 14% como a diferença mínima relevante81. Utilizando um poder de 
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80% e nível de significância de 5%, obteve-se um número mínimo de 30 

participantes, sendo definido o tamanho da amostra em 40 indivíduos. 

Os participantes foram alocados em grupo experimental (GE / n=20) e 

controle (GC / n=20), por aleatorização com uma tabela de números aleatórios 

gerada por computador, utilizando envelopes opacos, selados e numerados 

sequencialmente, preparados por uma pessoa não envolvida na pesquisa.82 

 

3.1.2 Avaliação 

 

Na linha de base, foram obtidos os seguintes dados demográficos e clínicos 

dos participantes: idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, renda familiar, 

tempo de doença e medicamentos em uso. 

Quanto aos desfechos de interesse do estudo, os participantes foram 

avaliados na linha de base e após seis semanas por um avaliador cego e 

previamente treinado83, 84. 

 

3.1.2.1 Desfecho primário: qualidade de vida relacionada à saúde 

 

A QVRS foi avaliada com o QIF-R57 (ANEXO F), na versão validada em 

português brasileiro58, que demonstrou excelente confiabilidade. É composto por 21 

itens organizados em três domínios: função (nove itens), impacto geral (dois itens) e 

sintomas (dez itens). Cada item deve ser avaliado no contexto dos últimos sete dias 

e corresponde a uma escala numérica que varia de 0 a 10, sendo 10 o pior valor. O 

escore do primeiro domínio varia de 0 a 30, e é calculado somando os valores 

obtidos nos nove itens e dividindo o resultado por três. O escore do segundo 

domínio varia de 0 a 20, e é calculado pela soma dos dois itens. O escore do 

terceiro domínio varia de 0 a 50, e é calculado somando os valores obtidos nos dez 

itens e dividindo o resultado por dois. O escore total do QIF-R é a soma dos escores 

dos três domínios, e pode variar de 0 a 100. Quanto maior o escore, maior é o 

impacto da fibromialgia sobre a QVRS.85  
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3.1.2.2 Desfechos secundários: sintomas da fibromialgia e agenciamento de 

autocuidado 

 

Dor 

A dor foi avaliada com o Índice de Dor Generalizada1 (IDG / ANEXO G), uma 

medida do número de regiões dolorosas no corpo, cujo escore varia entre 0 e 19. 

Em uma lista de 19 regiões, são marcadas aquelas em que o participante sentiu dor 

na última semana. Foi utilizada também a Escala Visual Analógica (EVA)86, um 

instrumento de avaliação da dor amplamente usado, que demonstrou grande poder 

de discriminação para avaliar pacientes com fibromialgia. Consiste de uma reta de 

10 centímetros de comprimento, desprovida de números, cujos extremos 

correspondem a “ausência de dor” à esquerda e “dor insuportável” à direita. O 

paciente marca na reta a intensidade de sua dor no momento. O escore pode variar 

de 0 a 10, sendo que valores mais altos indicam dor mais intensa.  

 

Severidade de sintomas 

Foi utilizada a escala de Severidade de Sintomas1 (SS / ANEXO H), composta 

de quatro itens: fadiga, sono não reparador, sintomas cognitivos e sintomas 

somáticos. Cada componente corresponde a uma escala Likert de quatro pontos, 

cujo escore varia de 0 a 3, de modo que o escore total da escala SS varia entre 0 e 

12. Para fadiga, sono não reparador e sintomas cognitivos, o participante respondia 

em relação à última semana, de acordo com a intensidade e frequência. Para 

sintomas somáticos, o escore era definido de acordo com a quantidade de sintomas 

que o participante apresentava na última semana, a partir de uma lista de referência 

com 40 itens.  

 

Agenciamento do autocuidado  

Foi utilizada a Escala de Avaliação de Agenciamento de Autocuidados 

Revisada87 (ANEXO I) em sua versão validada em português brasileiro88, que 

apresentou excelentes propriedades psicométricas. A escala é composta de 15 itens 

que correspondem a uma escala Likert de cinco pontos, cujo escore varia de 1 a 5, e 
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contêm afirmações às quais podem ser atribuídas cinco opções de resposta: (1) 

discordo totalmente; (2) discordo; (3) nem discordo, nem concordo; (4) concordo; (5) 

concordo totalmente. O escore total é obtido pela somatória dos resultados dos itens 

e varia de 15 a 75 pontos. Os itens 4, 11, 14 e 15 apresentam conteúdo negativo e 

sua pontuação precisa ser invertida para a obtenção do escore total. Valores 

maiores indicam maior capacidade de autocuidado. 

 

Adesão ao aplicativo móvel 

O aplicativo utilizado no ensaio clínico foi programado para fornecer um 

arquivo com o registro de datas e horários em que o usuário acessava as 

funcionalidades do aplicativo. No GE, ao final das seis semanas, foi feito o download 

desse arquivo para contabilizar o número de acessos a cada uma das 

funcionalidades e o número total de acessos, a fim de analisar a adesão dos 

participantes ao uso do aplicativo. 

 

3.1.3 Intervenções 

 

 Desconhecendo os resultados da avaliação inicial, a fisioterapeuta 

pesquisadora responsável pela intervenção abriu sequencialmente os envelopes de 

aleatorização, alocando os participantes nos grupos experimental e controle.  

 

3.1.3.1 Grupo experimental 

 

Em uma sessão inicial com a fisioterapeuta pesquisadora responsável, os 

participantes do GE receberam um smartphone com o aplicativo móvel e um 

treinamento de 30 minutos das principais funções do aplicativo, conforme o roteiro 

abaixo: 

a) Vídeo Educativo: aborda o quadro clínico, a fisiopatologia e o tratamento 

da fibromialgia; 
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b) Questionário de automonitoramento: auxilia na autocompreensão e 

autoconhecimento, tornando o participante consciente do próprio padrão 

de sintomas e de como seu comportamento afeta a saúde. É 

disponibilizado uma vez por mês e os resultados são apresentados em 

forma de texto e gráficos em Meu Progresso; 

c) Diário: o usuário pode registrar momentos importantes da sua vida para 

a prática da gratidão, assistir a um slideshow de fotos ou sortear uma 

lembrança registrada, especialmente em momentos de crise; 

d) Em Família: corresponde a diversas atividades a serem realizadas junto 

com os familiares do portador de fibromialgia para adaptar a dinâmica 

familiar a essa nova condição de saúde; 

e) Áudios de relaxamento de Durma Bem: têm cerca de seis minutos de 

duração e conduzem à prática da técnica de relaxamento por 

imaginação guiada, recomendada pela Academia Americana de 

Medicina do Sono no tratamento da insônia; 

f) Estratégias de Durma Bem: correspondem a orientações textuais 

baseadas na terapia de controle de estímulo e na higiene do sono, para 

mudança de hábitos ao redor do sono; 

g) Exercício Físico: corresponde a um programa de exercícios de 

alongamento, aeróbico e de fortalecimento, em três níveis de 

intensidade, aumentando gradualmente de nível se executá-lo no 

mínimo três vezes por semana, ao longo de seis semanas; 

h) Mais Dicas: são apresentadas em forma de texto ao usuário, por 

categorias diversas (síndrome, tratamento, nutrição, poupando energia, 

memória, autoestima, sexualidade, entre outros) ou aleatoriamente por 

notificação, duas vezes por semana; 

i) Sobre o ProFibro: apresenta informações de como o aplicativo foi 

desenvolvido; 

j) Tutorial: apresenta um vídeo que explica brevemente como utilizar cada 

uma das funcionalidades do aplicativo. 

 Ao final da sessão, o participante foi orientado a explorar e utilizar o aplicativo 

ao longo de seis semanas83, 84, tendo em vista o autocuidado. 
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3.1.3.1 Grupo controle 

 

Os participantes do GC receberam uma apostila em papel de conteúdo similar 

ao do aplicativo, que foi confeccionada ao término do primeiro estudo, após a 

construção do aplicativo em seu formato final (ANEXO J).  

Em uma sessão inicial, os participantes receberam um treinamento similar ao 

do GE, com duração de cerca de 30min, sobre as principais orientações oferecidas 

na apostila. Ao final da sessão, o participante foi orientado a explorar e utilizar a 

apostila ao longo de seis semanas.  

No final do período de participação do estudo, os participantes do GC também 

receberam um smartphone com o aplicativo móvel. 

 

3.1.4 Análise dos dados 

 

Os dados demográficos e clínicos e os desfechos do estudo foram 

submetidos a análise estatística descritiva e inferencial. Os desfechos do estudo 

foram analisados por intenção de tratamento e, para dados perdidos, foram 

repetidos os valores da avaliação na linha de base. 

Os desfechos foram comparados para cada grupo em relação à linha de base 

e entre grupos. A normalidade e igualdade de variâncias dos desfechos foram 

verificadas com os testes de Kolmogorov-Smirnov e de Levene, respectivamente. Na 

comparação entre grupos, foi utilizado o escore de mudança das variáveis, que 

corresponde à diferença entre o valor mensurado após a intervenção e o valor 

mensurado na linha de base. O teste t independente foi utilizado para variáveis com 

distribuição normal, enquanto o teste da soma dos postos de Mann-Whitney foi 

utilizado para variáveis sem distribuição normal. O nível de significância adotado foi 

de 5%. 

Para análise de ganho clínico, os participantes foram classificados como: 

respondentes, quando apresentavam melhora acima dos valores mínimos 

considerados clinicamente importantes; piora, quando apresentavam piora maior do 

que os valores mínimos considerados clinicamente importantes; e inalterados, 
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quando não atingiam os valores mínimos de melhora ou piora. Para o escore total do 

QIF-R, o escore de mudança de 8,1 pontos foi considerado o valor mínimo de 

diferença clínica relevante.81 Para a EVA de dor, foi considerado o escore de 

mudança de 2 pontos.89, 90 Para as demais variáveis, para as quais não há valores 

específicos, considerou-se uma mudança de 15%. 91 

Foi feita uma análise de correlação da adesão dos participantes do grupo 

experimental com os desfechos do estudo, com o coeficiente de Pearson para 

variáveis com distribuição normal, ou o de Spearman para variáveis sem distribuição 

normal. O nível de significância adotado foi de 5%. O coeficiente de correlação (r) foi 

interpretado da seguinte forma:92 

Coeficiente de correlação (r) Interpretação 

0,90< r ≤1,00 (-0,90> r ≥-1,00) Correlação positiva (negativa) muito alta 

0,70< r ≤0,90 (-0,70> r ≥-0,90) Correlação positiva (negativa) alta 

0,50< r ≤0,70 (-0,50> r ≥-0,70) Correlação positiva (negativa) moderada 

0,30< r ≤0,50 (-0,30> r ≥-0,50) Correlação positiva (negativa) baixa 

0< r ≤0,30 (0> r ≥-0,30) Correlação insignificante 

 

3.2 RESULTADOS 

 

O ensaio clínico foi realizado no período de Fevereiro a Dezembro de 2017, e 

incluiu 40 participantes, com idade média de 43,0 ±10,1 anos, sendo 95% do sexo 

feminino. Foram alocados 20 pacientes para o GE, dos quais um não retornou para 

a reavaliação, e 20 para o GC, dos quais três não foram reavaliados por abandono. 

Todos os participantes foram incluídos na análise dos dados. A Figura 32 apresenta 

o fluxograma com o processo de recrutamento e seleção da amostra, alocação nos 

grupos e inclusão na análise de dados. 
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Figura 32 – Fluxograma do ensaio clínico. Fonte: produção do próprio autor. 

 

Os dados demográficos e clínicos são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Dados demográficos e clínicos da amostra 

 
Grupo Experimental 

(n = 20) 

Grupo Controle 

(n = 20) 

Sexo feminino (n) 19 20 

Idade (anos; Média ±DP) 43,3 ±8,4 42,1 ±11,8 

Estado civil (%)   

Solteiro 8 (40) 5 (25) 

Casado 6 (30) 11 (55) 

Divorciado 6 (30) 4 (20) 

Escolaridade (%)   

Fundamental completo 0 1 (5) 

Médio incompleto 0 1 (5) 

Médio completo 5 (25) 6 (30) 

Superior incompleto 0 2 (10) 

Superior completo 15 (75) 10 (50) 

Classe social (%)   

A+B 4 (20) 4 (20) 

C 11 (55) 4 (20) 

D+E 5 (25) 12 (60) 

Tempo de doença (anos; Média ±DP) 8,9 ±4,9 7,2 ±5,8 

DP: desvio-padrão 

 

Os dois grupos, em comparação com a linha de base, obtiveram melhora 

estatisticamente significante na escala SS. O GE também apresentou melhora no 

domínio Impacto Geral do QIF-R. Não houve diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Resultados de dor, severidade de sintomas, qualidade de vida e autocuidado dos Grupo Experimental e Controle 

 Grupo Experimental  Grupo Controle 

Valor p 

intergrupos 

Linha de base 

Média ±DP 

Pós-intervenção 

Média ±DP 

Valor p 

intragrupo 

 Linha de base 

Média ±DP 

Pós-intervenção 

Média ±DP 

Valor p 

intragrupo 

IDG 13,6±4,0 12,5±4,6 0,442  13,6±3,7 12,3±4,5 0,323 0,6702 

SS 9,4±1,5 7,6±2,9 0,025*  9,2±1,9 7,6±2,4 0,024* 0,9122 

QIF-R         

Função 16,5±6,8 14,9±6,8 0,588  18,5±6,9 15,8±7,6 0,248 0,8082 

Impacto 13,0 ±4,2 9,8±5,3 0,041*  12,3±5,8 9,5±5,1 0,112 0,7771 

Sintomas 33,1 ±8,1 29,0±7,1 0,090  34,6±7,8 30,3±8,2 0,090 0,9682 

Escore total 62,6 ±16,8 53,7±17,1 0,105  65,4±18,0 55,5±18,2 0,093 0,7452 

EVA Dor 5,9±2,2 5,1±2,6 0,291  5,7±2,2 5,3±2,3 0,555 0,5931 

Autocuidado 51,9 ±9,7 56,8±10,2 0,127  53,5±11,0 54,3±11,0 0,839 0,1322 

DP: desvio-padrão, IDG: Índice de Dor Generalizada, SS: Severidade dos Sintomas, QIF-R: Questionário de Impacto da Fibromialgia 
Revisado, EVA: Escala Visual Analógica. 1teste t independente. 2teste da soma dos postos de Mann-Whitney. *diferença estatisticamente 
significante (p<0,05).
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Figura 33 – Gráficos da proporção de respondentes, inalterados e piora nos Grupos 
Controle e Experimental para o Índice de Dor Generalizada (IDG), Escala de Severidade de 
Sintomas (SS), Escala Visual Analógica (EVA) de Dor e Agenciamento do Autocuidado. 
Fonte: produção do próprio autor. 
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Figura 34 - Gráficos da proporção de respondentes, inalterados e piora nos Grupos Controle 
e Experimental para os domínios Função, Impacto Geral e Sintomas e para o escore total do 
Questionário de Impacto da Fibromialgia Revisado (QIF-R). Fonte: produção do próprio 
autor. 

 

 



97 
 

Na Figura 33, pode-se observar a proporção de participantes do GE e GC que 

responderam à intervenção, que permaneceram inalterados e que tiveram piora 

após a intervenção nas variáveis IDG, SS, EVA e agenciamento do autocuidado. Em 

GE, observamos que: 30% dos participantes apresentaram ganho clinicamente 

relevante no IDG, 50% na SS, 30% na EVA de dor e 35% no autocuidado; 50% 

permaneceram inalterados no IDG e na SS, 65% na EVA de dor e 55% no 

autocuidado; 20% pioraram no IDG, zero no SS, 5% na EVA de dor e 10% no 

autocuidado. No GC, observamos que: 40% dos participantes apresentaram ganho 

clinicamente relevante no IDG, 35% na SS, 20% na EVA de dor e 20% no 

autocuidado; 45% permaneceram inalterados no IDG, 60% na SS e na EVA de dor e 

75% no autocuidado; 15% pioraram no IDG, 5% no SS, 20% na EVA de dor e 5% no 

autocuidado. 

Na Figura 34, pode-se observar a proporção de participantes que 

responderam à intervenção, que permaneceram inalterados e que tiveram piora 

após a intervenção, para os domínios e o escore total do QIF-R. Para GE, 

observamos que: 30% dos participantes apresentaram ganho clinicamente relevante 

na função, 55% no impacto geral, 40% nos sintomas e 45% no escore total; 45% 

permaneceram inalterados na função, 35% no impacto geral, 50% nos sintomas e 

45% no escore total; 25% pioraram na função e 10% no impacto geral, nos sintomas 

e no escore total. No GC, observamos que: 40% dos participantes apresentaram 

ganho clinicamente relevante na função, 45% no impacto geral, 35% nos sintomas e 

40% no escore total; 45% permaneceram inalterados na função, 30% no impacto 

geral, 45% nos sintomas e 50% no escore total; 15% pioraram na função, 25% no 

impacto geral, 20% nos sintomas e 10% no escore total. 

 Na Figura 35, pode-se observar a adesão dos participantes de GE ao uso do 

aplicativo ProFibro durante seis semanas. O número total de acessos às 

funcionalidades variou de 12 a 237 acessos, sendo que doze participantes 

acessaram mais de 100 vezes. A funcionalidade Durma Bem foi a mais utilizada, 

seguida do Exercício Físico e do Diário.  
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Figura 35 – Adesão dos sujeitos do Grupo Experimental segundo o número de acessos a 
cada funcionalidade do aplicativo ProFibro, no período de seis semanas da intervenção. 
Fonte: produção do próprio autor. 
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A Tabela 7 apresenta os resultados da análise de correlação entre os escores 

de mudança das variáveis do estudo e o número de acessos às funcionalidades do 

aplicativo, com os respectivos coeficientes de correlação (r) e a significância 

estatística (valor-p). Os resultados mais relevantes estão ilustrados nas Figuras 36 a 

42. 

 

Tabela 7 – Correlação entre os escores de mudanças das variáveis do estudo e o número 
de acessos às funcionalidades do aplicativo ProFibro.  

Variáveis 

 

 

Agenda Diário 

Estratégias 

do sono 

Atividades 

em Família 

Exercício 

Físico 

Vídeo 

Educativo Total 

IDG r -0,175 0,009 0,078 0,030 -0,481 -0,439 -0,210 

 p 0,474 0,968 0,750 0,900 0,037* 0,059 0,387 

SS r 0,066 0,026 -0,095 0,186 -0.276 -0,353 -0,179 

 p 0,787 0,911 0,694 0,439 0,249 0,135 0,457 

QIF-R         

Função r 0,024 -0,226 -0,068 -0,162 -0,076 0,028 -0,109 

 p 0,922 0,345 0,782 0,503 0,757 0,905 0,657 

Impacto geral r -0,239 -0,336 -0,215 -0,310 -0,291 -0,182 -0,356 

 p 0,325 0,120 0,376 0,191 0,227 0,448 0,134 

Sintomas r -0,084 -0,291 -0,033 -0,244 -0,222 0,208 -0,217 

 p 0,734 0,222 0,894 0,309 0,362 0,385 0,372 

Escore total r -0,097 -0,295 -0,099 -0,261 -0,214 0,082 -0,242 

 p 0,694 0,216 0,688 0,274 0,378 0,732 0,319 

EVA dor r 0,002 0,206 0,221 0,253 -0,121 0,124 0,112 

 p 0,992 0,393 0,362 0,291 0,623 0,605 0,649 

Autocuidado r 0,200 0,332 0,241 0,056 0,286 -0,041 0,297 

 p 0,411 0,162 0,320 0,815 0,235 0,860 0,217 

r: coeficiente de correlação, p: valor-p,  IDG: Índice de Dor Generalizada, SS: Severidade 
dos Sintomas, QIF-R: Questionário de Impacto da Fibromialgia Revisado, EVA: Escala 
Visual Analógica.*correlação estatisticamente significante (p<0,05). 

 

A Figura 36 apresenta o escore de mudança do IDG em função do número de 

acessos ao Exercício Físico para cada participante do GE, com uma linha de 

tendência linear para ilustrar a relação entre as duas variáveis. Observou-se uma 

correlação negativa baixa, com significância estatística, entre o escore de mudança 

do IDG e o número de acessos ao Exercício Físico, indicando que, quanto maior o 

número de acessos, maior a redução do IDG.  
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Figura 36 – Representação do escore de mudança do Índice de Dor Generalizada (IDG) de 
cada sujeito do Grupo Experimental em função do número de acessos à funcionalidade de 
Exercício Físico. Fonte: produção do próprio autor. 

 

 
Figura 37 – Representação do escore de mudança do Índice de Dor Generalizada (IDG) de 
cada sujeito do Grupo Experimental em função do número de acessos à funcionalidade do 
Vídeo Educativo. Fonte: produção do próprio autor. 
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A Figura 37 apresenta uma correlação negativa baixa, sem significância 

estatística, entre o escore de mudança do IDG e o número de acessos ao Vídeo 

Educativo, indicando que, quanto maior o número de acessos, maior a redução do 

IDG. 

A Figura 38 apresenta uma correlação negativa baixa, sem significância 

estatística, entre o escore de mudança da escala SS e o número de acessos ao 

Vídeo Educativo, indicando que, quanto maior o número de acessos, maior a 

redução da SS. 

 

 
Figura 38 – Representação do escore de mudança da Escala de Severidade de Sintomas 
(SS) de cada sujeito do Grupo Experimental em função do número de acessos à 
funcionalidade do Vídeo Educativo. Fonte: produção do próprio autor. 

 

A Figura 39 apresenta uma correlação negativa baixa, sem significância 

estatística, entre o escore de mudança do domínio Impacto Geral do QIF-R e o 

número total de acessos às funcionalidades, indicando que, quanto maior o número 

de acessos, maior a redução do Impacto Geral. 
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Figura 39 – Representação do escore de mudança do domínio Impacto Geral do 
Questionário de Impacto da Fibromialgia Revisado (QIF-R) de cada sujeito do Grupo 
Experimental em função do número total de acessos às funcionalidades do aplicativo 
ProFibro. Fonte: produção do próprio autor. 

 

 
Figura 40 – Representação do escore de mudança do Impacto Geral do Questionário de 
Impacto de Fibromialgia Revisado (QIF-R) de cada sujeito do Grupo Experimental em 
função do número de acessos à funcionalidade de Diário. Fonte: produção do próprio autor. 
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A Figura 40 apresenta uma correlação negativa baixa, sem significância 

estatística, entre o escore de mudança do Impacto Geral do QIF-R e o número de 

acessos ao Diário, indicando que, quanto maior o número de acessos, maior a 

redução do Impacto Geral.  

A Figura 41 apresenta uma correlação negativa baixa, sem significância 

estatística, entre o escore de mudança do Impacto Geral do QIF-R e o número de 

acessos às Atividades em Família, indicando que, quanto maior o número de 

acessos, maior a redução do Impacto Geral. 

 

 
Figura 41 – Representação do escore de mudança do Impacto Geral do Questionário de 
Impacto de Fibromialgia Revisado (QIF-R) de cada sujeito do Grupo Experimental em 
função do número de acessos à funcionalidade de Atividades em Família. Fonte: produção 
do próprio autor. 
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A Figura 42 apresenta uma correlação positiva baixa, sem significância 

estatística, entre o escore de mudança do agenciamento do autocuidado e o número 

de acessos ao Diário, indicando que, quanto maior o número de acessos, maior o 

aumento do autocuidado. 

 

 
Figura 42 – Representação do escore de mudança do agenciamento do autocuidado de 
cada sujeito do Grupo Experimental em função do número de acessos à funcionalidade de 
Diário. Fonte: produção do próprio autor. 
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4 DISCUSSÃO 

 

Esta tese compreende dois estudos. O Estudo I teve como objetivo 

desenvolver um aplicativo móvel para promover o autocuidado de indivíduos com 

fibromialgia, e o Estudo II teve como objetivo avaliar a eficácia desse aplicativo na 

promoção do autocuidado, na melhora dos sintomas e QVRS, e a adesão dos 

participantes ao aplicativo móvel. 

No Estudo I, desenvolveu-se o software aplicativo móvel denominado 

ProFibro, que promove técnicas de autocuidado e atividades de bem-estar a serem 

incorporadas na rotina diária do paciente com fibromialgia. O aplicativo inclui as 

seguintes funcionalidades: educação por meio de uma animação; 

automonitoramento mensal por meio do QIF-R, armazenamento das mensurações e 

apresentação de escores em gráficos; estratégias do sono, incluindo áudios para 

conduzir o relaxamento por imaginação guiada e orientações textuais de terapia de 

controle de estímulo e higiene do sono; programa de exercício físico ilustrado, em 

três níveis progressivos de intensidade, incluindo exercício aeróbico, alongamento e 

fortalecimento; tela facilitadora de inserção de dados, especialmente os relacionados 

a cuidados à saúde, na agenda do smartphone; dicas por meio de notificações; 

diário para a prática da gratidão; atividades em família direcionadas por meio de um 

e-book com nove capítulos. O aplicativo foi desenvolvido em cinco etapas, sob a 

supervisão de duas fisioterapeutas responsáveis, com base na melhor evidência 

científica disponível, na experiência clínica e de pesquisa de cinco fisioterapeutas, 

na expertise de uma designer de interface digital e de uma programadora Android, e 

com a participação de 25 pacientes com fibromialgia, no estabelecimento dos 

objetivos do software, na avaliação e aprimoramento da interface e no teste-piloto do 

protótipo. 

A interface do aplicativo, no geral, foi considerada clara, adequada, fácil, 

agradável, atraente e seu conteúdo, pertinente. O protótipo foi programado,  testado 

quanto à sua qualidade de uso e aprimorado de acordo com os resultados do teste-

piloto. Finalmente, o aplicativo ProFibro foi desenvolvido, em linguagem de 

programação Java, para o sistema operacional Android, na versão 4.4 ou superior, e 

para smartphones com tela de no mínimo 4” de dimensão. 
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Conduziu-se um ensaio clínico controlado, aleatorizado e simples-cego com 

40 pacientes com fibromialgia, para avaliar a eficácia do uso do aplicativo durante 

seis semanas, sem o acompanhamento de um profissional de saúde, em 

comparação com um grupo de pacientes que recebeu uma apostila tradicional em 

papel com conteúdo similar. Os desfechos avaliados incluíram a QVRS, a 

intensidade dos sintomas e o agenciamento do autocuidado. Secundariamente, 

avaliou-se a adesão do paciente do GE a esse recurso pela contagem e registro do 

número de acessos às funcionalidades do aplicativo.  

Após o período de intervenção, tanto o GE quanto o GC apresentaram 

melhora em todas as variáveis. Contudo, somente alcançaram significância 

estatística a SS e o domínio Impacto Geral do QIF-R para o GE, e a SS para o GC. 

É provável que as diferenças pré-pós para as demais variáveis não atingiram a 

significância estatística, porque boa parte dos participantes permaneceram 

clinicamente inalterados ou pioraram, embora proporções consideráveis de 

participantes tenham apresentado ganho clinicamente relevante em ambos os 

grupos. 

A falta de adesão de vários pacientes pode ter contribuído para que 

permanecessem com o quadro clínico inalterado ou alguns até mesmo piorassem. 

Não foi possível verificar a adesão do GC, mas no GE observou-se que, dentre os 

19 participantes dos quais se obteve os dados de acesso às funcionalidades, sete 

(cerca de 37%) tiveram um número de acessos muito baixo (menos de 50). É 

possível que a adesão do GC tenha sido similar ou até um pouco pior, uma vez que 

a apostila tem a desvantagem de oferecer uma experiência mais estática e menos 

interativa. 

Outra possibilidade é a duração da intervenção não ter sido suficientemente 

longa para produzir os efeitos esperados, uma vez que diversas funcionalidades do 

aplicativo e capítulos da apostila implicam a introdução de hábitos saudáveis na 

rotina diária. Embora haja programas educativos para portadores de fibromialgia 

com a mesma duração do presente estudo83, 84, considerou-se que um tempo maior 

poderia ser importante para que os participantes adquirissem novos hábitos. Um 

experimento com 96 voluntários investigou o processo de formação de hábitos no 

cotidiano e observou uma variação considerável de pessoa para pessoa no tempo 

necessário para atingir seu limite de automaticidade: 18 a 254 dias, sendo a 
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mediana de 66 dias.93 Assim, nota-se que algumas pessoas foram capazes de 

desenvolver novos hábitos rapidamente, mas um número expressivo levou um 

tempo maior do que dois meses. 

 A falta de acompanhamento de um profissional de saúde no uso do aplicativo 

ProFibro ou da apostila pode ter sido também uma dificuldade para vários 

participantes do ensaio clínico. No tratamento de condições crônicas, o autocuidado 

é considerado um elemento-chave na atenção e cuidado à saúde, porém tem sido 

um desafio implementá-lo. Nesse sentido, está sendo reconhecida a necessidade de 

expandir o papel do profissional de saúde de educação do paciente para o apoio ao 

autocuidado. O conceito de educação do paciente limita-se a fornecer informação a 

respeito de uma condição específica, na expectativa de que o aumento do 

conhecimento do paciente conduza a uma mudança de comportamento que resulta 

em efeitos benéficos. No conceito de apoio ao autocuidado, o profissional de saúde, 

além de fornecer informação ao paciente, deve auxiliá-lo a desenvolver confiança e 

habilidades para lidar com tudo que a condição crônica implica, incluindo sintomas, 

tratamento, consequências sociais e físicas e mudanças de estilo de vida.94 Na 

fibromialgia, a importância da relação entre o profissional de saúde e o paciente é 

bem reconhecida, especialmente no aumento da participação ativa do paciente em 

todos os aspectos de seu tratamento. Tendo em vista que a fibromialgia 

compromete múltiplos domínios da vida do paciente, também é relevante o 

profissional de saúde estabelecer com ele, em uma parceria de longo prazo, os 

objetivos prioritários de cada fase do tratamento, e monitorá-lo passo a passo, 

fazendo ajustes se necessário.14 

 Não se observaram diferenças estatisticamente significantes entre o grupo 

que recebeu o aplicativo ProFibro e o grupo que recebeu a apostila de conteúdo 

similar. Supõe-se que não é relevante o meio pelo qual as técnicas de autocuidado, 

atividades de bem-estar e demais orientações são fornecidas. Tanto o aplicativo 

quanto a apostila apresentaram efeitos similares nos sintomas e QVRS. A partir dos 

relatos dos participantes, considerou-se que outros fatores tenham tido maior 

influência na melhora, estagnação ou piora clínica, mediante o material que foi 

entregue no ensaio clínico: a autoeficácia e o apoio da família. 

 A autoeficácia é a crença que o indivíduo tem em sua capacidade de 

organizar e executar ações necessárias para obter determinado efeito. É um 
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componente essencial para o indivíduo realizar uma nova atividade e continuar 

comprometido com ela. Envolve dois pontos determinantes como incentivo para agir 

e perseverar frente às dificuldades: a expectativa de eficácia e a expectativa de 

resultado, ou seja, o indivíduo precisa acreditar que pode completar a tarefa e que, 

ao completá-la, irá obter o resultado desejado.95 No ensaio clínico, participantes de 

ambos os grupos que não melhoraram demonstraram não acreditar que 

conseguiriam introduzir na rotina as atividades propostas, ou que conseguiriam dar 

continuidade a essas atividades, ou que as propostas do aplicativo e da apostila 

produziriam efeitos benéficos. Por outro lado, independente de ter recebido o 

aplicativo ou a apostila, participantes que apresentaram melhora clínica retornavam, 

demonstrando ter acreditado nas estratégias e atividades que foram propostas, que 

tinham efetivamente inserido na rotina essas tarefas e estavam comprometidas a dar 

continuidade a elas.    

A mudança de comportamento também é influenciada pelo meio social. 

Estudos em doenças reumáticas apontam os benefícios à saúde do apoio que os 

indivíduos recebem nas relações sociais, em especial de familiares. Esse apoio, por 

sua vez, é influenciado pela percepção das pessoas da capacidade que o indivíduo 

tem de lidar com as consequências da doença. Quando os familiares participam 

ativamente do tratamento do paciente, pode haver melhora na percepção delas 

quanto a sua capacidade. Recomenda-se portanto o envolvimento de pessoas do 

meio social do paciente para aumentar a eficácia de programas de autocuidado em 

doenças reumáticas.96 No presente ensaio clínico, participantes de ambos os grupos 

atribuíram a melhora clínica ao apoio que receberam dos familiares em seguir as 

orientações, estratégias e atividades propostas pelo aplicativo e pela apostila. 

Nota-se assim a necessidade de estudos futuros que avaliem os efeitos do 

aplicativo ProFibro, como recurso de promoção de autocuidado em portadores de 

fibromialgia em um contexto diferente do presente estudo. Sugere-se que o tempo 

de uso do aplicativo seja de, no mínimo, 102 dias, conforme observado como 

terceiro quartil em experimento que investigou o tempo necessário de formação de 

hábitos no cotidiano.93 Sugere-se também que o uso do aplicativo seja 

acompanhado a intervalos regulares por um profissional de saúde, os familiares 

sejam envolvidos no programa de autocuidado e sejam utilizados métodos para 
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aumentar a autoeficácia dos pacientes, como aprendizagem observacional ou 

persuasão verbal.96 

Na análise de correlação entre os desfechos do ensaio clínico e o número de 

acessos às funcionalidades, observou-se uma correlação baixa, estatisticamente 

significante, entre a redução da dor e a adesão ao programa de Exercício Físico. 

Embora não seja possível afirmar uma relação de causa e efeito a partir da análise 

da correlação, é improvável que a redução da dor tenha induzido à maior prática do 

Exercício Físico, uma vez que os participantes que aderiram ao Exercício Físico 

iniciaram o programa logo nas primeiras semanas de uso do aplicativo. Assim, 

infere-se que a prática do Exercício Físico tenha promovido a redução da dor. A 

melhora da dor poderia ser atribuída a adaptações metabólicas induzidas pelo 

exercício, diminuindo os efeitos do descondicionamento físico e a susceptibilidade 

do indivíduo a microtraumas durante a exposição diária à atividade física.97 Outro 

mecanismo seria a liberação de endorfinas, que influenciam na modulação da dor no 

sistema nervoso e portanto reduziriam a sensação de dor.98 Duas revisões 

sistemáticas da Cochrane apresentam evidência de baixa qualidade que exercícios 

de fortalecimento e aeróbicos podem reduzir a dor.97, 98 Uma revisão sistemática 

recente considerou forte a evidência de que exercícios terapêuticos tem um efeito 

grande na redução de dor.99 

O acesso ao Vídeo Educativo apresentou baixa correlação, sem significância 

estatística, com a redução de duas variáveis: a dor e a severidade de sintomas. 

Atualmente, é reconhecido que, na dor musculoesquelética, a educação em dor 

baseada na Neurociência tem efeitos positivos na redução da dor.100, 101 Na 

fibromialgia, os resultados de um ensaio clínico aleatorizado sugerem que a 

educação sobre a Fisiologia da dor melhora a inibição da dor endógena.102 Embora 

o Vídeo Educativo do aplicativo ProFibro aborde outros conceitos da fibromialgia, 

seu objetivo principal é explicar ao usuário os processos biológicos e fisiológicos 

envolvidos na experiência da dor, e adicionalmente tirar o foco de problemas 

associados a estruturas anatômicas. Assim sendo, é possível que o aumento do 

conhecimento sobre a dor com base na Neurociência por meio do Vídeo Educativo 

tenha contribuído para a redução da dor nos participantes do GE. Embora os 

resultados apontem que o acesso ao Vídeo Educativo também pode contribuir para 

a redução dos demais sintomas-chave da fibromialgia, há poucos estudos que 
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investigam os efeitos da educação como monoterapia para elucidar essa suposição. 

Um ensaio clínico controlado e aleatorizado investigou os efeitos do exercício 

isolado, educação isolada e a combinação de ambos. Apenas o grupo de educação 

isolada não apresentou mudanças estatisticamente significantes nos sintomas da 

fibromialgia em relação à linha de base. A combinação de exercício e educação 

apresentou os melhores resultados.103 

O número total de acessos ao aplicativo ProFibro apresentou uma correlação 

baixa, sem significância estatística, com a redução do Impacto Geral da fibromialgia 

na QVRS dos participantes de GE. De um modo mais específico, a adesão ao Diário 

e às Atividades em Família podem ter tido maior influência nessa variável. Os 

resultados de um estudo com 327 indivíduos com doenças crônicas (artrite, doença 

pulmonar obstrutiva crônica ou diabetes) apontam que a gratidão é um fator preditivo 

de melhor qualidade de vida, sendo que os efeitos são mediados no geral pelo afeto 

positivo aumentado.104 Em outro estudo com 173 indivíduos com fibromialgia e 81 

controles, observou-se que a gratidão e a qualidade de vida são piores nos 

indivíduos com fibromialgia, em comparação com os controles, e o nível mais baixo 

de gratidão explica em parte as diferenças entre os grupos quanto à qualidade de 

vida. Os autores sugerem que a gratidão seja cultivada com intervenções simples 

como um diário de gratidão, uma vez que têm também o potencial de melhorar a 

qualidade de vida.105 Adicionalmente, um estudo que entrevistou os maridos de 

portadoras de fibromialgia mostrou a relevância de apoio em dois aspectos: apoio 

prático, como buscar conhecimento e auxiliar nas tarefas domésticas, e apoio 

psicológico, sendo um bom ouvinte e compreensivo. Notou-se que o apoio familiar é 

um elemento importante no progresso em direção à saúde e bem-estar, e é 

recomendável que os familiares sejam envolvidos no tratamento da fibromialgia.106 

Outro estudo recente, que realizou entrevistas com quinze indivíduos, descreveu o 

papel do apoio social na experiência da fibromialgia a partir de, e apontou para a 

importância do papel da família na formação de percepções e comportamentos de 

saúde ao abordar e lidar com a fibromialgia. Similarmente, notou-se que o cuidado 

prático e a empatia atuavam como facilitadores na recuperação da saúde.107  

Um estudo transversal investigou se a gratidão está relacionada com 

estratégias de enfrentamento, e se a relação entre gratidão e bem-estar é mediada 

por estratégias de enfrentamento do estresse. Os autores afirmam que é crescente o 
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corpo de evidências que mostra que há uma forte associação entre a gratidão e o 

bem-estar, e estudos sugerem que essa relação é causal, sendo desconhecidos os 

mediadores nessa relação. Numa amostra de 236 indivíduos, eles observaram que a 

gratidão está associada positivamente com o enfrentamento ativo, planejamento, 

reinterpretação positiva e crescimento, uso de suporte instrumental e uso de apoio 

emocional. Por outro lado, está negativamente associada com desinvestimento 

comportamental, negação, autoculpa e uso de substâncias (álcool ou drogas). 

Observaram também que as estratégias de enfrentamento são mediadores parciais 

na relação entre gratidão e bem-estar.108 Similarmente, obteve-se uma associação 

positiva, sem significância estatística, entre a prática da gratidão através do uso do 

Diário do aplicativo ProFibro e o agenciamento do autocuidado no GE. Pode-se 

considerar que o cultivo de uma disposição de gratidão estimula o indivíduo a 

assumir sua responsabilidade no autocuidado, adotando estratégias para enfrentar e 

lidar com os sintomas da fibromialgia. 

 

Limitação do estudo 

 No ensaio clínico, os participantes do GE receberam um smartphone com o 

aplicativo ProFibro, ao invés de se instalar o aplicativo no próprio smartphone, para 

evitar intercorrências em virtude da incompatibilidade do sistema operacional dos 

smartphones com as propriedades do aplicativo. Embora fossem orientados a 

colocar seu chip e utilizar como seu próprio smartphone, muitos participantes 

optaram por não o fazer. Dessa forma, a presença do smartphone recebido ficou 

similar para muitos à da apostila: alguns o carregavam como um item adicional, e 

muitos o deixavam em casa. Assim sendo, não foi possível avaliar de fato a 

vantagem do aplicativo móvel em relação à apostila no sentido de estar acessível ao 

indivíduo em qualquer momento e em todo lugar. 

 Considera-se também que a duração da intervenção de seis semanas pode 

não ter sido suficiente para a obtenção de efeitos mais evidentes, e que a ausência 

do acompanhamento por um profissional da saúde tenha comprometido a adesão 

dos participantes às intervenções propostas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Desenvolveu-se o aplicativo móvel denominado ProFibro, em linguagem de 

programação Java, para o sistema operacional Android. Foi lançado na Google Play 

no dia 18 de março de 2018 e está disponível para download gratuito em:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.projetoprofibro.profibro. O uso 

do aplicativo ProFibro durante o período de seis semanas, sem o acompanhamento 

de um profissional de saúde, foi eficaz para a redução da severidade de sintomas e 

do impacto geral da fibromialgia na qualidade de vida, em comparação com a linha 

de base. Embora ofereça uma experiência mais dinâmica e interativa, os efeitos do 

uso do aplicativo não foram superiores aos da apostila com conteúdo similar. Cerca 

de 40% dos participantes do Grupo Experimental tiveram uma baixa adesão ao uso 

do aplicativo. As estratégias do sono foram a funcionalidade mais utilizada, seguidas 

do programa de exercício físico e do diário para a prática da gratidão. A adesão do 

programa de exercício físico do aplicativo apresentou uma baixa correlação 

significativa com a redução da dor. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo 
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ANEXO B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Dados de identificação do participante da pesquisa: 

Nome:  Sexo: M (     )     F (     ) 

RG:  
Data 
nasc.:         

Endereço:    

Bairro:  Cidade:  

CEP:  Telefone: (       ) 

 

A pesquisa chamada “Desenvolvimento de aplicativo móvel para a promoção do 

autocuidado de pacientes com fibromialgia” tem como objetivo desenvolver e 

avaliar um programa de telefone celular para ajudar as pessoas com fibromialgia a 

cuidarem da sua saúde. A pesquisa envolve dois estudos: Estudo I (com cinco 

etapas) e Estudo II. Estamos convidando o senhor(a) a participar do: 

(     ) Estudo I – 1ª etapa (você participará de uma conversa em grupo para sugerir 

atividades para o programa de celular) 

(     ) Estudo I – 2ª etapa (o visual do programa será mostrado para você, e você 

responderá um questionário sobre a sua qualidade para avaliar se está bom) 

(     ) Estudo I – 4ª etapa (você receberá um telefone celular com o programa para 

testá-lo no dia-a-dia, registrar as experiências em um caderno e depois voltar para 

contar como foi. 

(     ) Estudo II (você responderá a um questionário sobre os sintomas da fibromialgia 

e depois será colocado em um de dois grupos por sorteio. Um grupo receberá o 

telefone celular com o programa para testar durante seis semanas no dia-a-dia, e o 

outro receberá uma apostila em papel. Após esse período, os voluntários devem 

retornar para uma nova avaliação com o pesquisado) 

Os riscos na participação da pesquisa são mínimos.  

Os benefícios são:  

 todos os voluntários do Estudo I – 4ª etapa e Estudo II ganharão um telefone 

celular com o programa; 
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 os brasileiros com fibromialgia terão um programa de telefone celular que os 

ajudará a cuidar da sua saúde à disposição no Google Play (site onde se pode 

baixar o programa).  

Sua identidade será mantida em sigilo e suas informações permanecerão 

confidenciais.   

Declaro que concordo em participar desta pesquisa e estou ciente de seus objetivos 

e procedimentos. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas 

informações, e também de que não sou obrigado a participar deste estudo, podendo 

desistir a qualquer momento sem que isto me traga qualquer tipo de prejuízo. A 

presente autorização é realizada em caráter gratuito sem qualquer ônus para a 

Universidade. 

 

São Paulo, ____ de _________________, 20___ 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Voluntário 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Responsável pela pesquisa: Profa. Dra. Amélia Pasqual Marques – Fone 3091.8423 

Pesquisador executante: Ft. MSc. Susan Lee King Yuan – Fone 4563.1709 / 

99582.9007 

 

 

 

 

 



126 
 

ANEXO C - Avaliação da qualidade de uso da interface 

 

1) Pesquisa de modelo mental no uso de aplicativo para o autocuidado de indivíduos 

com fibromialgia 

 

Informações Gerais 

Nome:       Idade:   Sexo: 

Profissão: 

Possui smartphone? Se sim, qual? 

Costuma utilizar aplicativos? Se sim, quais são os favoritos? 

Quanto tempo você despende utilizando seus aplicativos favoritos? 

Costuma utilizar aplicativos relacionados à saúde? Se sim, quais são? 

Quanto tempo você despende utilizando os aplicativos relacionados à saúde? 

 

O contexto em que o usuário utilizaria o aplicativo 

1. Onde você supõe que utilizaria o aplicativo? – Ex.: em casa, em transporte, no trabalho, 

etc. 

2. Em que horas você acharia mais adequado utilizar o aplicativo? 

3. Você acredita que seria necessário ter algum “gatilho” (lembrete) que o fizesse utilizar o 

aplicativo? 

4. Você acredita que necessitaria de ajuda para utilizar o aplicativo? Se sim, que o/a 

ajudaria? 

5. Quais são os fatores que poderiam impedir o uso do aplicativo? 

 

A experiência do usuário ao utilizar aplicativos. 

1. Na sua experiência, quais os elementos necessários a um aplicativo para que você o use 

com facilidade? 

2. Na sua opinião, o que mais atrapalha a experiência do usuário no uso de aplicativos? 

3. Quanto tempo você acha adequado despender no uso deste aplicativo relacionado ao 

tratamento da fibromialgia?  

4. Qual a periodicidade de uso deste aplicativo que se adequaria à sua necessidade? 

 

As ações relacionadas ao autocuidado da fibromialgia após o uso do aplicativo. 

1. Você se considera otimista no uso contínuo da tecnologia apresentada para o 

autocuidado da fibromialgia? Explique. 
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2. Quais as ações que você crê que poderia tomar após incorporar o uso desta tecnologia à 

sua rotina? 

3. O que impediria a eficácia do uso do aplicativo? 

4. Você acredita que precisaria da ajuda de alguém para que o uso do aplicativo 

apresentado seja eficaz para tratar a fibromialgia? Se sim, quem e como? 

 

 

2) Pesquisa de validação da interface do aplicativo para o autocuidado de indivíduos 

com fibromialgia 

 

Facilidade na compreensão do aplicativo. 

1. A partir das telas apresentadas, quais funcionalidades você supõe que o aplicativo 

disponibiliza? 

2. Com base na sua resposta anterior, quais ações você supõe que o usuário deverá 

realizar para utilizar tais funcionalidades? 

3. Qual a facilidade na interpretação da interface quanto à descoberta das funcionalidades o 

aplicativo? Onde há falta de clareza, na sua percepção? 

4. Com base na sua resposta anterior, como a  compreensão do uso das funcionalidades 

poderia ser mais clara? 

 

Qualidade da compreensão e grau de pertinência do conteúdo disponibilizado. 

1. A partir do conteúdo apresentado nas telas, como você qualifica a facilidade de 

compreensão? 

2. Na sua opinião, como o conteúdo apresentado poderia se tornar mais claro? 

3. Com relação a este conteúdo, qual o grau de pertinência do mesmo para suas 

necessidades pessoais no autocuidado da fibromialgia? 

4. Como o conteúdo apresentado poderia ser aperfeiçoado para se tornar mais pertinente às 

suas necessidades? 

 

Atratividade da experiência de uso. 

1. Você considera a interface apresentada agradável? Explique a sua opinião. 

2. Você considera os ícones atraentes e de fácil interpretação? Explique a sua opinião. 

3. Você supõe que as áreas interativas estejam adequadas com relação às áreas de toque? 

Explique a sua opinião. 

4. De um modo geral, você considera a interface inovadora? Explique a sua opinião. 

5. Como você acha que a interface poderia ser aperfeiçoada para que se tornasse mais 

agravável e inovadora? 



128 
 

ANEXO D - Diário de incidentes 

 

Desenvolvimento de aplicativo móvel para promoção do autocuidado entre pacientes com 
fibromialgia: Estudo I – 4ª etapa 

DIÁRIO DE INCIDENTES 

 

Nome: RG: 

 Descrição do problema Dificuldade para superar o problema 

Dia 
1 

 

1 = Problema superado 
muito facilmente 

2 = Problema 
superado facilmente 

3 = Dificuldade média para superar o problema 

4 = Problema incômodo 
5 = Problema muito 
incômodo 

Dia 
2 

 

1 = Problema superado 
muito facilmente 

2 = Problema 
superado facilmente 

3 = Dificuldade média para superar o problema 

4 = Problema incômodo 
5 = Problema muito 
incômodo 

Dia 
3 

 

1 = Problema superado 
muito facilmente 

2 = Problema 
superado facilmente 

3 = Dificuldade média para superar o problema 

4 = Problema incômodo 
5 = Problema muito 
incômodo 

Dia 
4 

 

1 = Problema superado 
muito facilmente 

2 = Problema 
superado facilmente 

3 = Dificuldade média para superar o problema 

4 = Problema incômodo 
5 = Problema muito 
incômodo 

Dia 
5 

 

1 = Problema superado 
muito facilmente 

2 = Problema 
superado facilmente 

3 = Dificuldade média para superar o problema 

4 = Problema incômodo 
5 = Problema muito 
incômodo 

Dia 
6 

 

1 = Problema superado 
muito facilmente 

2 = Problema 
superado facilmente 

3 = Dificuldade média para superar o problema 

4 = Problema incômodo 
5 = Problema muito 
incômodo 

Dia 
7 

 

1 = Problema superado 
muito facilmente 

2 = Problema 
superado facilmente 

3 = Dificuldade média para superar o problema 

4 = Problema incômodo 
5 = Problema muito 
incômodo 
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ANEXO E - Texto dos áudios de relaxamento por imaginação guiada 

 

1) A praia 

Sente-se confortavelmente. Concentre-se na sua respiração. Procure respirar suavemente, 

de forma regular e profunda. Inspire e expire. Inspire e expire lentamente. Agora, feche seu 

olhos. Liberte sua mente de todos os pensamentos e emoções negativas. Neste momento, 

deixe de lado todas as preocupações e influências do mundo exterior. A cada inspiração, 

relaxe mais e mais, entrando num estado de tranquilidade. 

Imagine que está caminhando na praia, com os pés descalços na areia. A praia está 

praticamente deserta. O mar está calmo. Sinta a água batendo delicadamente nos seus 

tornozelos. Ouça o movimento suave das ondas do mar e, ao longe, o som das gaivotas 

passando. Perceba também o sol, que emana um calor agradável e relaxante. Ao mesmo 

tempo, sinta na sua pele o ar úmido e refrescante vindo do oceano. Contemple ao redor a 

cor verde-azulada, resplandecente do oceano. Observe também a longa faixa de areia 

branca à beira-mar. 

Distancie-se agora um pouco da água. Caminhe pela areia fina e delicada até mais a frente, 

onde há umas palmeiras. Lá está também uma espreguiçadeira reservada só para você. 

Aproveite para se deitar e descansar à beira-mar. Relaxe o corpo. Libere quaisquer áreas de 

tensão no pescoço e nas costas. Sinta seus braços e pernas soltos e relaxados. Deixe seu 

corpo inteiro descansar profundamente na superfície em que está acomodado. Aproveite o 

sol, a brisa, as ondas do mar. Inspire e expire lentamente.  

Vamos agora retornar da viagem. Mas não tenha pressa. Abra seus olhos. Dê uma 

espreguiçada no corpo. Perceba novamente seu ambiente ao redor, mantendo a sensação 

de relaxamento e tranquilidade.  Retorne leve e revigorado. 

2) O bosque 

Sente-se em uma posição confortável. Concentre-se na sua respiração. Respire suave e 

profundamente. Inspire pelo nariz e solte o ar pela boca, lentamente. Inspire e solte o ar. 

Pode fechar seu olhos. Aquiete sua mente e esqueça quaisquer pensamentos e emoções 

que o perturbam. Desconecte-se do mundo exterior, com suas preocupações e influências. 

A cada inspiração, relaxe progressivamente e fique cada vez mais sereno. 

Imagine-se a passear num bosque. Sinta o perfume da mata, o ar úmido do orvalho da 

manhã. Olhe à sua volta: as árvores, as flores, os animais silvestres. Olhe para o alto. Veja 
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as nuvens brancas que passam vagarosamente pelo céu azulado. Contemple os raios do 

sol que penetram o interior do bosque, através das brechas entre as copas das árvores. 

Ouça o canto dos pássaros, o vento que sopra suavemente através das folhagens. Ouça 

com calma os ruídos que o rodeiam. Ao fundo, é possível ouvir o som de água fluindo. 

Caminhe em direção ao som. Há um rio logo adiante. Caminhe a beira do rio. É um rio de 

águas cristalinas. Observe as pedras no fundo do rio. Observe os cardumes de peixes que 

passam ocasionalmente. Na medida em que caminha rio acima, perceba que o som de água 

batendo contra pedras se torna cada vez mais intenso. A mata está ficando menos densa. É 

possível enxergar ao fundo formações rochosas e uma bela cascata.  

Sente-se numa pedra, próxima à cascata. Remova seus sapatos e coloque os pés na água. 

Sinta as águas refrescantes do rio molhando suavemente seus pés. Aproveite para relaxar. 

Relaxe o pescoço, os ombros e as costas. Descanse os braços. Descanse também as 

pernas. Relaxe o corpo completamente na superfície em que está acomodado. Aproveite o 

cheiro da mata, o perfume das flores, o canto dos pássaros, as águas límpidas e 

refrescantes do rio.  

Agora, sem pressa, vamos retornar à realidade. Abra seus olhos. Dê uma boa espreguiçada 

no corpo. Perceba novamente o ambiente ao seu redor. Mas mantenha sua sensação de 

leveza e serenidade.  Retorne relaxado e revigorado. 

3) O oceano 

Sente-se confortavelmente. Concentre-se na sua respiração. Respire suave e 

profundamente. Inspire pelo nariz e solte o ar pela boca. Inspire e solte o ar, lentamente. 

Agora, feche seu olhos. Liberte sua mente de todos os pensamentos e emoções negativas. 

Neste momento, desconecte-se de todas as preocupações e influências do mundo exterior. 

A cada inspiração, relaxe mais e mais, entrando num estado de serenidade. 

Imagine que você está deitado sobre uma espreguiçadeira, no convés de um iate. O céu 

está azul, há algumas nuvens brancas passando, e o sol brilha, aquecendo seu corpo 

agradavelmente. Ao leste, você pode observar o continente, muito distante no horizonte. O 

continente fica cada vez mais distante, na medida em que o iate avança oceano a dentro. 

Ao observar as demais direções, você só enxerga o oceano azul-marinho, resplandecente, 

vasto até aonde a vista alcança. Ao som das ondas batendo suavemente, aproveite para 

relaxar. Libere toda a tensão de seu pescoço, de seus ombros e de suas costas. Deixe 

também seus braços e suas pernas bem soltos e relaxados. Descanse profundamente seu 

corpo todo sobre a superfície em que está reclinado confortavelmente.  
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Uma brisa passa suavemente sobre a pele de seu corpo. Ao inclinar a cabeça para o lado, 

você enxerga uma bandeja com uma jarra de suco e uma taça com morangos e chantilly, à 

sua disposição. Sirva-se de um copo de suco. Sinta o sabor da laranja, naturalmente doce e 

refrescante. Prove também o morango com o chantilly. O morango está maduro, levemente 

azedo. Com o sabor doce do chantilly, formam a combinação perfeita. 

Agora que está satisfeito, vamos retornar ao continente. Mas não tenha pressa. Abra seus 

olhos. Dê uma espreguiçada no corpo. Perceba novamente seu ambiente ao redor, 

mantendo a sensação de relaxamento e serenidade.  Retorne leve e revigorado. 

4) O lago 

Sente-se em uma posição confortável.  Concentre-se na sua respiração. Procure respirar 

suavemente, de forma regular e profunda. Inspire e expire lentamente. Inspire e expire. 

Agora, pode fechar seu olhos. Aquiete sua mente e esqueça quaisquer pensamentos e 

emoções negativas. Neste momento, deixe de lado todas as preocupações e influências do 

mundo exterior. A cada inspiração, relaxe progressivamente, ficando cada vez mais 

tranquilo.  

Imagine-se a caminhar ao redor de um lago cristalino. O dia está ensolarado e agradável. 

Você está atravessando uma trilha através de um bosque com uma grande variedade de 

árvores. Ouça o som de um vento passando suavemente através das folhagens. Perceba a 

presença de vários pássaros cantando. Contemple a formação rochosa alta e imponente na 

margem oposta do lago. Sua cor é composta de uma combinação de tons entre o branco e o 

cinza. Essa formação rochosa reflete-se perfeitamente nas águas azuladas, calmas e 

límpidas do lago.  

Logo a frente, você encontra um cais de madeira com um barco a remo na extremidade. 

Ande em direção ao barco, sobre o caminho de madeira. Sinta uma brisa suave e 

refrescante acariciando seu rosto. Contemple mais profundamente as águas cristalinas do 

lago. Entre no barco e reme calmamente até o meio do lago. Observe cardumes de peixes 

que passam ao seu redor. Recline-se um pouco no fundo do barco e relaxe. Relaxe o 

pescoço, os ombros e as costas. Descanse os braços e também as pernas. Inspire e expire 

lentamente. Libere a tensão de todas as partes de seu corpo. Sinta todos os seus músculos 

descontraídos. Aproveite a luz do sol, o céu azul, a brisa leve e refrescante. Sinta que o 

barco desliza pelas águas suave e vagarosamente. 

Agora, sem pressa, vamos retornar da viagem. Abra seus olhos. Dê uma boa espreguiçada 

no corpo. Perceba novamente o ambiente ao seu redor. Mas mantenha sua sensação de 

relaxamente e serenidade. Retorne leve  e revigorado. 
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5) A montanha 

Sente-se e adote uma posição confortável.  Concentre-se na sua respiração. Inspire e expire 

lentamente. Inspire pelo nariz e solte o ar pela boca. Respire suave e profundamente. 

Agora, feche seu olhos. Aquiete sua mente e livre-se de quaisquer pensamentos e emoções 

negativas. Neste momento, desconecte-se de todas as preocupações e influências do 

mundo exterior. A cada inspiração, relaxe gradualmente, ficando cada vez mais tranquilo. 

Imagine-se a acampar no alto de uma montanha. Defronte de seus olhos, está uma 

paisagem vasta e deslumbrante. Montes e campinas esverdeadas, até perder de vista, 

tocam o céu alaranjado no horizonte. Contemple o por-do-sol. As primeiras estrelas estão 

aparecendo num céu que fica cada vez mais enegrecido. Sinta vento soprar, fazendo 

balançar levemente seus cabelos. É possível ver uma águia plainando no ar e recolhendo-

se ao seu ninho. Da mata mais ao fundo, pode-se ouvir o som dos grilos. A luz já se foi. Os 

vaga-lumes começam a aparecer, voando brilhantes ao seu redor. No céu, a lua já se tornou 

bem visível. É noite de lua cheia e ela apresenta-se grande e imponente nesta noite. 

Logo atrás, estão sua tenda e uma fogueira acesa ao lado. Aproveite para reclinar-se 

confortavelmente na grama, próximo à fogueira. Sinta o calor agradável do fogo, nesta noite 

refrescante. Aproveite para relaxar completamente cada parte de seu corpo. Libere as 

tensões de seu pescoço, ombros e costas. Deixe seus braços e pernas repousarem sobre a 

superfície em que está deitado. Sinta seu corpo bem relaxado neste momento.  Inspire e 

expire lentamente. Aproveite a noite, a luz do luar, a paz da montanha.  

Agora, vamos retornar da viagem com toda a tranquilidade. Não tenha pressa. Abra seus 

olhos. Dê uma boa espreguiçada no corpo. Perceba novamente seu ambiente ao redor. Mas 

mantenha a sensação de relaxamente e serenidade. Retorne leve  e revigorado. 

6) A campina 

Sente-se e adote uma posição bem confortável.  Mantenha a concentração na respiração. A 

respiração é regular, suave e profunda. Inspire pelo nariz e solte o ar pela boca, lentamente. 

Inspire e expire lentamente. Pode fechar seus olhos. Desconecte sua mente de quaisquer 

preocupações e influências negativas do mundo exterior. Aquiete seus pensamentos e suas 

emoções. A cada respiração, procure relaxar de modo progressivo, ficando cada vez mais 

sereno. 

Imagine que você está a caminhar em uma campina, através de uma vasta plantação de 

trigo. Abra os braços, deixe seus dedos deslizarem suavemente por entre os feixes. 

Observe que os feixes estão maduros, levemente encurvados por conta do peso dos grãos 
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na extremidade superior. Contemple a beleza da cor dourada do trigo à sua direita e à sua 

esquerda até perder de vista. Admire também o céu azul, o dia ensolarado, o cantar dos 

pássaros. Sinta a brisa suave tocando delicadamente a pele de seu rosto. Distante no 

horizonte à sua frente, é possível observar um monte coberto de grama, com poucas 

árvores. Há também uma casa rústica, repousando solitária na colina, e um rebanho de 

ovelhas, pastando tranquilamente. 

Você está chegando ao limite da plantação de trigo. Mais a frente, há uma clareira com uma 

toalha quadriculada sobre a grama. Aproveite para se deitar sobre a toalha. Respire fundo e 

perceba o cheiro da grama e o cheio das flores que estão ao seu redor. Relaxe seu 

pescoço, ombros e costas. Deixe também seus braços e pernas soltos e relaxados. 

Descanse seu corpo completamente sobre a superfície em que está acomodado 

confortavelmente. Observe as nuvens brancas no céu azul, seu aspecto macio, seu formato 

familiar.  

Prepare-se para retornar agora à realidade. Mas não tenha pressa. Abra seus olhos. Dê 

uma espreguiçada boa no corpo. Dê uma olhada ao seu redor e perceba o ambiente. 

Procure manter a sensação de relaxamento e tranquilidade. Retorne leve e revigorado. 
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ANEXO F - Questionário de Impacto da Fibromialgia Revisado 
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ANEXO G - Índice De Dor Generalizada 
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ANEXO H - Escala de Severidade de Sintomas 
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ANEXO I - Escala de Avaliação de Agenciamento de Autocuidados Revisada 

 

Por favor, responda as questões abaixo, indicando o quanto você concorda ou discorda com 

cada uma das afirmações. Tente ser o mais sincero(a) possível. 

Itens 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem 

discordo 

nem 

concordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

01. Conforme as circunstâncias mudam, eu faço 

os ajustes necessários para me manter saudável 
1 2 3 4 5 

02. Se minha mobilidade física é reduzida, eu 

faço os ajustes necessários 
1 2 3 4 5 

03. Quando necessário, eu estabeleço novas 

prioridades nas minhas atitudes para me manter 

saudável 

1 2 3 4 5 

04. Em geral, não tenho energia para me cuidar 

como deveria 
1 2 3 4 5 

05. Eu procuro melhores maneiras para cuidar de 

mim 
1 2 3 4 5 

06. Quando necessário, eu consigo tempo para 

cuidar de mim 
1 2 3 4 5 

07. Se eu tomo uma nova medicação, procuro 

informações sobre seus efeitos colaterais para me 

cuidar melhor 

1 2 3 4 5 

08. Mudei alguns de meus antigos hábitos para 

melhorar a minha saúde 
1 2 3 4 5 

09. Frequentemente tomo medidas para garantir 

minha segurança e de minha família 
1 2 3 4 5 

10. Eu avalio com frequência a eficácia das 

coisas que eu faço para me manter saudável 
1 2 3 4 5 

11. Nas minhas atividades diárias, raramente 

reservo um tempo para me cuidar 
1 2 3 4 5 

12. Eu sou capaz de obter as informações que 

preciso quando minha saúde está ameaçada 
1 2 3 4 5 

13. Eu procuro ajuda quando me sinto incapaz de 

cuidar de mim mesmo 
1 2 3 4 5 

14. Eu raramente tenho tempo para mim 1 2 3 4 5 

15. Nem sempre sou capaz de cuidar de mim do 

modo que gostaria 
1 2 3 4 5 

16. Conforme as circunstâncias mudam, eu faço 

os ajustes necessários para me manter saudável 
1 2 3 4 5 
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ANEXO J – Apostila ProFibro em papel 
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ANEXO K - Development of ProFibro – a mobile application to promote self-care in 

patients with fibromyalgia (artigo publicado) 
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ANEXO L - Effectiveness of ProFibro mobile app on quality of life, symptoms and self-care agency in patients with fibromyalgia: a 

randomized, single-blind, controlled trial (artigo submetido) 

  


