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Resumo: A tecnologia e a saúde são áreas do conhecimento humano que estão andando de mãos dadas ao 

longo dos anos, gerando grandes avanços em prol da humanidade. A medida que novas tecnologias surgem a 

medicina se torna cada vez mais eficiente na busca pelo bem-estar do homem. Um exemplo disso foi o 

surgimento das redes sociais que possibilitaram um novo tipo de comunicação entre os profissionais da saúde 

e seus pacientes construindo relações duradouras entre os mesmos. Assim como, proporcionou um acesso 

rápido e fácil ao conhecimento devido a sua grande capacidade de disseminar conteúdo. Este estudo propõem 

uma tecnologia de informação e comunicação para profissionais e estudantes da área de saúde que seja mais 

eficaz para comunicação científica e auxílio das suas atividades cotidianas. A metodologia aplicada é Munari 

e Design Thinking que define as seguintes etapas para a resolução de um problema: imersão, análise e síntese, 

ideação, prototipação e validação. Como resultado entende-se que se faz importante a criação de uma 

ferramenta de comunicação para área de saúde que aproxime profissionais e estudantes e divulgue 

informações ou conteúdo pertinentes que são sensíveis para acesso aberto da sociedade em geral. 
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Abstract: Technology and health are areas of human knowledge that are going hand in hand over the years, 

generating great strides for humanity. As new technologies emerge, medicine becomes more and more 

efficient in the search for the well-being of man. An example of this was the emergence of social networks that 

enabled a new type of communication between health professionals and their patients, building lasting 

relationships between them. As well, it has provided quick and easy access to knowledge because of its great 

ability to disseminate content. This study proposes an information and communication technology for 

professionals and students of the health area that is more effective for scientific communication and aid of 

their daily activities. The methodology applied is Munari and Design Thinking which defines the following 

steps to solve a problem: immersion, analysis and synthesis, ideation, prototyping and validation. As a result, 

it is understood that it is important to create a health communication tool that brings professionals and 

students together and disseminates pertinent information or content that is sensitive to the open access of 

society in general. 
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INTRODUÇÃO 



A história da medicina é muito antiga, desde os tempos mais remotos a humanidade vem 

buscando maneiras de sanar seus problemas físicos e prolongar a longevidade de seu bem-

estar. Segundo Scliar (2007, p. 04), o título de pai da medicina é atribuído à Hipócrates de 

Cós (460/377 a.C.), que postulou a existência de quatro fluidos principais no corpo: bile 

amarela, bile negra, fleuma e sangue. Ele via o homem como uma unidade organizada e 

entendia a doença como uma desorganização desse estado. Antes disso, de acordo com Da 

Silva (2014, p.13), muito provavelmente os egípcios já tinham bastante conhecimento sobre 

a anatomia humana, graças a seus métodos de mumificação que exigiam conhecimentos 

bem específicos, por isso só eram realizados por indivíduos muito bem preparados. Porém 

a evolução da medicina se deu aos passos largos, com poucos pensadores da antiguidade 

fazendo descobertas importantes. 

No entanto, segundo Barra et al. (2006, p. 02), com o advento da industrialização muitas 

áreas do conhecimento humano deram um grande salto de evolução, incluindo a própria 

medicina, que vem se consolidando como sendo fundamental no cotidiano dos seres 

humanos principalmente por causa do aumento nas descobertas de novos medicamentos, 

trabalhos científicos especializados na área e o surgimento de novas tecnologias focadas na 

saúde. 

Essas tecnologias vêm melhorando cada vez mais a qualidade de vida da população, pois 

estão revolucionando o tratamento de várias doenças, auxiliando cada vez mais os 

profissionais da saúde, pois, de acordo com Tibes, Dias, Zem-Mascarenhas (2014, p. 02) 

métodos de computação eficazes estão proporcionando mais precisão e agilidade nos 

ambientes de trabalho, dessa forma estão aprimorando o atendimento dos pacientes por parte 

das clinicas e hospitais. Esses avanços não se restringem somente a equipamentos 

eletrônicos e aplicativos digitais, mas também incluem tecnologias alternativas como é o 

caso da medicina diagnóstica que, segundo Campana at al. (2009, p. 03), é um conjunto de 

especialidades que se juntaram para a realização de exames complementares no auxílio ao 

diagnóstico e que vem tornando mais simples, rápidos e seguros esses exames, assim como 

os procedimentos médicos. 

Outro exemplo de tecnologia atual que vem aproximando os pacientes dos consultórios 

médicos, são as redes sociais. Conforme Pinto (apud BECKER et al., 2012) as mídias 

sociais possibilitam um tipo de comunicação que deixam os consumidores mais próximos 

das empresas, possibilitando uma maior divulgação da mesma, dessa forma cada vez mais 

clinicas médicas e profissionais da saúde estão utilizado essas ferramentas como um 

mecanismo de fidelização de seus pacientes, essas fidelizações ajudam a promover os 



profissionais e trazem mais receitas para o negócio. 

“A fidelização de um cliente consiste num ativo valioso para as organizações” (PINTO 

apud BECKER et al., 2012), sendo assim, uma das principais maneiras que as clínicas 

médicas e profissionais utilizam as redes sociais é construindo relações duradouras com 

seus pacientes. Porém é difícil encontrar aplicações que servem para profissionais da saúde 

trocarem conhecimento e informações entre se. Sabendo disso, é possível propor uma 

ferramenta eficaz que auxilie os profissionais que lidam diretamente com o atendimento à 

saúde, utilizando uma rede de comunicação interativa entre os mesmos? 

Como forma de resposta a essa questão, foi feito um estudo sobre metodologias 

existentes, assim como, pesquisas referentes ao tema e sobre possíveis aplicações que 

possam atender a essas necessidades. Sendo assim, este trabalho justifica-se socialmente 

pois tem como objetivo criar um mecanismo que possa aprimorar o conhecimento na área 

da saúde por meio do compartilhamento de informações entre profissionais e estudantes da 

referida área. Neste trabalho será feito vários estudos científicos para verificar a eficácia da 

ferramenta que será proposta, por isso ele também se justifica cientificamente. O mesmo 

também se justifica educacionalmente, pois seu objeto de estudo pode ser utilizado como 

uma ferramenta para o ensino acadêmico na área da saúde. 

Tecnologia e saúde 

Entre a tecnologia e a saúde existe uma parceria remota e perdura há várias décadas, o 

primeiro sistema de processamento de dados utilizado na área da medicina foi a máquina 

elétrica de contagem, uma invenção do norte americano Herman Hollerith, segundo Altman 

(2012), tal concepção foi utilizada no censo dos Estados Unidos daquele mesmo ano, 

otimizando o processo de contagem em 1 ano, contra 10 anos da contagem manual, sendo 

utilizado também nas áreas de epidemiologia e saúde pública. 

Na década de 50 nos Estados Unidos no ano de 1958, foram utilizados computadores 

digitais, o "Dr Robert Ledley, médico dentista em Nova Iorque, EUA, utilizou pela primeira 

vez um computador para analisar as características de determinados pacientes" (CORREIA 

et al., 2006, p.398), tais computadores foram utilizados na medicina e em projetos de 

Odontologia. Ainda nos anos 50 de acordo com Barsottini, Lopes, Ferrari (2014), os 

computadores ajudavam a mensurar os desvios dos movimentos humanos em próteses. 

A informática aplicada a saúde no Brasil teve início um pouco mais tarde em comparação 

aos Estados Unidos, segundo Sabbatini (1998) no começo da década de 70 o professor Luiz 

Carlos Lobo, trouxe o Sistema de multiprogramação do Hospital Geral de Massachusetts - 



MUMPS, uma linguagem de programação, e como afirma Wazlawick (2017) o referido 

sistema possui integração com banco de dados tornando-se muito popular na área médica. 

No Hospital da UFRJ foi desenvolvido os primeiros sistemas baseados em 

microcomputadores, porém de acordo com Sabbatini (1998), em 1986 foi considerado o 

ano divisor de águas da Informática na área da Saúde, neste ano foi fundada a Sociedade 

Brasileira de Informática em Saúde. 

A relação histórica entre a informática e saúde permitiu aprimorar atividades em diversas 

áreas, possibilitando a resolução de vários problemas e cujo o principal objetivo é melhorar 

a qualidade de vida das pessoas, tentando diminuir o tempo de recuperação, aumentando a 

precisão de diagnósticos e adiantando exames e resultados, com base nos autores citados 

pode- se concluir que a tecnologia medica facilita tratamentos e aumenta consideravelmente 

a chance de cura. 

Redes sociais na saúde 

Com o advento da tecnologia a internet se tornou uma ferramenta muito importante no 

nosso cotidiano, segundo Moromizato at al. (2017, p. 01) ela facilita o acesso à informação 

e permite aprimorar os laços afetivos entre indivíduos, principalmente após o surgimento 

das redes sociais. Essas mídias sociais estão cada vez mais aproximando as pessoas, elas 

podem ser entendidas como "as relações que conectam e ligam diferentes pessoas, grupos 

ou instituições, que possuem maior ou menor coesão, interatividade, sustentabilidade, 

duração, entre outros atributos" (David at al., 2018, p.02). 

As redes sociais estão alterando as relações entre os indivíduos do mundo moderno, 

conforme Cesarino, de Araújo e Back (2015, p. 01) explica, o formato simples de 

comunicação, a capacidade de disseminar uma informação com muita facilidade, 

juntamente com os fenômenos de desinibição e contaminação emocional estão modificando 

a interação humana. Essas mudanças também são sentidas na área da saúde pois vem 

trazendo um novo timo de relação entre médicos e pacientes. 

Graças a essa grande população das mídias sociais, muitos profissionais da saúde vêm 

utilizando as redes sociais para se aproximarem de seus clientes. De acordo com Souza at 

al. (2017, p. 02) além dos pacientes poderem encontrar os dados profissionais dos médicos, 

também é possível encontrar informações pessoais e postagens relevantes dos mesmos, 

essas informações podem interferir na confiança que os pacientes têm em relação ao 

profissional. 

Essas ferramentas também vêm sendo utilizadas por muitos acadêmicos de medicina 



para aprimorar seus conhecimentos e habilidades, segundo Câmera at al. (2014, p 04) a 

grande quantidade de informação juntamente com seu fácil acesso, não só torna o 

profissional muito mais informado, como também, facilita a criação de novos modelos de 

ensino por meios eletrônicos, o chamado E-learning. 

No entanto, essa tecnologia fez surgir um problema inesperado, como o médico deve se 

comportar nessas redes de forma respeitosa e profissional sem deixar de reconhecer as 

vantagens que essa tecnologia vem trazendo? Para resolver essa situação, de acordo com 

Souza et al. (2017, p. 03), o Conselho Federal de Medicina (CFM) criou várias resoluções 

com orientações de como os profissionais de saúde devem se comportar mediante as redes 

sociais, além de criar o Código de Ética Médico. 

Sendo assim, as mídias sociais vêm trazendo grandes benefícios para a área da saúde 

como trazer novas forma de aprendizagem e aprimoramento de conhecimento, além delas 

aproximarem os profissionais da saúde dos seus pacientes, porém essas redes devem ser 

utilizadas pelos médicos com moderação e de forma profissional. 

METODOLOGIA 

Com o intuito de propor uma ferramenta eficaz que auxilie as atividades dos profissionais 

da referida área, foi aplicada as metodologias baseada em Munari (1989), que é definida em 

várias etapas para a resolução de um problema e em Design Thinking, que conforme Vianna 

et al., 2012, tal metodologia apresenta etapas que podem ser seguidas linearmente ou não, ou 

seja, tais fases podem se adequar ao problema em questão. A metodologia de Munari foi 

adotada, pois trabalha com a construção da proposta e a metodologia de Designer Thinking 

concentra- se na construção do software. A seguir, tem-se as etapas que compõem a 

pesquisa: 

• Imersão: A primeira fase do Design Thinking, compreende o contexto do 

problema, bem como pesquisas de mercado e exploratória, de acordo com Vianna 

et al., 2012, essa etapa tem o objetivo de delimitar o escopo do projeto. As fases da 

metodologia de Munari que encontram-se dentro da pesquisa de design Thinking 

são: 

o Problema – P: Nesta etapa o pesquisador deve identificar o problema 

inicial, porém “[...] antes de tudo é preciso saber distinguir se um problema 

é resolúvel ou não.” (MUNARI, 1981, p. 39). Aqui fez-se a elaboração da 

questão inicial desta pesquisa. 



o Definição do problema – DP: Neste ponto o pesquisador deve definir o 

problema e os limites do mesmo, ou seja, delimitar os pontos que vai 

trabalhar. Neste estudo o problema definido fez-se por meio do 

questionamento se ferramentas como redes sociais voltadas para a área 

médica seria eficaz para os profissionais de que trabalham diretamente com 

o atendimento à saúde. 

o Componentes do problema – CP: Na fase de componentes, o problema é 

dividido em subproblemas. Neste estudo os problemas foram divididos para 

compreender melhor o publico alvo, bem como sua relação com a 

tecnologia, um outro ponto tido como subproblema foi a compreensão do 

papel das redes sociais na área da saúde. 

o Coleta de dados – CD: Em coleta de dados concentra-se a busca por 

materiais para o entendimento de cada subproblema a fim de entender o 

todo. Neste estudo foi realizada uma pesquisa de materiais semelhantes já 

desenvolvidos. 

• Análise e Síntese: Nesta etapa é feita a análise e síntese dos dados coletados na fase 

de imersão. A análise de dados de Munari, encontra-se dentro da análise e síntese 

do Design Thinking. 

o Análise de Dados – AD: Nesta etapa os dados coletados são analisados e 

estudados. Nesta pesquisa, com os produtos semelhantes já encontrados, 

fez-se uma análise dos mesmos para estabelecer os pontos a serem 

desenvolvidos no projeto. 

• Ideação: Na ideação são geradas as ideias para o projeto. 

o Criatividade – Na etapa de criação as primeiras ideias devem surgir, levantando 

o máximo de ideias possíveis. Neste artigo fez-se a utilização de reuniões 

entre a equipe do projeto, onde foi definido um Product Backlog que 

contempla todas as funcionalidades e ideias da ferramenta. 

o Materiais e tecnologias – MT: Compreende a definição das tecnologias que 

devem ser usadas para a realização do projeto, muito parecida com a coleta 

de dados, porém voltada para matérias e tecnologias, como afirma 

Munari(1981), é nesta etapa que se recolhe os matérias e as técnicas. Neste 

ponto foi definido quais software deveriam ser utilizados para a concepção 



das telas e do mapa de fluxo geral do projeto. Neste caso, foram escolhidos 

o editor de imagens Ilustrator e a ferramenta de prototipação Adobe XD. 

• Prototipação: Na prototipação, segundo Vianna et al., 2012, é a etapa que 

representa o tangível, o momento em que algo abstrato passa a ser concreto, mesmo 

que seja simples. 

o Experimentação E: Esta fase, conforme Munari (1981) as experimentações 

contribuem para descoberta amostras que por sua vez irá contribuir para a 

construção do modelo. Neste estágio, a equipe optou por realizar 

experimentos nos produtos similares e a partir disso obter um protótipo de 

baixa fidelidade do projeto. 

o Modelo – M: Munari (1981) afirma que das experimentações podem surgir 

amostras de modelos, para que seja possível chegar a um modelo pronto. 

Neste tópico o time responsável pelo projeto obteve um protótipo de alta 

fidelidade a partir da amostra concebida na experimentação. 

• Validação: De acordo com Vianna et al., 2012, um modelo deve interagir com os 

usuários para evolução e aperfeiçoamento do mesmo. 

o Verificação V: Para Munari (1981), na verificação os modelos devem ser 

mostrados aos usuários para que os mesmos usem e façam uma analise do 

projeto, dessa forma a equipe saberá se todas as técnicas aplicada supriam 

as necessidades do público alvo, porém nesta etapa o projeto em questão 

ainda não validado. 

o Desenho Construtivo: Após a aplicadas a verificação nos modelos, pode-se 

iniciar os a construção dos desenhos visando o protótipo final do projeto. 

Para este estudo, esta fase ainda não foi iniciada. 

o Solução: Após todas as etapas anteriores, bem como a aplicação de 

experimentos e a construção de desenhos, finalmente o projeto pode ser 

materializado. Para este estudo, esta fase ainda não foi iniciada. 

 

Coleta de dados 

Como base para a aplicação da análise de aplicações similares, foi utilizado a Heurística 

de Nielsen, conforme Santa Rosa e Moraes (2012), é um termo cunhado por Jackob Nielsen 

e Molich, cujo o objetivo é avaliar a interface do usuário e dessa forma encontrar problemas, 



proporcionando uma melhor experiência de uso. Sendo assim foram selecionadas três 

diferentes ferramentas, que serão descritas a seguir. 

Análise de similares 

Para a análise de similares foram eleitas quatro aplicações, o Instagram, que é uma 

aplicação de compartilhamento de imagens, o Facebook, um aplicativo que compartilha 

conteúdo, o Youtube, uma plataforma de compartilhamento de vídeos e Figure 1, aplicativo 

de imagens médica. Para cada uma das ferramentas citadas fez-se a análise levando-se em 

consideração quatro critérios de análise: 

• Morfológica e estrutural: segundo Löbach (2001), deve ser possível perceber a 

complexidade e estrutura do produto. Já a parte morfológica de acordo com 

Bonsiepe (1984), é responsável por identificar a estrutura formal. 

• Técnica e funcional: A segunda verificação fez-se por meio da análise técnica e 

funcional, responsável por organizar as características técnicas e “[...] podem ser 

observadas através de suas qualidades funcionais” (LÖBACH, 2007 p.146). 

• Ergonomia: No terceiro critério, levou-se em consideração a ergonomia das 

aplicações, cujo principal objetivo, de acordo com Gomes Filho (2010) é sempre 

buscar a adaptação do homem em relação à produtos de modo geral, 

proporcionando conforto e eficácia de uso. 

• Semiótica: E por fim, efetuou-se a análise semiótica, que como afirma Santaella 

(2003), é a ciência que estuda os signos e linguagens. O objetivo é verificar as 

possíveis formas de interpretação nos elementos utilizados na interface. 

• Dentro do critério morfológico e estrutural, foi avaliado duas características das 

aplicações, conforto visual e distribuição dos elementos, sendo o nível de avaliação 

como ótimo e regular. 



 

Em conforto visual, o aplicativo Instagram se destaca por utilizar um padrão cromático 

neutro, aplicando variações de cores apenas para informar status do sistema e em 

distribuição dos elementos, o aplicativo que menos se sobressaiu foi o Figure 1, por 

apresentar uma má distribuição das informações, causando desconforto visual. 

Com a análise dos requisitos acima, percebeu-se que as interfaces atendem muito bem 

aos quesitos analisados, porém o Facebook e o Figure 1 identificam melhor a separação de 

conteúdos por meio de janelas que se diferenciam da cor de fundo, porém na tela de perfil 

o Figure 1 apresenta um certo desconforto visual pela disposição das informações. 

No critério técnico e funcional, foi analisado a complexidade das operações e o quanto 

as aplicações são intuitivas e dinâmicas. 

Figura 2 Análise técnica e funcional 

Figura 1 Análise morfológica e estrutural 



No quesito intuito e dinâmico, o Instagram mais uma vez se destaca, pois utiliza uma 

linha de interações simples e direta deixando o mesmo com uso intuitivo, facilitando o uso 

por parte dos usuários primários. Desta maneira, observa-se que algumas funcionalidades e 

informações do Figure 1 comprometem a intuitividade, escondendo informações, sem 

deixar claro que a mesma está disponível. 

Em ergonomia, levou-se em consideração os quesitos feedback imediato e linguagem 

utilizada. 

Figura 3 Análise ergonômico 

 

O aplicativo Figure 1 acentua-se, pois além de oferecer feedback, disponibiliza 

recomendações aos usuários, em contra partida, o aplicativo Youtube apresenta um 

feedback quase imperceptível, com pouca clareza, podendo passar despercebida a 

informação do feedback. Em linguagens utilizadas todas as aplicações atendem ao 

convencional. Assim sendo, percebe-se que todos os aplicativos consideram a necessidade 

de feedbacks aos usuários. 

Em análise semiótica foram avaliados ícones e cores. Os aplicativos Youtube, Instagram 

e Figure 1, apresentam alguns ícones que no primeiro contato, o usuário poderia sentir 

dificuldades em identificar as funções. 

No uso das cores, o Instagram se destaca por usar bem a diferenciação cromática para 

identificar o status, enquanto o Facebook faz bom uso do conceito figura e fundo, 

apresentando melhor a separação de conteúdo. Dessa forma, pode-se concluir que as 

aplicações possuem pelo menos um ícone sem reconhecimento imediato e fazem uso das 



cores de modo simples. 

 
 

RESULTADOS 

Nesta seção estarão evidenciadas as coletas de dados realizadas para fundamentação 

deste trabalho, bem como o desenvolvimento da proposta alternativa e uma breve discussão. 

Desenvolvimento das alternativas 

O desenvolvimento da alternativa, deu-se com base nos resultados obtidos estudados, a 

elaboração da alternativa, passou por duas fases, a construção do protótipo de média 

fidelidade e a implementação do protótipo alta fidelidade. 

Figura 5 Protótipo de alta fidelidade 

Figura 4 Analise semiótica 



 

A análise dos modelos propostos, tanto o protótipo de média e alta fidelidade, 

demonstrou que a aplicação Conecta, é uma ferramenta que seria de grande auxílio aos 

profissionais da área da saúde, bem como médicos, enfermeiros, dentistas, entre outros, 

proporcionando a disseminação de informações por meio de compartilhamento de conteúdo 

da área médica. 

Outra forma de levar conhecimento a esse grupo específico de pessoas é por comentários 

ou chat, onde esses profissionais poderiam interagir e trocar experiências, formando assim 

uma grande rede social com o objetivo de conectar os profissionais das mais diversas 

regiões. 

Ressalta-se a preocupação com a experiência do usuário, pois por meio da análise de 

similares foi possível chegar a uma proposta clara e padrões de interfaces bem definidos. 

Sabe-se que o projeto em questão contém o protótipo de alta fidelidade definido, porém 

a etapa de implementação para se obter um produto tangível ainda está em planejamento. 

CONCLUSÃO 

O desenvolvimento desse estudo possibilitou uma análise mais profunda sobre 

tecnologia e saúde e como as duas estão se complementando nos dias atuais, principalmente 

após a popularização das e redes sociais. Dessa forma, foi possível fazer uma análise, por 

meio de benchmark, das tecnologias de mídias sociais existentes que mais são utilizadas 

por profissionais da saúde. Partindo disso, foi proposta uma ferramenta que seja mais eficaz 

do que as existentes no auxílio das atividades dos profissionais da referia área. 

De um modo geral, a análise das outras tecnologias existentes no mercado demostrou 

que o Instagram se destacou na maioria dos requisitos comparado no benchmark, 

principalmente em relação ao visual e instintividade. O que menos se destacou foi o Figure 

1, que apresentou resultados bem menos satisfatórias que os outros se destacando apenas 

em ergonomia. 

Com base nessas análises, foi proposto uma alternativa que foi chamada de UNA-SUS 

Conecta. Protótipos de média e alta fidelidade foram elaborados utilizando os melhores 

aspectos encontrados nas ferramentas analisadas. O Conecta demostrou seria de grande 

auxílio aos profissionais da área da saúde, bem como médicos, enfermeiros, dentistas, entre 

outros, proporcionando a disseminação de informações por meio de compartilhamento de 

conteúdo da área médica. 

Tendo em vista que apenas protótipos do Conecta foram elaborados, se torna necessário 



um estudo mais aprofundado da utilização dessa ferramenta por parte dos profissionais que 

lidam diretamente com o atendimento à saúde. 

Sendo assim, o objetivo de propor uma ferramenta mais eficaz no auxílio de profissionais 

da saúde foi atendido, pois com base nas análises feitas, protótipos de média e alta qualidade 

foram elaborados e foram utilizado os principais atributos de ferramentas bem populares 

para criar uma nova tecnologia de auxílio nas atividades diárias desses profissionais. 
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