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RESUMO 
 

Introdução: A pré-eclâmpsia (PE) representa uma doença de grande relevância clínica e social, 

e estudar a sua predição é um desafio para a obstetrícia atual. Construir um aplicativo 

assistencial que contém um algoritmo para a predição de PE facilitará o processo de avaliação 

de risco individualizado, a decisão clínica em tempo adequado e servirá como um recurso 

investigativo, favorecendo a implementação de medidas interventivas em tempo oportuno. 

Objetivos: Desenvolver e validar um aplicativo assistencial para a predição de pré-eclâmpsia 

no 1° trimestre gestacional (11+0 a 13+6 semanas). Métodos: Estudo desenvolvido em duas 

fases: 1) Desenvolvimento tecnológico (desenvolvimento do PREApp®) a partir dos seguintes 

passos: definição do escopo, planejamento, produção e implementação. Essa fase transcorreu 

de junho de 2018 a janeiro de 2020; e 2) Validação do PREApp®, que aconteceu entre fevereiro 

e março de 2020, envolvendo 19 pesquisadores/docentes e profissionais das áreas de obstetrícia, 

gravidez de risco, pré-eclâmpsia, cardiologia e de tecnologia da informação/ 

comunicação/computação. Para tanto, utilizou-se um questionário relacionado ao perfil do 

especialista e sua trajetória profissional, um instrumento para a avaliação do PREApp® para 

especialistas clínicos e outro para os especialistas técnicos, e a System Usability Scale (escala 

SUS). Foi realizado o Teste Exato de Distribuição Binomial, sendo considerado nível de 

significância p>0,05 e proporção de 0,80 de concordância para estimar a confiabilidade 

estatística dos IVC. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer n° 

3.835.900/2020. Resultados: O PREApp® foi desenvolvido em Wordpress, baseado em PHP, 

com banco de dados MySQL, e demandou quatro meses para se obter uma primeira versão, 

contabilizando um ano e oito meses até a versão final. O aplicativo foi validado por 19 

especialistas, 11 clínicos e oito técnicos, e apontou IVC global de 1,00 e 0,99, respectivamente, 

e p>0,05, garantindo a validade da tecnologia criada e a concordância entre os juízes. Quanto à 

usabilidade, esta foi classificada como excelente, com escore total de 91,1. Conclusão: O 

PREApp® pode ser utilizado na prática clínica para o rastreio do risco de desenvolvimento de 

PE por mulheres no primeiro trimestre gestacional (11+0 a 13+6), visto que a combinação de 

CM+PAM em um sistema de predição é válido, possui boa usabilidade e atinge os objetivos 

para os quais se propõe. O rastreamento seguro favorece o diagnóstico precoce, a 

implementação de condutas terapêuticas oportunas e redução da morbimortalidade materna e 

fetal. Destarte, o estudo contribuirá para melhorar os indicadores de mortalidade materna do 

Brasil para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Palavras-chave: Aplicativos Móveis. Pré-eclâmpsia. Predição. Enfermagem. 



ABSTRACT 

 

Introduction: Preeclampsia (PE) is a disease of great clinical and social relevance; and to study 

its prediction is a challenge for contemporary obstetrics. Developing an assistance app with an 

algorithm to predict PE will facilitate the individualized risk evaluation process, furthering 

clinical decision in adequate time, and will serve as an investigation resource, promoting the 

implementation of interventional therapies in a timely manner. Objectives: To develop and 

validate an assistance app to predict preeclampsia during the pregnancy’s 1st trimester (11+0 to 

13+6 weeks). Methods: The study was developed in two phases: 1) Technological development 

(development of PREApp®) from the following steps: scope definition, planning, production, 

and implementation. This phase elapsed from June 2018 to January 2020; and 2) PREApp® 

validation which took place between February and March 2020 involving 19 researchers/ 

teachers, and professionals from the following fields: obstetrics, high-risk pregnancy, 

preeclampsia and cardiology, and information technology/communication/ 

computer sciences. For this purpose, we used a questionnaire related to the expert’s profile and 

his/her professional trajectory, an instrument to assess PREApp® for clinical experts and 

another one for technical experts, and the System Usability Scale. The Exact Binomial 

Distribution Test was performed, considering significance levels of p>0,05 and a proportion of 

0,80 concordance to estimate the statistical reliability of the CVI (content validity index). The 

study was approved by the Research Ethics Committees under number 3,835,900/2020. 

Results: The PREApp® was developed in Wordpress, based on PHP, with MySQL database, 

and four months were required to develop the first version adding up to one year and eight 

months to the final version. PREApp® was validated by 19 experts, of which 11 were clinicians 

and 8 technicians, and indicated a global CVI of 1.00 and 0.99, respectively, and p>0.05, 

ensuring the validity of the technology created and the agreement between the judges. As for 

usability, it was classified as excellent, with a total score of 91.1. Conclusion: The PREApp® 

can be used in clinical practice to screen women’s risk in developing PE in the first trimester 

of pregnancy (11+0 - 13+6), since the combination of MC+MAP (maternal characteristics + mean 

arterial blood pressure) in a prediction system is valid, presents good usability, and reaches the 

objectives intended. Safe screening favors early diagnosis, the implementation of timely 

therapeutic approaches, and the reduction of maternal and fetal morbidity and mortality. Thus, 

the study will contribute to improve maternal mortality indicators in Brazil in order to reach 

this Sustainable Development Goal. 

Keywords: Mobile Applications. Preeclampsia. Prediction. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Anualmente, a pré-eclâmpsia (PE) mata mais de 70.000 mulheres e acarreta mais 

de 500.000 óbitos neonatais no mundo (BROWN et al., 2018). Estimativas apontam que só no 

ano de 2015 foram notificadas 216 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos, dados 

estes relacionados a distúrbios hipertensivos da gravidez (DHG), principalmente na categoria 

da PE, que representa 14% das mortes maternas ocorridas em países pouco desenvolvidos 

(NGENE; MOODLEY, 2019; WHO, 2016; ALKEMA et al., 2015).  

 A pré-eclâmpsia é uma desordem multissistêmica e representa uma das 

complicações mais graves que podem ocorrer durante a gravidez. É particularizada pelo 

desenvolvimento de hipertensão (pressão arterial (PA) sistólica ≥140 mmHg ou diastólica ≥90 

mmHg), após 20 semanas de gestação, em uma mulher previamente normotensa. Muitas vezes 

pode estar associada à proteinúria e ao acometimento de outros sistemas orgânicos 

(trombocitopenia, insuficiência renal, envolvimento hepático, sintomas cerebrais ou edema 

pulmonar) (LEE et al., 2019; RAMOS; SASS; COSTA, 2017; TRANQUILLI et al., 2014).  

 Além disso, mulheres que desenvolvem pré-eclâmpsia têm risco aumentado de 

pressão alta (PA), complicações cardiovasculares, doenças renais, diabetes mellitus, 

tromboembolismo, doenças da tireoide e problemas de memória mais tarde na vida. Essas 

mulheres têm aproximadamente o dobro do risco de eventos cardiovasculares, incluindo morte 

por doença cardiovascular (DCV), nos próximos 5 a 15 anos após a gravidez, quando 

comparadas às mulheres que são normotensas durante a gestação. Esses dados são ainda piores 

quando a gravidez é interrompida prematuramente (BELLAMY, et al., 2007; MCDONALD et 

al., 2008; SKJAERVEN et al., 2012; ROMERO et al., 2018; BOKSLAG et al., 2017).  

 As manifestações clínicas da PE podem se desenvolver em <28 semanas (pré-

eclâmpsia de início muito precoce), em 28–33 semanas (pré-eclâmpsia de início precoce) ou 

após 34 semanas de idade gestacional (pré-eclâmpsia de início tardio) (BARTON; SIBAI, 

2017). Outros pesquisadores preferem utilizar a seguinte classificação: PE pré-termo (gestações 

que se encerram antes de 37 semanas) e PE termo (gestações com parto a partir de 37 semanas 

ou mais) (O’GORMAN et al., 2016; WRIGHT et al., 2016).  

 Nos últimos anos, a incidência de pré-eclâmpsia vem aumentando 

consideravelmente. Dentre os fatores influenciadores, a tendência recente de as mulheres 

postergarem a gravidez para uma idade mais avançada e o crescimento da taxa de obesidade 

em mulheres grávidas, merecem destaque (STEVENS et al., 2017).  
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 Com base nesse crescimento exponencial, torna-se um grande desafio para a 

obstetrícia moderna a identificação precoce de gestações de alto risco para PE pré-termo e a 

adoção de medidas necessárias para melhorar a placentação e reduzir a prevalência da doença 

(FMF, 2019).  

 Por tudo isso, existe uma recomendação mundial para a detecção precoce de PE. 

Dessa forma, a predição de PE tem como objetivo identificar gestantes de risco para 

desenvolvimento da doença, reduzir sua prevalência mediante intervenção farmacológica em 

grupos de alto risco e minimizar eventos perinatais adversos para aquelas que vivenciaram a 

PE, por intermédio de intervenções oportunas e em tempo apropriado, na tentativa de diminuir 

o número de mortes e complicações decorrentes desta doença (O’GORMAN et al., 2016; 

WRIGHT et al., 2015; POON et al., 2010). 

 Vale ressaltar que os efeitos clínicos da pré-eclâmpsia podem ser limitados à mãe, 

geralmente quando desenvolvida tardiamente (após 37 semanas de gestação), ao feto ou a 

ambos. Consequentemente, as complicações maternas e perinatais da pré-eclâmpsia 

dependerão da idade gestacional (IG) de início, tornando-se mais graves quando desenvolvidas 

precocemente, fator esse que agrava as condições maternas e fetais (EREZ et al., 2017; 

STEVENS et al., 2017; LISONKOVA et al., 2014).  

 O melhor período para rastreamento da PE é no primeiro trimestre gestacional 

(11+0-13+6), pois o risco de desfecho adverso é muito maior quando a doença é iniciada 

precocemente (parto antes de 37 semanas) e é grave. O objetivo da investigação nesse período 

é a identificação de um grupo de alto risco para a prematuridade (<37 semanas) e a redução 

desse risco por meio do uso profilático de aspirina (150 mg/dia, com início de 11-14 a 36 

semanas de gestação) (ROLNIK et al., 2017).  

 Para tanto, os resultados do estudo ASPRE (Combined Multimarker Screening and 

Randomized Patient Treatment with Aspirin for Evidence-Based Preeclampsia Prevention), 

que foi o maior estudo multicêntrico e prospectivo realizado no mundo sobre triagem de PE, no 

primeiro trimestre gestacional (11+0 a 13+6), no qual 26.941 mulheres foram triadas por meio 

de um algoritmo que combinava fatores maternos, Pressão Arterial Média (PAM), Índice de 

Pulsatilidade (IP) da artéria uterina, Proteína A plasmática associada à gravidez (PAPP-A) e 

Fator de Crescimento Placentário (PIGF), demonstraram que em gravidezes de alto risco para 

PE, a administração de aspirina, em comparação com o placebo, reduziu a taxa de PE precoce 

(<32 semanas) em cerca de 90% e a pré-termo em 62%, mas não teve efeito significativo sobre 

a incidência de PE termo (ROLNIK et al., 2017). 
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 Esses dados apontam que, frente à tentativa de rastrear precocemente mulheres de 

alto risco para desenvolvimento da PE, as tecnologias são fortes aliadas. Dentre as tecnologias 

disponíveis para a predição de PE, os algoritmos (modelos matemáticos) oferecem boa relação 

custo-benefício, por serem instrumentos facilitadores da prática clínica, por funcionarem como 

calculadoras e auxiliarem o processo de decisão para a resolução de problemas (ROCHA, 

2016).  

 Vários testes clínicos, bioquímicos e biofísicos foram propostos para prever a PE, 

mas nenhum deles, até hoje, mostrou ser útil para uso isolado, para classificar o risco materno 

pré-existente de PE com especificidade e sensibilidade suficientes para uso clínico (ROCHA et 

al., 2017). O ideal é que o modelo preditivo seja simples, de baixo custo e fácil de ser aplicado, 

para que possa ser largamente utilizado na prática clínica. 

 Pesquisadores europeus desenvolveram modelos preditivos com elevadas taxas de 

detecção, capazes de predizer o risco para PE no primeiro trimestre gestacional (11+0 a 13+6 

semanas de gestação), com base na combinação de fatores maternos, Pressão Arterial Média 

(PAM), Índice de Pulsatilidade (IP) da artéria uterina e Fator de Crescimento Placentário 

(PIGF) sérico (O’GORMAN et al., 2016). Esse modelo pode prever 75% (IC95%, 70-80%) de 

pré-eclâmpsia pré-termo e 47% (IC 95%, 44-51%) de pré-eclâmpsia a termo, para uma taxa de 

falso positivo (TFP) 10%. Esses dados são superiores aos respectivos valores de 49% e 38%, 

atingidos por uma triagem apenas com fatores maternos (O’GORMAN et al., 2016). No 

entanto, o Brasil ainda não dispõe de recursos financeiros suficientes para disponibilizar todos 

esses testes preditivos no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Embasados nessa problemática, pesquisadores brasileiros desenvolveram um 

algoritmo capaz de predizer o risco para PE no primeiro trimestre gestacional, com base apenas 

nas características maternas (CM) e pressão arterial média (PAM) e obtiveram bons resultados, 

principalmente para PE pré-termo, na qual a área sob a curva ROC (AUC) do modelo 

CM+PAM foi 0,842 (IC95% 0,814-0,868), com taxas de detecção (TD) de 43% e 67% para 

uma taxa de falso positivo (TFP) de 5% e 10%, respectivamente (ROCHA et al., 2017). Como 

esse modelo requer menos custos e possui bom valor preditivo, ele pode ser adotado pelo SUS 

para ser utilizado durante as consultas de pré-natal.    

 Fazer uso de tecnologias como essas, principalmente quando disponíveis em forma 

de aplicativo para dispositivo móvel, facilita a sua implementação na prática clínica, tendo em 

vista que reconhecer precocemente o risco para desenvolvimento de PE ou os sinais e sintomas 

de tais distúrbios hipertensivos pode prevenir algumas complicações. Nesse sentido, gestantes 
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propensas a desenvolver distúrbios hipertensivos ou aquelas com o quadro clínico já instalado 

poderiam se beneficiar com soluções de saúde móvel (mHealth) (ROMERO et al., 2018). 

 O campo da saúde deve estar aliado à evolução da ciência. Nesse âmbito, as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão em alta atualmente. É notório, nos 

últimos anos, o aumento de estudos que envolvam o uso de TICs na área da saúde, e, dentre as 

tecnologias que vêm se destacando no setor da saúde, a eHealth (eSaúde), em um de seus 

elementos, mobile health (saúde móvel) ou mHealth, merece destaque. A mHealth se baseia na 

prática clínica mediada por dispositivos móveis, tais como telefones celulares, dispositivos de 

monitoramento, assistentes digitais pessoais (PDAs) e outros dispositivos sem fio, e engloba o 

uso de telefones celulares e seus recursos (WHO, 2011; WHO, 2016; MARQUES, 2018).  

 Destaca-se que as mulheres grávidas com risco para perturbações hipertensivas, ou 

que já possuam essas desordens instaladas, podem se beneficiar grandemente das soluções de 

saúde móvel como uma nova forma de identificar e controlar os riscos e primeiros sintomas, 

conforme demonstrado pelo número crescente de publicações nessa área (RHOADS et al., 

2017). 

 As TICs, frente aos distúrbios hipertensivos, podem ser usadas para apoiar o 

diagnóstico e o monitoramento, o gerenciamento e o autocuidado, a comunicação entre 

pacientes e prestadores de serviços de maternidade, bem como a educação e o empoderamento 

dessas mulheres, além de várias outras soluções mHealth que estão sendo relatadas para esses 

quadros clínicos (PATTINSON et al., 2009; SINGH et al., 2013). 

 Estudo de revisão bibliográfica foi realizado com o objetivo de identificar as 

soluções de saúde móvel utilizadas como suporte em transtornos hipertensivos durante a 

gravidez. Esse estudo identificou as seguintes categorias: Diagnóstico e Monitoramento, 

Sistema de Apoio à Decisão de Saúde Móvel, Educação e Promoção da Saúde. A maioria das 

soluções presentes nas TICs analisadas foi destinada exclusivamente a pacientes (7/11). Essas 

soluções foram classificadas nas categorias Educação, Promoção da Saúde e Diagnóstico e 

Monitoramento. Em apenas três casos as soluções foram planejadas para pacientes e 

profissionais de saúde, mas nenhum deles foi direcionado exclusivamente a profissionais de 

saúde (ROMERO et al., 2018), apontando essa lacuna na literatura. 

 Por tudo isso, destaca-se a relevância em construir aplicativo direcionado aos 

profissionais de saúde, para que eles possam utilizar um algoritmo fácil de ser aplicado em sua 

prática clínica e que considere as CM e PAM como preditoras. Além disso, o uso de um 

aplicativo com essas características é especialmente interessante em contextos de países de 

baixa e média renda, por possuírem uma identificação tardia de mulheres com distúrbios 
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hipertensivos, devido à sua limitada capacidade de cuidados de saúde, podendo melhorar a 

qualidade e eficiência dos cuidados ou mesmo manter ou ampliar os já existentes, reduzindo os 

custos com assistência médica (RHOADS et al., 2017).   

 Por conseguinte, existe uma necessidade clara de soluções mHealth simples e 

especificamente desenvolvidas para ambientes com poucos recursos que satisfaçam às 

necessidades dos profissionais de saúde no enfrentamento às síndromes hipertensivas 

específicas da gravidez e que se enquadrem nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) das Nações Unidas para o ano de 2030, que visam à redução da taxa de mortalidade 

materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos e acabar com as mortes 

evitáveis de recém-nascidos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal 

para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos (OMS, 2018). 

  

1.1 Justificativa e Relevância 

 

Este estudo tem como principal finalidade o desenvolvimento de um aplicativo 

assistencial, para profissionais da saúde, contendo um algoritmo para predição de pré-eclâmpsia 

(PE), com ênfase nas Características Maternas (CM) e na Pressão Arterial Média (PAM), no 

primeiro trimestre gestacional (11+0 a 13+6). 

A proposta para desenvolvimento deste estudo emergiu de que, na atualidade, as 

TICs estão sendo responsáveis por uma grande transformação no panorama assistencial e vêm 

facilitando o acesso às informações, bem como na avaliação e classificação de risco do paciente, 

além de permitir acompanhamento e ensino-aprendizagem, dentro de outras funções 

(VÊSCOVI et al., 2017).   

Nesse ínterim, o uso de aplicativos móveis vem favorecendo a melhoria do 

desempenho profissional, apoiando a decisão, além de representar um recurso que otimiza o 

processo de cuidado e avaliação, assumindo que quem possui informação adequada e atualizada 

no ponto de cuidado, tem melhores condições de escolher e de tomar a decisão mais acertada 

(GROSSI et al., 2014; MARIN, 2014).  

Isto posto, o uso de aplicativos assistenciais torna-se relevante para a Saúde Pública, 

principalmente pelo fato do crescimento rápido do número de smartphones e computadores 

com acesso à internet (FORMAGINI et al., 2017). Estimativas apontaram que no fim do ano 

de 2015, 46,7 milhões de brasileiros possuíam acesso a smartphones, e no ano de 2014 o 

Android (89,1%) era o sistema operacional mais usado, seguido por iOS (5,2%) e Windows 

Phone (3,8%) (FORMAGINI et al., 2017; eMARKETER, 2015). 
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A área da saúde é considerada como um setor dinâmico e favorável à absorção de 

novas tecnologias e, dentro desta área, a Enfermagem merece destaque por sua assistência 

favorecer o uso e a elaboração de novas tecnologias. Para tanto, Melo e Damasceno (2006) 

recomendaram que o enfermeiro passe do papel de consumidor para o papel de produtor de 

softwares, principalmente nas novas gerações de profissionais. Pois, ainda são insipientes as 

pesquisas nesta área. 

Diante disso, o acompanhamento de gestantes na Atenção Primária à Saúde (APS) 

deve envolver iniciativas de ampliação, qualificação e humanização da atenção à gestante no 

Sistema Único de Saúde (SUS), tais fatores estão associados, em especial, à assistência pré-

natal adequada, com vistas à detecção e à intervenção precoce das situações de risco, bem como 

um sistema ágil de referência hospitalar, além da qualificação da assistência ao parto (BRASIL, 

2013).  

Um grande esforço tem sido exercido a fim de reduzir a razão de morte materna 

(RMM), em especial as relacionadas às causas obstétricas diretas, decorrentes de intervenções, 

omissões, tratamento incorreto ou de uma cadeia de eventos associados a qualquer um desses 

fatores e, mesmo com a meta para cumprir o quinto Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) das Nações Unidas para o ano de 2015, ainda não se conseguiu alcançar valores 

próximos aos ideais. Para tanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, agenda 2030, 

reforçam a necessidade do acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e declaram a 

necessidade do aumento do uso de tecnologias de base, especialmente as tecnologias de 

informação e comunicação que venham favorecer o empoderamento feminino e a redução de 

práticas nocivas à saúde da mulher (OMS, 2015). 

O relatório recente sobre os resultados dos ODM estimou ser a mortalidade materna 

14 vezes maior nas regiões em desenvolvimento, com apenas metade das mulheres grávidas 

recebendo o número recomendado de consultas pré-natais (AL-RUBAIE et al., 2016). Por tudo 

isso, faz-se imperiosa a implementação eficaz de intervenções inovadoras, baseadas em 

evidências e de baixo custo, que possam contribuir para o alcance desse objetivo (ROCHA, 

2016).  

Com vistas às intervenções inovadoras, não podemos reduzir a importância de uma 

consulta pré-natal realizada na APS, visto que este momento objetiva monitorar, prevenir e 

identificar precocemente intercorrências maternas e fetais e, ainda, realizar atividades 

educativas acerca da gravidez, parto e puerpério, consistindo em uma oportunidade para o 

rastreamento de fatores de risco para desenvolvimento da PE (BRASIL, 2013; AL-RUBAIE, 

2015; ROCHA, 2016); e, durante este momento, os profissionais poderão fazer uso de um 
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aplicativo móvel, que contenha um algoritmo construído com base nas CM e PAM, visando à 

predição de PE. 

Além disso, assistência de enfermagem vem passando por diversas transformações 

com o avanço tecnológico, devido à introdução da informática e o surgimento de aparelhos 

sofisticados como computadores, notebooks, tablets, smartphones e os telefones portáteis, com 

o auxílio da internet (VÊSCOVI et al., 2017).  

O uso de tecnologias trouxe muitos benefícios e rapidez para o enfrentamento às 

doenças e aprimoramento do cuidado, permitindo que os profissionais de saúde tenham acesso, 

em qualquer lugar ou hora, a uma vasta quantidade de informações tanto do paciente, por meio 

de seu registro de saúde, quanto das melhores práticas clínicas (VÊSCOVI et al., 2017; 

ROMERO et al., 2018). 

Assim, os algoritmos funcionam como instrumentos facilitadores do gerenciamento 

do cuidado de Enfermagem e garantem uma prática baseada em evidências (ROCHA, 2016; 

CHANES et al., 2008), configurando-se como um procedimento passo-a-passo para resolver 

um problema. Sendo assim, os algoritmos médicos são também designados como calculadoras, 

e ainda podem ser definidos como qualquer cálculo, fórmula, inquérito ou estrutura de dados 

que seja útil na saúde, e funcionam como mapas que guiam a tomada de decisões (KANTOR 

et al., 2001). 

Nesse sentido, o uso desse algoritmo, em forma de aplicativo móvel, facilitará o 

processo de avaliação de risco individualizado, a decisão clínica em tempo adequado e servirá 

como um recurso investigativo, favorecendo a implementação de medidas interventivas 

profiláticas, melhores desfechos maternos e neonatais, auxiliando, ainda, na redução de 

despesas em saúde e mortes maternas e neonatais evitáveis (DADELSZEN et al., 2015).  

Vale ressaltar que para um algoritmo ser benéfico, ele deve ser preciso, acessível e 

bem utilizado na prática, daí a importância de desenvolver esse aplicativo móvel para uso 

durante as consultas pré-natal (VILAÇA, 2011).   

Uma das justificativas fortes para a implementação do algoritmo na assistência pré-

natal é a tentativa de redução de despesas, visto que estudos indicam que o custo de curto prazo 

da PE para o sistema de saúde dos Estados Unidos da América (EUA) é de US$ 2,18 bilhões 

anuais; este dado é alarmante e os governantes afirmam que não há tempo para a complacência 

(LI et al., 2017; STEVENS et al., 2017; SONEK et al., 2018).  

Evidências recentes sugerem que os custos de curto prazo da PE representam apenas 

a ponta do iceberg, porque mulheres afetadas por essa doença são mais propensas a desenvolver 

fatores de risco cardiovasculares, de modo que mais comumente desenvolvem a calcificação 
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das artérias coronárias, em um período de três décadas depois, além de serem mais propensas a 

desenvolver diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e ter um maior risco de comprometimento cognitivo 

tardiamente (BOKSLAG et al., 2017; FIELDS et al., 2017; SONEK et al., 2018). 

Diante do exposto, surgiu o seguinte questionamento: o desenvolvimento de um 

aplicativo assistencial baseado nas características maternas, que dispense informações de 

exames mais específicos e onerosos aos serviços de saúde, é eficaz para a identificação precoce 

de mulheres em risco para desenvolvimento da PE? Nesse âmbito, a tese a ser defendida, 

portanto, é a de que o aplicativo é válido e possui boa usabilidade para a predição de PE no 

primeiro trimestre gestacional. 

 O algoritmo acrescentado ao aplicativo foi construído em estudo anterior 

envolvendo esse mesmo grupo de pesquisadores e apresentou elevada taxa de detecção da PE 

(ROCHA, 2016) quando aplicado a uma coorte retrospectiva, podendo ser considerado 

instrumento de grande-valia no direcionamento do cuidado a esse grupo clinicamente 

importante. 

 A proposta de incluir esse algoritmo em um aplicativo móvel está focada na 

predição da PE, no primeiro trimestre gestacional (11+0 a 13+6), principalmente na detecção 

precoce de mulheres em alto risco para desenvolvimento da doença, aplicação de cuidados 

adequados e específicos, além de reduzir índices de morbimortalidade da doença e custos 

desencadeados pela hospitalização do binômio mãe e filho, com consequente melhoria da 

qualidade de vida.  

 Utilizá-lo na Atenção Primária à Saúde, que é o serviço de saúde responsável pelo 

acompanhamento mais próximo da população, em especial as gestantes, e que deve ser capaz 

de resolver mais de 80% dos problemas de saúde (BRASIL, 2013), sobretudo por intermédio 

dos enfermeiros, poderá melhorar os atuais indicadores de desfechos desfavoráveis para a mãe 

e o bebê.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

- Desenvolver e validar um aplicativo assistencial para a predição de pré-eclâmpsia no 1° 

trimestre gestacional (11+0 a 13+6 semanas). 

 

2.2 Específicos 

 

- Construir um aplicativo assistencial para rastreamento de mulheres com risco para pré-

eclâmpsia no 1° trimestre gestacional (11+0 a 13+6 semanas); 

- Realizar a validação de conteúdo do aplicativo assistencial com especialistas clínicos;  

- Avaliar a usabilidade do aplicativo assistencial com especialistas clínicos e técnicos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Este capítulo visa aprofundar a temática em estudo. Para isso, dividiu-se a revisão 

de literatura em quatro tópicos principais: 3.1 Assistência pré-natal e promoção da saúde; 3.2 

Pré-eclâmpsia; 3.3 Predição de pré-eclâmpsia e uso de algoritmos; 3.4 Tecnologias da 

informação na predição de pré-eclâmpsia. 

 

3.1 Assistência pré-natal e promoção da saúde  

 

 A gestação consiste em um momento marcante na vida da mulher e que requer 

atenção especial por ser um período de intensas mudanças físicas, psíquicas e anteceder o parto, 

estando a mulher, nesse momento, propensa a desenvolver algumas complicações, como 

síndromes hipertensivas exclusivas da gravidez. 

 Nesse contexto, o pré-natal é considerado essencial para uma gravidez saudável e 

deve ser iniciado o mais precocemente possível, já que visa assegurar que as mulheres recebam 

atendimento de qualidade e que proporcione o desenvolvimento de uma gravidez sem 

intercorrências, além de proteger e prevenir eventos adversos sobre a saúde obstétrica, 

possibilitando a detecção precoce e a implementação de medidas profiláticas frente a potenciais 

fatores de risco para complicações à saúde das mães e de seus recém-nascidos (NUNES et al., 

2016; ADEYINKA et al., 2017).     

 É importante frisar que a atenção pré-natal tem o objetivo final de melhorar os 

resultados da gravidez, os quais incluem a redução da morbimortalidade materna e infantil 

(GADSON et al., 2017). Dessa forma, a não realização ou a prática ineficaz dessa assistência 

na atenção à saúde da mulher, tem sido relacionada a altos índices de morbimortalidade 

materno-infantil (GUIMARÃES et al., 2018).  

 A fim de fortalecer a assistência materno-infantil, o Ministério da Saúde (MS) 

(2011) lançou a Rede Cegonha, que consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher 

o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 

puerpério, bem como assegurar à criança o direito ao nascimento seguro, crescimento e 

desenvolvimento saudáveis. Ela é composta por quatro componentes, a saber: o pré-natal; o 

parto e nascimento; puerpério e atenção integral à saúde da criança; e o sistema logístico 

necessário para dar bom seguimento às pacientes.  

 O componente pré-natal compreende ações necessárias a um bom acompanhamento 

dessa gestante, e contempla ações que vão desde a captação precoce até o apoio às gestantes 
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nos deslocamentos, tanto para consultas de pré-natal quanto para o local onde o parto será 

realizado. Tais ações vão ao encontro da concretização dos Objetivos de Desenvolvimentos 

Sustentáveis (ODS) (2015-2030), que visam à redução da mortalidade materna para 30/100 mil 

nascidos vivos.  

 Para que esses resultados almejados sejam alcançados, os profissionais da Atenção 

Primária à Saúde (APS) e serviços de referência devem atuar com base nos preceitos da Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), atentando-se às necessidades de saúde e seus 

determinantes e condicionantes, de modo que os serviços estejam organizados para prestar 

atenção e cuidado, contemplando ações e serviços que operem sobre a saúde e o adoecimento, 

com visão para além dos muros dos serviços de saúde, com enfoque para as condições de vida 

e favorecimento de escolhas saudáveis (PNSP, 2018). 

 Portanto, uma das prioridades da PNPS é a formação e educação permanente de 

profissionais. Nesse contexto, o Projeto CompHP veio nortear as competências necessárias para 

atuar de forma eficaz na promoção da saúde, visto que, dentro do contexto de capacitação e 

desenvolvimento da força de trabalho, a identificação de competências e padrões oferecem a 

oportunidade de compartilhamento de conhecimentos e habilidades necessárias para uma 

prática efetiva de promoção da saúde (COMPHP, 2011).  

 No contexto do desenvolvimento de competências, reconhece-se que uma força de 

trabalho, com os conhecimentos e habilidades necessárias para a concretização da PNPS, seja 

fundamental para o crescimento e desenvolvimento da promoção da saúde global (COMPHP, 

2011). 

 O enfermeiro, como promotor de saúde, pode contribuir para a modificação da 

realidade instalada frente à qualidade da assistência pré-natal, principalmente em países de 

média e baixa renda, que seguem um movimento de crescentes taxas de desfechos pré-natais 

desfavoráveis, o que se deve, basicamente, ao precário acesso a atendimento pré-natal de 

qualidade, bem como ao manejo inadequado de casos como a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, 

resultando em piores desfechos maternos e perinatais (GADSON et al., 2017; MAYRINK; 

COSTA; CECATTI, 2018).   

 Um número superior a oito consultas de pré-natal é um fator protetor para a 

ocorrência de complicações maternas, a exemplo da pré-eclâmpsia. Além disso, um inquérito 

realizado na Califórnia revelou que 79% dos óbitos relacionados à pré-eclâmpsia foram 

causados por má administração (SNYDAL, 2014; MAIN, 2012). Em outras palavras, a 

melhoria dos resultados de saúde materna e fetal está absolutamente associada ao amplo acesso 
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aos serviços e à qualidade do atendimento e tratamento das complicações, traduzidas em 

melhores resultados perinatais. 

 Dessa forma, prestar uma assistência pré-natal adequada, com enfoque nos 

determinantes de saúde de cada gestante, pode prevenir complicações de ordem materno-

infantil, assistência essa que está diretamente relacionada ao acesso aos serviços de saúde, de 

atenção pré-natal e à qualidade da assistência, na qual esse acompanhamento pode permitir a 

detecção precoce de complicações e a oportunidade de tratamento adequado, em especial das 

síndromes hipertensivas, que representam a primeira causa de mortalidade materna em países 

em desenvolvimento.  

 

3.2 Pré-eclâmpsia  

 

 As síndromes hipertensivas ocupam o primeiro lugar no ranking de causas de 

mortes maternas em países em desenvolvimento e são responsáveis por cerca de 14% de todos 

os óbitos maternos no mundo, seguidas das hemorragias e infecções (FERREIRA, 2016). Na 

América Latina, a taxa de mortalidade é representada por 25,7% das mortes maternas (SAY et 

al., 2014). No Brasil, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, juntas, são as doenças que mais contribuem 

para a taxa de mortalidade materna, alcançando níveis de 20% de todas as mortes no país 

(MARÇAL et al., 2012; GIORDANO et al., 2014).  

 A PE, em especial, possui prevalência de 2 a 5% em países desenvolvidos 

(ROBERG et al., 2016). Entretanto, esses números ainda são mais alarmantes para os países 

em desenvolvimento, em que a prevalência varia de 10% a 18% (REZENDE et al., 2016). No 

Brasil, estima-se que a PE atinja 6,74% das gestações (ROCHA et al., 2017), e em Fortaleza, a 

quinta maior cidade do país, estudos apontam prevalência entre 6,4% (ALVES, 2012) e 9,4% 

(MOURA, 2015). 

 Sozinha, a PE ocasiona mais de 70.000 mortes maternas em todo o mundo 

(ROBERG et al., 2017; STEEGERS et al., 2010), 301 mortes no Brasil e 102 na região 

Nordeste, anualmente (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE, 2017). 

 Nesse contexto, a PE merece destaque por ser um importante problema de saúde 

materna, de ordem internacional, com alto potencial de letalidade e morbidade, que costuma 

ocorrer na segunda metade da gravidez. Durante a última década, estudos destacaram que a PE 

não é apenas uma doença, mas uma síndrome com muitas etiologias (SIBAI et al., 2005), tais 

como a placentação anormal (BROSENS et al., 2011), isquemia uteroplacentária 

(CHAIWORAPONGSA et al., 2014), distúrbios vasculares da placenta, resistência à insulina, 
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inflamação sistêmica materna, disfunção endotelial e desequilíbrio de proteínas angiogênicas e 

antiangiogênicas (EREZ et al., 2017), e deve ser interpretada como uma doença crônica, com 

potencial para a falência progressiva de múltiplos órgãos (RAMOS; SASS; COSTA, 2017). 

 A PE ainda pode ser definidacomo uma desordem multissistêmica caracterizada 

pela combinação de uma pressão arterial (PA) elevada (PA sistólica ≥140 mmHg ou PA 

diastólica ≥90 mmHg), após 20 semanas de gestação, combinada com proteinúria, caracterizada 

por excreção urinária de proteína (≥300mg/24h ou relação proteína/ creatinina ≥0,3 (ambas em 

mg/dℓ)) Fita = 1 + (utilizada apenas quando ausentes os métodos quantitativos); diferentemente 

das recomendações anteriores, a intensidade da proteinúria não deve mais ser considerada para 

o prognóstico materno nem ser o único aspecto a orientar as decisões (ACOG, 2013; 

TRANQUILLI et al., 2014; ROBERG et al., 2016; RAMOS; SASS; COSTA, 2017). 

 Recentemente, eliminou-se a dependência de proteinúria para o diagnóstico de pré-

eclâmpsia grave (ACOG, 2013), sendo assim, na ausência de proteinúria, o diagnóstico pode 

ser baseado na presença de hipertensão associada a distúrbios visuais ou cerebrais (dor de 

cabeça, escotomas ou convulsões), dor abdominal, edema de pulmão ou testes laboratoriais 

alterados, tais como a trombocitopenia (contagem de plaquetas < 100.000/mm3), alteração na 

função hepática (elevação das enzimas transaminases de duas vezes a concentração normal) e 

desenvolvimento de insuficiência renal (creatinina no soro > 1,1 mg/dℓ ou sua duplicação, 

inexistente outra doença renal) (ACOG, 2013; TRANQUILLI et al., 2014; ROBERG et al., 

2016; RAMOS; SASS; COSTA, 2017). 

 No entanto, apesar dos avanços conquistados frente à qualidade da assistência pré-

natal, a PE ainda representa uma das principais causas de morte materna em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (AL-RUBAIE et al., 2016). E, apesar da sua baixa 

incidência, o fato de contribuir em 15% para a incidência de parto pré-termo, 10% de natimortos 

e em 9 a 42% para a mortalidade materna (SCAZZOCCHIO, 2013; OLIVEIRA, 2015; 

ROBERG et al., 2016), justifica-se a necessidade de investigação precoce, a fim de rastrear 

mulheres com potencial risco de desenvolvimento subsequente. 

 Na prática clínica, a probabilidade de uma gestante de alto risco desenvolver a PE 

ou o bebê ser pequeno para a idade gestacional (PIG) aproxima-se entre 20 e 30% dos casos, 

vale ressaltar que a incidência de PE relatada em mulheres obesas varia entre 0,9 a 13,5%; 

naquelas com hipertensão, alcança níveis variantes entre 10 a 45%, e, em mulheres com PE 

prévia, esses números são ainda mais altos, 7,5 a 47%. Observa-se que essas variações 

dependem da construção da coorte estudada (SEED et al., 2011).  
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 Por sua fisiopatologia ainda não ser completamente elucidada, acredita-se que as 

origens da PE são multifatoriais. É bem aceito que a invasão placentária anormal e disfunção 

endotelial sistêmica desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento da doença. A 

transformação das artérias uterinas espiraladas pelos citotrofoblastos, que ocorre 

principalmente no primeiro trimestre da gravidez, é tipicamente ausente na PE, em especial na 

PE precoce. Uma desordem placentária profunda leva à produção de fatores angiogênicos 

placentários, disfunção endotelial celular, subperfusão materna, e, finalmente, os sinais e 

sintomas de PE. Vale ressaltar que a disfunção endotelial pode ser agravada pela idade materna 

avançada, a PA elevada e obesidade (SHMUELI, 2012; ROBERG et al., 2016). 

 Evidências sugerem a subdivisão da pré-eclâmpsia em PE de início precoce (PEP) 

(<34 semanas de gestação) e PE de início tardio (PET) (>34 semanas de gestação), essa 

classificação é a mais utilizada, tendo em vista que a taxa de morbidade neonatal declinam 

consideravelmente após 34 semanas de gravidez (POON et al., 2010; ACOG, 2015).  

 Em geral, a PE de início precoce está provavelmente associada a uma desordem da 

placentação profunda, em que há uma falha na transformação fisiológica das artérias 

espiraladas, ocasionando crescimento intrauterino restrito (CIR) ou fetos pequenos para a idade 

gestacional, morbidades maternas graves, incluindo insuficiência renal, sepse, a necessidade de 

histerectomia ou transfusão sanguínea, além do risco, em longo prazo, de desenvolvimento de 

doença cardiovascular materna, e o aumento do risco de morte materna com taxas de cesarianas 

mais elevadas (70%) (POON et al., 2010; LISONKOVA et al., 2014; PETTIT et al., 2015; 

EREZ et al., 2017; GUIDA et al., 2017).  

 Por outro lado, a PE de início tardio é mais comum e geralmente está associada a 

uma placentação adequada ou levemente comprometida, sendo responsável por 90% dos casos. 

Caracteriza-se por menor comprometimento do crescimento fetal e por considerável número de 

complicações maternas, porém com desfechos perinatais favoráveis (REIS, 2010; 

LISONKOVA et al., 2014). 

 No entanto, recentemente, pesquisadores avançaram frente à classificação da PE e 

sugerem uma nova subdivisão, classificando a pré-eclâmpsia em PE pré-termo (gestações que 

se encerram antes de 37 semanas) e PE termo (gestações com parto a partir de 37 semanas ou 

mais) (O’GORMAN et al., 2016; WRIGHT et al., 2016).    

 O risco de resultado adverso é muito mais elevado quando a PE é desenvolvida 

precocemente. Por tudo isso, existe uma recomendação para a predição de gestações de alto 

risco para PE, ou seja, uma tentativa de identificar gestantes de alto risco para modificar os 
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cuidados pré-natais, instituir medidas de tratamento e prevenção em tempo oportuno, a fim de 

reduzir complicações e mortes em decorrência dessa doença (POON et al., 2010).  

 Desse modo, a predição de PE torna-se um grande desafio à assistência obstétrica 

na atualidade. A identificação precoce dessas mulheres grávidas com alto risco para 

desenvolver PE permite a vigilância mais intensiva e a realização de medidas necessárias para 

melhorar a placentação e reduzir a prevalência da forma grave da doença, por meio de 

intervenções medicamentosas em grupos de alto risco e minimização de eventos perinatais 

adversos em mulheres que a desenvolveram (FMF, 2014; ACOG, 2015; WRIGHT et al., 2015). 

 Evidências científicas apontam que, para mulheres em alto risco de desenvolver a 

PE, o uso profilático e em baixas doses de aspirina (150mg/ dia), iniciado antes de 16 semanas 

de gestação, preferencialmente entre a 8a e a 12a semanas, é considerado seguro e eficaz para a 

prevenção de PE, sem aumentar as complicações durante o período perinatal, pois ela age 

melhorando a remodelação vascular e tem sido foco de pesquisas por mais de 30 anos, sendo 

considerado o medicamento mais custo-efetivo para a prevenção da PE e facilmente acessível 

a todos (PARK, 2013; CADAVID, 2017; LIU et al., 2017). Estudo realizado na Austrália 

estimou que mais de U$700.000 foram economizados por ano com a triagem para PE em 5.000 

mulheres que receberam cuidados nos serviços de saúde (SWEETING et al., 2015). 

 Em geral, a abordagem tradicional de triagem para PE visa identificar os fatores de 

risco clínico e características maternas para identificar mulheres com alto risco de desenvolver 

a PE, mas tal abordagem pode identificar apenas 35% de todos os casos de PE e 

aproximadamente 40% de PE precoce, com 10% de taxa de falsos positivos (O’GORMAN et 

al., 2016). Outras investigações têm levado em consideração as associações entre complicações 

hipertensivas e Índice de Massa Corporal (IMC), idade, PE anterior, história clínica e 

marcadores bioquímicos, tais como a proteína A associada ao fator de crescimento placentário 

e Doppler de artéria uterina (GIGUERE, 2010; AKOLEKAR, 2013; ACOG, 2015).  

 Vários estudos têm sido desenvolvidos e diversos fatores têm sido investigados, 

porém nenhum com valor preditivo suficiente para uso isolado. A anamnese e o exame físico 

são vistos como excelentes preditores, corroborando para isso a história pessoal da paciente 

(nuliparidade, idade, história familiar, antecedentes de PE, hipertensão arterial, doença renal, 

tireoidopatias, gestação múltipla, etc.) (BRANDÃO et al., 2010), mas se faz necessário associar 

esses fatores, que podem estar envolvidos no risco de desenvolver PE, de forma mais eficaz e 

menos dispendiosa, daí a relevância de estar aplicando algoritmos na prática assistencial ainda 

no primeiro trimestre gestacional. 
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3.3 Predição de pré-eclâmpsia e uso de algoritmos  

 

 A PE representa uma doença de grande relevância clínica e social e estudar a sua 

predição é um desafio para a obstetrícia atual e um campo fértil para o desenvolvimento de 

estudos.  

 A predição de pré-eclâmpsia consiste na tentativa de rastrear gestantes de alto risco, 

objetivando, primeiramente, reduzir a prevalência da doença mediante a modificação dos 

cuidados pré-natais e de intervenções farmacológicas em tempo oportuno e, em segundo lugar, 

minimizar eventos perinatais adversos para aquelas que desenvolveram a PE, visando à redução 

de complicações e mortes em decorrência dessa doença (POON et al., 2010; WRIGHT et al., 

2015).   

 Dessa forma, para que um teste de predição seja útil, do ponto de vista clínico, deve 

ser realizado precocemente, e o primeiro trimestre gestacional tem sido considerado o melhor 

período para rastreio de PE (ROCHA, 2016), por permitir o acompanhamento clínico 

direcionado às gestações identificadas como de alto risco (LIÃO, 2007).  

 Um dos fatores que influenciam o rastreamento precoce da PE se dá exatamente 

devido às recomendações científicas sobre a eficácia do uso da aspirina em baixas doses por 

gestantes de alto risco, para essa condição, devido ao seu baixo custo e por ser relativamente 

segura e facilmente acessível a todos (CADAVID, 2017).  

 Vários estudos já foram publicados abordando resultados satisfatórios e 

contraditórios sobre os benefícios da aspirina administrada em baixas doses em gestantes com 

alto risco para desenvolver a PE, na qual o seu uso poderia reduzir a prevalência da doença e a 

restrição do crescimento fetal, quando iniciada a partir da 16a semana gestacional (BUJOLD, 

2010; ROBERG, 2012; ROBERGE et al., 2017).  

 Dessa forma, a falta de consenso sobre para qual nível de risco para 

desenvolvimento da PE faz-se adequada a realização da profilaxia com aspirina ocasiona 

inconsistências nas recomendações e a possível subutilização da aspirina (CHAPPELL et al., 

2010). Ressalta-se, mais uma vez, a necessidade de fixação de um limite pré-estabelecido de 

risco para PE, com base em algoritmos validados, para que sejam largamente utilizados em todo 

o mundo e garantam a identificação de quais mulheres apresentam risco e devam receber a 

aspirina (BARTSCH et al., 2015). 

 Diante disso, numa revisão sistemática que avaliou 46 estudos envolvendo 32.891 

gestantes, foram identificados benefícios da dose baixa de aspirina na prevenção de PE, 
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reduzindo o risco dessa doença em 17%, apontando risco relativo (RR) de 0,83 (IC95%, 0,77-

0,89) (DULLEY et al., 2007).  

 Em uma meta-análise recente, realizada com 45 ensaios clínicos randomizados 

(ECR), incluindo 20.909 grávidas que utilizaram doses entre 50-150 mg de aspirina 

diariamente, seus resultados apontam que quando a aspirina foi iniciada na 16a semana, houve 

redução significativa e um efeito dose-resposta para a prevenção de PE, apontando RR de 0,57 

(IC95%, 0,43 e 0,75; p<0,0001; R² (ajustado) 44%; p=0,036), para a PE grave o RR foi de 0,47 

(IC95%, 0,26 e 0,83; p= 0,009; R² (ajustado)100%; p=0,008), e quanto à restrição do 

crescimento fetal (RCF) o RR foi 0,56 (IC95%, 0,44 e 0,70; p<0,001; R² (ajustado)100%; 

p=0,044); estes dados estavam relacionados a doses mais elevadas de aspirina e foram 

associados com a maior redução desses três resultados. Quando a aspirina foi iniciada após 16 

semanas, houve uma menor redução da pré-eclâmpsia RR de 0,81 (IC95%, 0,66 e 0,99; p=0,04), 

sem relação com a dose de aspirina (R2 ajustado 0%; p=0,941) (ROBERGE et al., 2017).  

 Em revisão da doença hipertensiva durante a gravidez, que integrou as Diretrizes e 

Recomendações da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 

(FEBRASGO) e preparada pela Comissão Nacional Especializada para Hipertensão na 

Gravidez, após análise crítica dos vários estudos, em seus achados eles destacaram que para 

mulheres grávidas em risco para PE, eclâmpsia ou síndrome HELLP, a aspirina deve ser 

administrada de forma profilática em baixas doses (75-170 mg), uma vez por dia, 

preferencialmente à noite (antes de ir dormir), e iniciada antes da 16a semana. No tocante ao 

momento ideal para a suspensão da aspirina, os estudiosos apontaram que ela pode ser utilizada 

até o parto, mas a sua suspensão após a 36a semana é racional e evitaria potenciais riscos de 

aumento de hemorragia durante o parto (RAMOS; SASS; COSTA, 2017). 

 Em relação à predição da PE, tem sido encorajada a adoção de algoritmos, que, 

quando aplicados ainda no primeiro trimestre gestacional, possibilitam a identificação de 

grupos de risco, a implementação de medidas profiláticas e o direcionamento individual da 

vigilância obstétrica (OLIVEIRA, 2015), por meio de análise multivariada para estimar o risco 

individual ao considerar fatores como as características maternas, história pregressa, dentre 

outros, elevando a taxa de detecção precoce (POON et al., 2010).  

 Na saúde, os algoritmos são instrumentos simples, diretos e de fácil acesso. Eles 

conferem uma visão completa do processo de cuidado e funcionam como mapas, servindo de 

guia para a tomada de decisões, especialmente quando essas são complexas (CHANES et al., 

2008). 
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 Devido à PE ser uma doença multifatorial, os algoritmos incluem múltiplas 

variáveis e assim obtêm melhor performance na identificação de grupos de risco, do que aqueles 

que utilizam apenas um único fator (ACOG, 2015; OLIVEIRA, 2015), visto que a história 

materna isolada está associada a uma taxa de detecção de 30% e, quando associada a parâmetros 

biofísicos (incluindo pressão arterial média e estudo doppler das artérias uterinas) e 

bioquímicos, a taxa de detecção aumenta significativamente para os 46,7 a 100% para PE 

precoce. Os modelos também tendem a ter melhor valor preditivo (ou seja, a proporção de 

pacientes com resultados positivos que desenvolvem PE) para PE de início precoce e PE grave 

(ACOG, 2015). 

 Diante disso, muitos são os testes que visam o rastreamento precoce da PE, posto 

que cada um aborda diferentes aspectos fisiopatológicos da doença. Entretanto, nenhum deles 

reúne, até hoje, todas as características ideais para a predição de PE, sendo elas: ser simples, 

rápido, não invasivo, de fácil realização e pouco dispendioso para que haja boa disponibilização 

na Atenção Primária à Saúde (APS), além de ter alta acurácia (proporção de predições corretas), 

apresentar alta sensibilidade (proporção de doentes com teste positivo em relação à soma de 

todos os doentes) e especificidade (proporção de não doentes com teste negativo em relação à 

soma dos não doentes) para a predição precoce da doença (LIÃO, 2007; ALVES, 2012; 

MOURA, 2015; ROCHA, 2016). 

 Desta forma, alguns preditores de PE têm sido largamente utilizados em estudos e 

merecem ser destacados, são eles: características maternas, Pressão Arterial Média (PAM); 

ultrassonografias (Doppler de artérias uterinas, oftálmica, braquial e veia interlobar renal, e 

cálculo do volume placentário e uso de 3D Power Doppler); biomarcadores (marcadores da 

função placentária – PAPP-A, proteína plasmática 13 – PP-13 e cistatina C); agentes 

angiogênicos (fator de crescimento placentário – PIGF e fator de crescimento endotelial – 

VEGF); agentes antiangiogênicos como tyrosina-kinase-1 fms-like solúvel (sFlt1) e a endoglina 

solúvel (sENG); DNA e RNA de células fetais; hormônios inibina A e activina A; e moléculas 

de origem materna (Pentraxin 3) (COSTA et al., 2011; KANE et al., 2014; FMF, 2015). 

 Vale ressaltar que esses diversos testes, quando utilizados de forma individual (não 

combinada), não possuem eficácia necessária para a predição de PE. Por tudo isso, destaca-se 

que esse algoritmo foi construído utilizando-se características maternas e Pressão Arterial 

Média (PAM), que serão descritas a seguir.  

 Atualmente, diversos estudos têm utilizado os mais variados fatores clínicos e 

características maternas como fatores que ampliam o risco para desenvolvimento da PE. Os 

mais largamente utilizados são: idade materna avançada (O’GORMAN, 2015; 
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SCAZZOCCHIO, 2017; WRIGHT, 2015), nuliparidade/paridade (ACOG, 2015; RUBAIE, 

2016; SCAZZOCCHIO, 2017; POON, 2010a; PLASSENCIA, 2007), etnia negra (RAMOS; 

SASS; COSTA, 2017; ROBERGE et al., 2017), aumento do índice de massa corporal (IMC) 

(sobrepeso, obesidade) (BUJOLD et al., 2010; GORMAN, 2015; RUBAIE, 2016; WRIGHT, 

2015), história de pré-eclâmpsia prévia (RUBAIE, 2016; POON, 2010a; PLASSENCIA, 2007), 

história familiar de pré-eclâmpsia (RUBAIE, 2016; POON, 2010a; PLASSENCIA, 2007; 

POON, 2010b; WRIGHT, 2015), gestação múltipla (ACOG, 2015), hipertensão crônica 

(ACOG, 2015; GORMAN, 2015; POON, 2010b; WRIGHT, 2015), doença renal crônica 

(ACOG, 2015; BUJOLD et al., 2010), diabetes mellitus (DM) pré-existente e DM gestacional 

(BUJOLD et al., 2010; GORMAN, 2015; WRIGHT, 2015).  

 A Fetal Medicine Foundation (FMF) (2015) elaborou um algoritmo para a predição 

de PE com base na combinação de fatores maternos e resultados de várias medidas biofísicas e 

bioquímicas realizadas em diferentes estágios na gravidez. A aplicação desse algoritmo permite 

o cálculo de risco para PE com base apenas em fatores maternos e em combinação com qualquer 

um dos biomarcadores, sejam eles biofísicos ou bioquímicos, combinados das mais diferentes 

formas. Portanto, o desempenho geral do rastreio em qualquer população depende da 

distribuição de vários fatores maternos na população estudada. 

 Além disso, o desempenho da triagem aponta que para cada período gestacional 

alguns marcadores são mais úteis. Dessa forma, para o primeiro trimestre gestacional (11+0 a 

14+1 semanas), os marcadores são Pressão Arterial Média (PAM), Índice de Pulsatilidade (IP) 

da artéria uterina, fator de crescimento placentário (PIGF) e proteína A plasmática associada à 

gravidez (PAPP-A). A triagem ótima por uma combinação de fatores maternos, PAM, IP da 

artéria uterina e PIGF, pode detectar 89% de PE precoce, 75% de PE pré-termo e 47% de PE 

termo, em valor preditivo positivo (VPP) de 10%.  

 Os marcadores úteis no segundo trimestre (19+0 a 24+6 semanas) são PAM, IP da 

artéria uterina, PIGF e tyrosina-kinase-1 fms-like solúvel (sFLT-1). Considerados como um 

ótimo rastreio por combinar fatores maternos, PAM, IP da artéria uterina e PIGF, podendo 

detectar 99% de PE precoce, 85% de PE pré-termo e 46% de PE termo, em VPP de 10%.  

 Os marcadores úteis no terceiro trimestre são PAM, IP da artéria uterina, PIGF 

e sFLT-1. O rastreio em 30+0 a 34+6 semanas pode detectar 98% de PE pré-termo e 60% de PE 

termo; e triagem em 35+0 a 37+6 semanas pode detectar cerca de 85% de PE termo, com VPP de 

10% (FMF, 2015). 

 Além da Fetal Medicine Foundation, outras instituições trabalham prioritariamente 

com o levantamento das características maternas, com vistas ao rastreamento de risco para a 
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PE, são elas: National Institute of Clinical Excellence (NICE) e American College of 

Obstetricians and Gynecologists (ACOG), em especial.   

 A National Institute of Clinical Excellence (2013) classifica as gestantes em dois 

grupos, com suas respectivas características maternas, para desenvolvimento da PE, são eles: 

1) Mulheres com alto risco – doença hipertensiva durante uma gravidez anterior; doença renal 

crônica; doença autoimune, como lúpus eritematoso sistêmico ou síndrome antifosfolípide; 

diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2 e hipertensão crônica; e 2) Mulheres de risco moderado – 

primeira gravidez; 40 anos ou mais de idade; intervalo de gravidez de mais de 10 anos; índice 

de massa corporal (IMC) de 35 kg/m2 ou mais, na primeira visita; história familiar de pré-

eclâmpsia; e gravidez múltipla. 

 Já a American College of Obstetricians and Gynecologists (2013) considera 

importante a identificação de gestantes com risco para desenvolvimento da PE de início 

precoce, visando o encaminhamento para uma vigilância mais intensiva ou a aplicação de 

terapias para evitar condições mais graves. Dito isso, a ACOG considera que não existem testes 

precisos para a predição de PE e ressalta que investigar a fundo a história clínica e realizar 

medidas de pressão arterial de rotina são as melhores ferramentas disponíveis para alertar o 

risco iminente para a doença. 

 Mediante o exposto, a ACOG (2013) considera como fatores de risco para PE a:  

primiparidade, pré-eclâmpsia prévia, hipertensão crônica e doença renal crônica ou ambas, 

história de trombofilia, gestação múltipla, fertilização in vitro, história familiar de PE, diabetes 

mellitus tipos 1 e 2, obesidade, lúpus eritematoso sistêmico e idade materna avançada (> 40 

anos). A ACOG justifica que qualquer benefício marginal ocorrido pela adição de testes 

biofísicos, incluindo a Dopplervelocimetria de artérias uterinas e testes analíticos séricos 

maternos, ao rastreamento com base em fatores de risco, deve ser quantificado para justificar 

os custos adicionais (ACOG, 2017).   

A Pressão Arterial Média (PAM) é considerada um bom preditor para mensurar o 

risco que a gestante tem para desenvolver PE, por ser um teste não invasivo, fácil de ser 

realizado e com bom custo-efetividade.  

Estudiosos afirmam que pequenas variações na pressão arterial podem ser nocivas 

para as gestantes e ser um marcador de risco para desenvolvimento da PE (REDMAN; SACKS; 

SARGENT, 1999). Mulheres que desenvolveram subsequentemente PE tiveram leituras de 

elevada pressão arterial sistólica e pressão arterial média (pressão arterial sistólica (PAS) 

somada ao dobro da pressão diastólica (PAD) dividido por três – PAM = [(PAS + 2xPAD)/ 3)] 

antes do início clínico da doença (HARRIS et al., 2006; ROCHA, 2016). 
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 A PAM, quando combinada com as características maternas, detectaria uma taxa 

de falso positivo de 10% e possui taxa de detecção estimada para PE precoce, PE tardia e 

hipertensão gestacional de 76%, 52% e 48%, respectivamente, com uma taxa de falso positivo 

de 10% (POON et al., 2011; GALLO et al., 2014). 

 Atualmente, na prática clínica, o uso de esfigmomanômetros de mercúrio continua 

sendo o padrão-ouro para o monitoramento da PA, por ser um método não invasivo. No entanto, 

há preocupações tanto com o seu desempenho clínico como com a segurança do uso desses 

instrumentos (MARKANDU et al., 2000; MION; PIERIN, 1998; POON et al., 2008). Frente a 

essa preocupação, esses problemas podem ser resolvidos com o uso de dispositivos 

automatizados para a verificação da PA. Todavia, ainda existem poucos aparelhos validados 

para serem utilizados com gestantes para predizer a PE (REINDERS et al., 2005; POON et al., 

2008). 

 Em uma coorte prospectiva, realizada com 2.400 gestantes recrutadas às 11-13 

semanas, em um único hospital do Canadá, observou-se que os resultados de mensuração da 

PAM variam conforme o aparelho de mensuração utilizado, podendo ele ser manual ou 

automático. Os resultados apontam que quando a PAM é medida utilizando um dispositivo 

automatizado, entre 11-13 semanas, pode ser útil para identificar as mulheres em alto risco de 

pré-eclâmpsia, em combinação com outros marcadores, dentre eles as características maternas; 

já a PAM verificada por dispositivo manual não é útil para tal triagem (GASSE et al., 2017). 

 Em técnica desenvolvida para a verificação da PAM em gestantes, a fim de 

melhorar o desempenho para predição de PE, ficou evidente que a PA deveria ser medida por 

aparelho automático, devidamente calibrado e validado, além de serem necessárias duas 

medições, em ambos os braços, simultaneamente, sendo a média das quatro medidas utilizadas 

expressa como múltiplos da mediana (MoM), após verificação das características maternas 

(POON et al., 2012). 

 

3.4 Tecnologias da Informação na predição de pré-eclâmpsia 

 

 Na atualidade, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) voltadas para 

a área da saúde funcionam como ferramentas apoiadoras para a estruturação e a organização 

dos dados e informações em saúde, possibilitando o armazenamento, processamento, acesso 

em tempo real e/ou remoto e compartilhamento dos mesmos, tanto por profissionais envolvidos 

na assistência, como pelo próprio paciente (BARRA et al., 2017; GUIMARÃES; GODOY, 

2012; MATSUDA et al., 2015). 
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 As TICs vêm sendo consideradas como um recurso global que auxilia no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das profissões da saúde, em especial, a Enfermagem, por 

permitir a rápida disseminação e atualização dos conhecimentos, além de contribuir com a 

tomada de decisão clínica, por parte dos profissionais, e representar um recurso que aperfeiçoe 

o processo de cuidado e avaliação, contribuindo com a elaboração de diagnósticos fidedignos 

e orientações/condutas terapêuticas mais qualificadas destinadas aos pacientes (GROSSI et al., 

2014; MATSUDA et al., 2015). 

 Dito isso, o investimento em softwares, principalmente os aplicativos para 

dispositivos móveis, conceituados como um conjunto de ferramentas desenhado para realizar 

tarefas e trabalhos específicos, tablets e smartphones (BANOS et al., 2015) têm sido largamente 

utilizados como os novos geradores de fontes de informação, por apresentarem bom 

desempenho, facilidades de transporte e armazenamento (OLIVEIRA et al., 2017; PEREIRA 

et al., 2017), focando nas reduções de barreiras de tempo e espaço, uma vez que podem 

acompanhar o usuário onde estiver e em qualquer horário que o queira acessar. 

 Essa disseminação da internet e de dispositivos móveis levou ao surgimento de um 

novo conceito em saúde, voltado para eletrônicos, ou seja, difundiu-se a ideia de Saúde Móvel 

(mHealth) (ROCHA et al., 2016). Segundo a Organização Mundial da Saúde (2011), ainda não 

existe uma definição padronizada para esse novo conceito. No entanto, pode-se considerar 

como sendo a oferta de serviços médicos e/ou de Saúde Pública, que se valem do apoio 

tecnológico de dispositivos móveis, a exemplo, o telefone celular ou outros dispositivos que 

estejam conectados diretamente aos usuários.   

 Atualmente, o uso de smartphones tem apresentado um potencial transformador 

para o cuidado em saúde, por colocar o poder da comunicação, conectividade com a internet e 

configurações sofisticadas nas mãos de profissionais e pacientes.  

 É nítido que na última década a noção de saúde móvel (mHealth) foi aumentada, 

devido à maioria dos aplicativos mHealth desenvolvidos possibilitarem a promoção da saúde 

longe do endereço do serviço de saúde, além de contribuírem para a autogestão e comunicação 

(FIORDELLI et al., 2013).  

 Além disso, o preço e o tamanho dos telefones móveis diminuíram muito, fato que 

contribuiu para que eles se tornassem disponíveis mesmo nos países de renda mais baixa, e vale 

ressaltar que a assinatura de telefone celular em todo o mundo, no ano de 2015, alcançou quase 

7 bilhões de usuários (ITU, 2015). 
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 Logo, percebe-se que os profissionais de saúde podem estar utilizando smartphones 

para favorecer a detecção analítica dos riscos que os pacientes correm para desenvolver 

determinados tipos de doenças.  

 Alguns estudos destacam que aplicativos, incluindo os resultados gerados por eles, 

podem ser utilizados para a otimização dos resultados e redução dos riscos em saúde, bem como 

para a compreensão dos fatores determinantes que promovam a saúde e/ou que levam à doença 

(BARRA et al., 2017; MARCANO et al., 2015; PERES; MARIN, 2012).  

 Dentre os estudos já publicados, até agora, em sua maioria, os pesquisadores 

abordam a mHealth em aplicativos que visam os smartphones apenas como monitores ou como 

ferramentas de leitura para alguns tipos de exames ou como ferramenta real de feedback de 

tempo, por exemplo, para o processamento de sinal de eletrocardiograma, dentre outros 

(JONAS et al., 2016; KONNAIYAN et al., 2017).   

 Por tudo isso, acredita-se que, por a pré-eclâmpsia ser uma doença específica da 

gravidez, e que continua a causar significativa morbidade e mortalidade materna e fetal, 

principalmente em ambientes com recursos médicos limitados, por não rastrearem 

adequadamente a pré-eclâmpsia, tais como países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil 

(JONAS et al., 2016). 

 Elaborar um aplicativo assistencial e que contenha um algoritmo para predição de 

pré-eclâmpsia, no primeiro trimestre gestacional, auxiliará os profissionais de saúde a triarem 

corretamente as mulheres de baixo e alto risco para desenvolvimento da doença, e, assim, 

aplicar condutas recomendadas à prevenção e controle da PE.  

 Contudo, devido aos países em desenvolvimento não possuírem a capacidade de 

cuidados de saúde e instalações para testes sofisticados para a pré-eclâmpsia, existe a clara 

necessidade de um novo paradigma de testes desenvolvidos especificamente para esses 

ambientes que exigem simplicidade no diagnóstico (JONAS et al., 2016; KONNAIYAN et al., 

2017). Portanto, o uso de um algoritmo aplicado aos dispositivos móveis se enquadra nessa 

limitação e necessidade.   

 Além disso, combinar um algoritmo com um aplicativo, como propõe este estudo, 

tem o potencial para agilizar a triagem relacionada ao risco para pré-eclâmpsia e melhorar a 

qualidade pré-natal.  
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4 METODOLOGIA 

 

O estudo foi desenvolvido em duas fases: inicialmente, realizou-se um estudo de 

desenvolvimento tecnológico (construção de aplicativo) e, na segunda, a validação do 

aplicativo. 

 

4.1 Fases do Estudo  

 

4.1.1 Primeira Fase: estudo de desenvolvimento tecnológico   

 

Trata-se de um estudo de desenvolvimento tecnológico, que consiste na construção 

e desenvolvimento de softwares e outras estratégias tecnológicas que possam ser 

implementadas tanto em ambiente educacional como assistencial e visam a criação de produtos 

ou seu aperfeiçoamento (POLIT; BECK, 2011). Essa fase transcorreu de junho de 2018 a 

janeiro de 2020. 

 

4.1.1.1 Construção do aplicativo  

 

Para a construção do aplicativo assistencial, seguiram-se os passos propostos por 

Bernardo (1996). Para esse autor, a construção de um aplicativo deve ser constituída por quatro 

etapas: definição do escopo, planejamento, produção e implementação.  

 

4.1.1.2 Definição do escopo (estado da arte) 

  

 De acordo com Bernardo (1996), a definição do escopo consiste em definir o 

conteúdo do aplicativo, essa etapa é necessária para estruturar e organizar o processo de 

construção de um aplicativo.  

 O desenvolvimento da primeira etapa de construção do aplicativo foi precedida por 

uma vasta pesquisa sistemática em lojas virtuais, nos principais sistemas operacionais: Play 

Store (Android, Google) e App Store (iOS, Apple), para o benchmarking, que consiste na busca 

das melhores práticas na indústria para conduzirem um desempenho superior (CAMP, 1998). 

Visou-se, a partir dessa busca, identificar e analisar os principais aspectos presentes nos 

aplicativos existentes, a fim de embasar a construção de um aplicativo inovador e que fosse 
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capaz de aglutinar melhores funções e, consequentemente, tivesse um desempenho superior aos 

já disponíveis. 

 A mensuração de desempenho e o benchmarking têm apresentado um importante 

papel em diferentes indústrias, uma vez que fornecem informações indispensáveis para o 

planejamento e controle dos processos gerenciais, além de possibilitar o monitoramento e o 

controle dos objetivos e metas estratégicas, bem como a comparação do desempenho das 

empresas em relação aos seus concorrentes (COSTA; FORMOSO, 2011). 

 Dito isso, para essa etapa foi realizado um estudo avaliativo (tópico 5.1 dos 

resultados) e uma revisão sistemática (tópico 5.2 dos resultados). O estudo avaliativo foi 

realizado para identificar os aplicativos móveis disponíveis para profissionais de saúde, no que 

se refere à PE; e, a revisão sistemática, para saber quais as condutas mais recentes para a 

prevenção de PE. 

 Nesse caso, como esse aplicativo tem intuito assistencial, optou-se por incluir um 

algoritmo para predição de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre gestacional (11+0 a 13+6 

semanas), previamente construído (ROCHA et al., 2017), e que leva em consideração as 

características maternas (CM) e Pressão Arterial Média (PAM).  

 Para estimar o risco de desenvolvimento de PE, foram utilizados os seguintes 

parâmetros: história familiar de PE, PE anterior, IMC e PAM.  

 As fórmulas utilizadas foram: 

CM = −0,189 + 0,011 × IMC + 0,127 (história familiar de PE)−0,062 (sem PE prévia); 

CM + PAM = –0,426 + 0,004 × PAM + 0,129 (história familiar de PE) - 0,059 (sem PE 

prévia) + 0,006 × IMC. 

 Para estimar o risco de desenvolver PE pré-termo, utilizaram-se como parâmetros: 

hipertensão crônica, PE anterior e IMC. 

 As fórmulas utilizadas foram:  

CM = −0,051 + 0,109 (hipertensão crônica) + 0,083 (PE anterior) + 0,003 × IMC; 

CM + PAM = -0,197 + 0,003 × MAP + 0,084 (hipertensão crônica) + 0,073 (PE anterior). 

 Para calcular o risco de desenvolvimento de PE termo, os parâmetros utilizados 

foram: história familiar de PE, nuliparidade e IMC, tendo em vista que a PAM não contribuiu 

significativamente para o risco.  

 A fórmula utilizada foi:  

CM = −0,161 + 0,093 (história familiar de PE) + 0,007 × IMC + 0,049 (nulípara). 

 A decisão pela inclusão desse algoritmo no aplicativo deve-se ao fato de o mesmo 

se configurar em um avanço frente às atividades de assistência pré-natal, especialmente às 
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mulheres de alto risco para pré-eclâmpsia, uma vez que trata-se de uma tecnologia que pode 

potencializar a triagem precoce dessas mulheres e favorecer condutas adequadas frente a essa 

problemática.  

 A intenção do uso do algoritmo não é substituir a realização de demais exames 

preditivos, e sim proporcionar um recurso facilitador, prático e barato que auxilie na detecção 

precoce de mulheres de alto risco para a doença. O mesmo é ideal para ser utilizado em países 

pouco desenvolvidos como o Brasil, a tempo que se adequa aos preceitos do Sistema Único de 

Saúde, por ser simples, de aplicabilidade prática e barata, tendo em vista que os materiais 

necessários à triagem estão disponíveis na rede de serviços de saúde.  

   

4.1.1.3 Planejamento  

 

Nesta etapa, o principal objetivo é criar o protótipo completo do projeto e elaborar 

o cronograma de execução (BERNARDO, 1996). Para esta etapa foi elaborado um esboço das 

telas do aplicativo em PowerPoint, a fim de facilitar o trabalho do programador e fornecer uma 

visão geral de como seriam distribuídas as informações nas telas do aplicativo, bem como 

esboçar os recursos multimídias a serem utilizados, tais como as combinações de textos, sons, 

imagens, dentre outros. Para esta etapa, faz-se imperioso considerar as características do 

público-alvo (profissionais).  

 O responsável pela criação do software deverá preocupar-se com a criação de um 

sistema de fácil navegação e entendimento, a fim de evitar problemas relacionados à dificuldade 

de interação dos usuários com o sistema. Para a realização desta etapa e das que se seguem, 

contou-se com um designer e um programador de sistemas, os quais foram contratados para a 

realização do projeto.  

 O planejamento foi centrado nas necessidades do público-alvo, de modo que a 

interface permite ao usuário servir-se do sistema. Favorecer uma boa interação entre usuário e 

sistema deve ser um dos objetivos a ser perseguido durante a construção de designs de sistemas.   

 Preece, Rogers e Sharp (2013) propuseram uma metodologia sobre Design de 

Interação Centrado no Usuário, a preocupação central do Design de Interação é projetar 

produtos interativos que sejam de fácil aprendizagem, eficazes no uso e capazes de proporcionar 

ao usuário uma experiência gratificante; os mesmos devem favorecer o processo de interação 

homem-computador.  

 O Design de Interação Centrado no Usuário é formado por quatro atividades 

interativas, a saber: identificação das necessidades e definição de requisitos; (re)design; 
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construção de uma versão interativa; e avaliação (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013). Para a 

construção de uma tecnologia, deve-se levar em consideração as necessidades reais do usuário, 

e, tendo em vista essa necessidade, levantaram-se, nas plataformas móveis, os aplicativos já 

existentes para analisar as suas lacunas, momento esse que foi contemplado na etapa anterior.  

 

4.1.1.4 Produção 

 

O protótipo foi construído a partir dos esboços das telas, realizados na etapa de 

planejamento. Foi nesse momento em que o layout final das telas foi construído e as mídias 

foram inclusas. As mídias foram processadas em programas específicos.  

Inicialmente, foram desenvolvidos a Identidade e os Padrões Visuais para o sistema, 

incluindo-se o logotipo, paleta de cores e fontes. Esse conteúdo foi utilizado para criar o 

material de apresentação institucional e divulgação da plataforma. 

O sistema foi desenvolvido em Wordpress, o Content Management System (CMS) 

ou Sistema Gerenciador de Conteúdo, sendo este o mais utilizado no mundo, que é um sistema 

livre e aberto de gestão de conteúdo para a internet, baseado em PHP, que consiste em uma 

linguagem de programação livre, usada originalmente para o desenvolvimento de aplicações 

dinâmicas em sites e sistemas com banco de dados MySQL.  

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados que utiliza a 

linguagem SQL como interface, é o banco onde os dados do sistema ficarão armazenados. O 

sistema foi disponibilizado online no domínio www.preapp.com.br.1  

Essencialmente, um CMS é um sistema que tem como objetivo facilitar a criação, 

edição, publicação e distribuição de informação. É possível imaginar um CMS como um 

esqueleto de um website, necessitando apenas que o usuário preencha esse esqueleto com 

conteúdo, que é a informação que ele deseja compartilhar. 

Após a programação, realizou-se a verificação do sistema, a fim de identificar erros 

de programação, os quais poderiam inviabilizar o projeto, objetivando-se, com isso, garantir a 

operacionalidade do aplicativo (BERNARDO, 1996).  

Além de conter o algoritmo para calcular o risco de pré-eclâmpsia das gestantes, 

páginas de retorno com classificação do risco de desenvolvimento para pré-eclâmpsia (baixo e 

alto risco) e suas respectivas condutas, o aplicativo possui, ainda, as seguintes características: 

cadastro de usuários e administradores, cadastro de paciente com dados pessoais e obstétricos, 

                                                             
1 Disponível em: https://preapp.com.br/  

http://www.preapp.com.br/
https://preapp.com.br/
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formulários com código de cidade (código IBGE) para geolocalização, cálculos automatizados 

de idade, idade gestacional, Índice de Massa Corpórea (IMC), Pressão Arterial Sistólica (PAS) 

e Pressão Arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM). Ademais, contém a opção 

de exportação dos dados para trabalho em Excel e opção de impressão ou gerar PDF com o 

diagnóstico e condutas, além de adaptar-se automaticamente a computadores, tablets e 

smartphones, e estará disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. 

 

4.1.1.5 Implementação  

 

A implementação visa disponibilizar o software para a utilização e supervisionar 

seu funcionamento (BERNARDO, 1996). Inicialmente, os primeiros testes foram realizados 

pelo desenvolvedor do aplicativo e, posteriormente, pelos pesquisadores. Para tanto, os 

pesquisadores acessaram o sistema e conferiram se existia alguma inconsistência ou dificuldade 

de acesso. Dessa maneira, somente após esse teste o sistema foi disponibilizado para ser testado 

por pessoas não envolvidas em sua produção.  

 

4.1.2 Segunda Fase: validação do aplicativo 

  

 De posse do aplicativo elaborado, ele foi submetido à apreciação dos especialistas 

clínicos, com experiência nos cuidados em obstetrícia, gravidez de risco, pré-eclâmpsia e 

cardiologia, grupo composto pelos profissionais atuantes nas Unidades de Atenção Primária à 

Saúde (UAPS). Ainda, solicitou-se a avaliação de especialistas técnicos das áreas de tecnologia 

da informação/comunicação/computação.   

  

4.1.2.1 Seleção dos especialistas 

 

 Para a seleção dos especialistas em estudos de validação, recomenda-se que sejam 

levados em conta três aspectos fundamentais, a saber: o número de especialistas, os critérios 

para a inclusão dos mesmos e a forma de análise dos dados para a validação (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2013). 

 No tocante ao número de especialistas necessários para a validação, verifica-se que 

não há uma recomendação. Optou-se por adotar as recomendações propostas por Pasquali 

(1998), segundo o qual um número entre seis e vinte especialistas é recomendável para o 
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processo de validação. Desta forma, estipulou-se um número de 19 juízes, a fim de evitar 

empates de opiniões.  

 O grupo de especialistas que realizou a validação interna foi composto por 

pesquisadores/docentes com experiência na área de obstetrícia, em especial na área de gravidez 

de risco e pré-eclâmpsia e cardiologia; ainda, serão convidados especialistas da área de 

tecnologia da informação/comunicação/computação.  

 

4.1.2.2 Validação do aplicativo assistencial  

 

Nessa etapa, o PREApp® foi submetido à avaliação de um grupo de especialistas 

no assunto em estudo.  

A fim de estipular o perfil dos especialistas que participaram do estudo, foram 

adotados os critérios traçados por Jasper (1994), a autora estabelece que um especialista deve 

atender aos seguintes requisitos: possuir habilidade/conhecimento adquiridos pela experiência; 

possuir habilidade/conhecimento que torna o profissional uma autoridade no assunto; possuir 

habilidade especial em determinado tipo de estudo; possuir aprovação em um teste específico 

para identificar especialistas; possuir classificação alta atribuída por uma autoridade.  

Para tanto, definiu-se que os especialistas deveriam se enquadrar em pelo menos 

dois dos critérios descritos por Jasper (1994), para que assim fossem classificados como 

especialistas na área temática. Isso posto, as características específicas referentes a cada um dos 

requisitos citados foram estabelecidas, de modo que o especialista possuiu, no mínimo, uma 

das características instituídas para o requisito em que se enquadra (Quadros 6 e 7). 

A seleção dos especialistas foi feita por meio de busca na Plataforma Lattes e/ou 

indicação por terceiros, por amostragem de rede ou “bola de neve”, que consiste em uma técnica 

de amostragem por conveniência bastante utilizada quando a população é composta por pessoas 

com características difíceis de serem encontradas. Nesse caso, um sujeito que se enquadre nos 

critérios de participação do estudo será solicitado a indicar outros participantes (POLIT; BECK, 

2011).  

Elaborou-se, a princípio, uma lista com nomes e contatos de profissionais da área 

de obstetrícia, gravidez de risco, pré-eclâmpsia e cardiologia e de tecnologia da 

informação/comunicação/computação e, posteriormente, foi realizada uma busca de seus 

respectivos currículos Lattes, a fim de verificar o enquadramento desse possível especialista 

nos critérios de identificação de especialistas proposto por Jasper (1994).  
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Foi enviado, via correio eletrônico (e-mail), para cada especialista elegível a 

participar da pesquisa, de todas as áreas supramencionadas, uma carta convite contendo 

informações sobre a pesquisa e seus objetivos (APÊNDICE A). A fim de assegurar o 

quantitativo amostral, o convite foi enviado a um número maior de especialistas, devido à 

possibilidade de não efetivação do contato, bem como a recusa em participar da pesquisa e o 

não retorno do instrumento preenchido, em tempo pré-estabelecido. Os especialistas que 

concordaram em participar do estudo receberam os demais documentos em seus correios 

eletrônicos.  

Após o aceite para participar da pesquisa, foi enviado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) eletrônico (APÊNDICE B), um Termo de Confidencialidade e 

Sigilo (APÊNDICE C), um documento com os devidos procedimentos de coleta de dados da 

pesquisa, um vídeo gravado no APP gravador de tela demonstrando a navegação no aplicativo 

e suas funções (APÊNDICE D), um questionário relacionado ao perfil do especialista e sua 

trajetória profissional, para os especialistas clínicos e técnicos (APÊNDICES E e F) e de um 

instrumento para avaliação do aplicativo (software) para especialistas clínicos e outro para os 

especialistas técnicos (APÊNDICES G e H).  

Foi estabelecido o prazo de 15 dias, sendo prorrogado por igual período, para o 

retorno do especialista; caso não ocorresse, ele seria excluído da amostra. Com base na 

apreciação realizada da primeira versão do aplicativo pelos especialistas, as sugestões foram 

analisadas e acatadas, caso fossem pertinentes e auxiliassem na reformulação da versão final 

do aplicativo.
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Quadro 1 – Conjunto de requisitos para a definição de especialistas de conteúdo, conforme proposto por Jasper (1994), e respectivas características estabelecidas para a 

identificação e seleção dos participantes avaliadores da validade de conteúdo. Fortaleza-CE, 2020. 

REQUISITO CARACTERÍSTICAS 

Possuir habilidade/ 

conhecimento 

especializado que tornam o 

profissional uma 

autoridade no assunto.  

- Ter sido palestrante convidado ou ter participado em mesas redondas em evento científico nacional ou 

internacional da área de Saúde, especificamente em obstetrícia, gravidez de risco, pré-eclâmpsia e/ou cardiologia;  

- Ter orientado trabalho(s) acadêmico(s) de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) com temática(s) 

relativa(s) à obstetrícia, gravidez de risco, pré-eclâmpsia e/ou cardiologia;  

- Possuir título de mestre ou doutor, com dissertação/tese em temática relativa à área de Saúde, especificamente em 

obstetrícia, gravidez de risco, pré-eclâmpsia e/ou cardiologia.  

Possuir habilidade/ 

conhecimento adquirido(s) 

pela experiência.  

- Ter experiência profissional assistencial junto a mulheres, nas áreas de obstetrícia, gravidez de risco, pré-

eclâmpsia e/ou cardiologia;  

- Ter experiência docente na área de Saúde, na temática de obstetrícia, gravidez de risco, pré-eclâmpsia e/ou 

cardiologia;  

- Participar de projeto de pesquisa na área de Saúde, na temática de obstetrícia, gravidez de risco, pré-eclâmpsia 

e/ou cardiologia. 

Possuir habilidade especial 

em determinado tipo de 

estudo.  

 

- Ter experiência no desenvolvimento de pesquisas científicas na área de Saúde, especificamente em obstetrícia, 

gravidez de risco, pré-eclâmpsia e/ou cardiologia;  

- Ter autoria de artigo(s) científico(s) com temáticas relativas à obstetrícia, gravidez de risco, pré-eclâmpsia e/ou 

cardiologia, em periódico(s) classificados pela CAPES; 

- Participação em banca(s) avaliadora(s) de trabalho(s) acadêmico(s) de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado ou 

Doutorado) com temática(s) relativa(s) à área de Saúde, especificamente em obstetrícia, gravidez de risco, pré-

eclâmpsia e/ou cardiologia.  

Possuir classificação alta 

atribuída por uma 

autoridade.  

 

- Ter recebido de instituição científica conhecida, homenagem/menção honrosa de reconhecimento como 

autoridade em obstetrícia, gravidez de risco, pré-eclâmpsia e/ou cardiologia;  

- Possuir trabalho(s) premiado(s) em evento(s) científico(s) nacional(is) ou internacional(is), cujo(s) conteúdo(s) 

seja(m) referente(s) à área temática de obstetrícia, gravidez de risco, pré-eclâmpsia e/ou cardiologia.  

Possuir aprovação em um 

teste específico para 

identificar juízes. 

- Ser profissional titulado pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e/ou Cardiologia. 

Fonte: elaborado pela autora, 2020. 
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Quadro 2 – Conjunto de requisitos para a definição de profissional especialista, proposto por Jasper (1994), e respectivas características estabelecidas para a identificação e 

seleção dos participantes avaliadores da validade de aparência. Fortaleza-CE, 2020 

REQUISITO CARACTERÍSTICAS 

Possuir habilidade/ 

conhecimento 

especializado que tornam o 

profissional uma 

autoridade no assunto.  

 

- Possuir diploma de graduação em Tecnologia da Informação (Ciência da Computação, Sistemas de Informação, 

Redes de Computadores, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Processamento de Dados); 

- Ter sido palestrante convidado em evento científico nacional ou internacional da área de tecnologia da 

informação/comunicação/computação;  

- Ter orientado trabalho(s) acadêmico(s) de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) e lato sensu 

(Especialização), com temática(s) relativa(s) à área de tecnologia da informação/comunicação/computação;  

- Possuir pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) ou lato sensu (Especialização) na área de tecnologia 

da informação/comunicação/computação;  

- Participação em mesas redondas de eventos científicos da área de tecnologia da 

informação/comunicação/computação.  

Possuir habilidade/ 

conhecimento adquirido(s) 

pela experiência.  

 

- Ter experiência profissional em tecnologia da informação/comunicação/computação, pelo período mínimo de 

dois anos;  

- Ter experiência docente na área de tecnologia da informação/comunicação/computação, pelo período mínimo de 

quatro anos;  

- Ter experiência na realização de trabalhos isolados na área de tecnologia da 

informação/comunicação/computação.  

Possuir habilidade especial 

em determinado tipo de 

estudo.  

  

 

- Ter experiência no desenvolvimento e implantação de sistemas;  

- Ter desenvolvido trabalho científico na área de tecnologia da informação/comunicação/computação. 

- Ter autoria em artigo(s) científico(s) com temáticas relativas à tecnologia da 

informação/comunicação/computação publicado(s) em periódico(s) classificado(s) pela CAPES; 

- Participação em banca(s) avaliadora(s) de trabalho(s) acadêmico(s) de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado ou 

Doutorado) e lato sensu (Especialização) com temática(s) relativa(s) à área de tecnologia da 

informação/comunicação/computação.  

Possuir classificação alta 

atribuída por uma 

autoridade.  

 

- Ter recebido, de instituição reconhecida pela categoria, homenagem/ menção honrosa de reconhecimento na área 

de tecnologia da informação/comunicação/computação;  

- Possuir trabalho(s) premiado(s) em evento(s) científico(s) nacional(is) ou internacional(is), cujo(s) conteúdo(s) 

seja(m) referente(s) à área temática de tecnologia da informação/comunicação/computação.  
Fonte: elaborado pela autora, 2020. 
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4.2 Coleta de dados  

 

A coleta de dados aconteceu entre fevereiro e março de 2020. Para a efetivação 

dessa etapa, foram enviados aos especialistas os seguintes documentos: o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) eletrônico (APÊNDICE B), um Termo de 

Confidencialidade e Sigilo (APÊNDICE C), um documento com os devidos procedimentos de 

coleta de dados da pesquisa contendo um PDF e um vídeo para a demonstração da navegação 

no aplicativo (APÊNDICE D), um questionário relacionado ao perfil do especialista e sua 

trajetória profissional, para os especialistas clínicos e técnicos (APÊNDICE E e F) e um 

instrumento para a avaliação do aplicativo (software) para especialistas clínicos e outro para os 

especialistas técnicos (APÊNDICE G e H).  

A validação de conteúdo por especialistas clínicos abrangeu critérios relacionados 

aos objetivos, ao conteúdo, à relevância e à utilização/ambiente do software. A validação do 

conteúdo foi feita com base em critérios de avaliação relacionados aos objetivos que se desejou 

alcançar, na relevância e ambiente do aplicativo, além de contemplar aspectos de ergonomia, 

funcionalidade, usabilidade e eficiência. Para cada critério foi aplicada uma escala de Likert 

com os seguintes conceitos: 1) Totalmente inadequado; 2) Consideravelmente inadequado; 3) 

De algum modo adequado; 4) Consideravelmente adequado e 5) Totalmente adequado. Ao final 

do instrumento, foi disponibilizado um espaço para sugestões a respeito do software.  

Já a validação técnica, por especialistas técnicos, abrangeu os critérios de 

ergonomia, funcionalidade, usabilidade e eficiência. Para a elaboração dos instrumentos de 

coleta de dados foram consultados diferentes referenciais. No que se refere ao item ergonomia, 

foi utilizado Góes (2010), e para os demais critérios foram utilizados Clunie (2000), Lopes 

(2001), Freitas (2010), Sousa (2015) e Saboia (2017), todos os autores tratam em seus trabalhos 

sobre construção e validação de softwares. A valoração dos itens também foi realizada por meio 

de escala do tipo Likert. Ressalta-se que também foi oportunizada aos especialistas técnicos a 

sugestão de mudanças. 

Para a avaliação da usabilidade os participantes responderam a um questionário de 

usabilidade do sistema, denominado System Usability Scale (escala SUS), construído por 

Brooke (1996), em língua inglesa e traduzido por Tenório et al. (2011). A escala SUS constitui-

se de uma avaliação subjetiva simples composta por dez itens que evidenciam uma visão global 

do usuário ao sistema. Essa escala é do tipo Likert, com níveis de 1 (discordo plenamente) a 5 

(concordo plenamente); ao fim, calcula-se o “escore SUS”, cuja amplitude varia de 0 a 100%, 

na qual escores menores que 50% indicam que o sistema tem problemas de usabilidade; escores 
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entre 50 a 70% indicam que o sistema é promissor, mas não há uma alta garantia de 

aceitabilidade, e escores maiores que 70% indicam alta probabilidade de aceitação do sistema 

(BROOKE, 1996) (ANEXO A). 

O resultado da SUS é a soma da contribuição individual de cada item. Para os itens 

ímpares, deve-se subtrair 1 à resposta do usuário, ao passo que para os itens pares o escore é 5, 

menos a resposta do usuário. Depois de obter o escore de cada item, somam-se os escores e 

multiplica-se o resultado por 2,5 (BROOKE, 1986). Dessa forma, o resultado obtido será um 

índice de satisfação do utilizador (que varia de 0 a 100). 

A ergonomia refere-se à aplicação de conhecimentos científicos para facilitar o 

desempenho global ou as condições que afetam diretamente a interação com o software. A 

funcionalidade está relacionada às funções que são previstas pelo software e que estão dirigidas 

a facilitar a avaliação de risco que as mulheres possuem para desenvolvimento da pré-

eclâmpsia. 

Já a usabilidade se refere à capacidade que um sistema interativo oferece a seu 

usuário, em um determinado contexto de operação, para a realização de tarefas, de maneira 

eficaz, eficiente e agradável (ISSO, 1998). E a eficiência é caracterizada pelo relacionamento 

entre o nível de desempenho do software e a quantidade de recursos usados sob condições 

estabelecidas. 

Para a análise dos itens de avaliação da tecnologia criada, realizou-se o Teste Exato 

de Distribuição Binomial, indicado para pequenas amostras, sendo considerados nível de 

significância p>0,05 e proporção de 0,80 de concordância para estimar a confiabilidade 

estatística dos Índices de Validade do Conteúdo (IVC). 

Os questionamentos subjetivos, bem como as sugestões, foram expressos em 

quadros para melhor visualização. Foi respeitado o anonimato dos especialistas de conteúdo e 

especialistas técnicos, sendo adotadas as letras EC para o primeiro grupo e as letras ET para o 

segundo grupo, seguidas da numeração (EC1 a EC11 e ET1 a ET8, respectivamente). 

 

4.3 Aspectos éticos e legais 

 

Em atendimento ao exigido, o estudo foi submetido à avaliação de Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC) e aprovado conforme parecer n° 

3.835.900/2020 (ANEXO B). O estudo foi desenvolvido conforme os preceitos éticos e legais 

propostos pela Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2012b). 
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Além disso, vale ressaltar que o aplicativo foi encaminhado para registro e está aguardando os 

trâmites legais para a finalização deste processo. 

Os participantes foram informados dos objetivos da pesquisa e foram convidados a 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), o qual 

assegurou aos participantes o sigilo de sua identidade, bem como a privacidade, e lhes foram 

resguardados o direito de permanecer ou desistir da pesquisa em qualquer momento, sem 

nenhuma penalidade ou prejuízo para eles. Essa pesquisa envolveu riscos mínimos aos participantes, 

devido ao risco de constrangimento às respostas ao instrumento. Neste estudo, os benefícios 

superaram os riscos. 
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5 RESULTADOS 

 

 Os resultados estão apresentados em quatro etapas. Na primeira, está descrito o 

Estudo Avaliativo: Aplicativos Móveis Disponíveis para Profissionais de Saúde sobre Pré-

Eclâmpsia; na segunda, a Revisão Sistemática da Literatura: Condutas para Prevenção da Pré-

Eclâmpsia; na terceira, o sistema PREApp®; e na quarta, a avaliação (validação) do sistema 

PREApp®. 

 

5.1 Estudo Avaliativo: aplicativos móveis disponíveis para profissionais de saúde sobre 

pré-eclâmpsia 

 

Este estudo avaliativo teve como objetivo avaliar os aplicativos móveis disponíveis 

nas plataformas digitais para os profissionais de saúde, referentes à pré-eclâmpsia. Para tanto, 

elencou-se como questão norteadora: Quais são os aplicativos móveis disponíveis para os 

profissionais de saúde sobre a pré-eclâmpsia?   

Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, por meio do qual realizou-se uma 

busca sistemática nas lojas virtuais dos principais sistemas operacionais: Play Store (Android, 

Google) e App Store (iOS, Apple). Para isso, foram utilizados dois dispositivos: Samsung 

Galaxy J7 Prime, compatível com Android e um IPhone 7 plus, compatível com iOS versão 

11.4. Seu período de execução ocorreu de março a dezembro de 2018. 

 Delimitaram-se as seguintes etapas a serem percorridas: estabelecimento dos 

objetivos da avaliação, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de aplicativos 

(seleção da amostra), definição das informações a serem extraídas, análise dos resultados, 

discussão e a última etapa foi constituída pela apresentação da avaliação. 

Foram realizadas buscas em cada plataforma virtual, utilizando-se individualmente 

cada uma das seguintes palavras-chave: “pré-eclâmpsia” e “eclâmpsia”. 

 Os critérios de inclusão utilizados foram: aplicativos móveis gratuitos sobre pré-

eclâmpsia destinados aos profissionais da saúde, disponíveis para dispositivos móveis 

(smartphone ou tablet) e nas plataformas digitais (iOS e Android). Critérios de exclusão: 

aplicativos disponíveis em idiomas diferentes do inglês, português e espanhol, pagos e que 

necessitavam de acesso com login ou dispositivos para o seu funcionamento, bem como aqueles 

que apresentassem problemas técnicos. 

 Seguindo os critérios deste estudo, os aplicativos que consistiram na síntese 

avaliativa foram avaliados por meio de um quadro adaptado de Myint et al. (2016), voltado 
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para a avaliação de aplicativos relacionados ao manejo da enurese. Este é composto por dez 

itens, dos quais foram utilizados para esta pesquisa apenas seis, que avaliam características 

funcionais quanto aos seguintes itens: design, usabilidade, linguagem, instruções, segurança e 

transferência. Dos outros quatro itens, dois foram retirados por serem específicos para a enurese 

e os outros dois foram adaptados referentes ao conteúdo e impressão (Quadro 1). Cada um 

destes oito aspectos possui uma pontuação que varia de 1 a 5. Desse modo, a avaliação do 

aplicativo recebe um escore que pode variar de 8 a 40 pontos. 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foram realizadas de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão elaborada, a 

fim de atingir o objetivo desse método. 
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Quadro 3 – Critérios de avaliação dos aplicativos disponíveis para smartphones. Fortaleza-CE, 2020 

Critério 

avaliado 

 

Questionamento 

Avaliação 

        1                           2                      3                        4                     5 

Design O design é atrativo? Muito pobre Pobre Satisfatório Muito bom Excelente 

Usabilidade  É fácil usar e instalar o aplicativo? Muito difícil Difícil Indiferente Fácil Muito fácil 

Linguagem Quais os idiomas disponíveis no aplicativo? Apenas 1 idioma - 2 idiomas - ≥ 2 idiomas 

Instruções Como você classificaria as instruções? Nenhuma Pobre Média Boa Excelente 

Segurança  Avalie a segurança e privacidade deste 

aplicativo 

Nenhuma - Moderada - Excelente 

Conteúdo O conteúdo possui alguma referência? Nenhuma - Pouco - Preciso 

Transferência  Capacidade e facilidade de transferência de 

dados para outro dispositivo? 

Incapaz Difícil Indiferente Fácil Muito fácil 

Impressão Capacidade e facilidade para imprimir dados? Muito ruins Ruins Indiferente Boa Excelente 

Fonte: adaptado Myint et al., 2016. 
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Os aplicativos foram baixados diretamente para os respectivos dispositivos 

correspondentes (Samsung Galaxy J7 Prime e IPhone 7 plus). Dos 223 resultados, foram 

excluídos 101 aplicativos por estarem duplicados e 118 pelas seguintes razões: eram revistas 

(n=02); necessitavam de login para acessar (n=8); estavam voltados para uso das gestantes 

(n=50); apresentavam idiomas diferentes do inglês, português e espanhol (n=31); eram pagos 

(n=11) e manuais (n=02). Não abordavam pré-eclâmpsia/eclâmpsia, e sim outros aspectos 

relacionados à obstetrícia e/ou outras temáticas: gestograma (n=01); biometria (n=01); referente 

a congresso (n=01); relacionados à saúde mental (n=05) e diabetes (n=01); organização de 

adoção (n=01); questões de obstetrícia (n=02); voltado para cães (n=01), jogo (n=01). Quatro 

aplicativos foram elegíveis para o estudo (Figura 1). 

 

     Figura 1 – Resultados encontrados durante as buscas nas plataformas digitais. Fortaleza-CE, 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

No que se refere à avaliação dos mesmos, essa foi realizada mediante os critérios 

adaptados de Myint et al. (2016) (Quadro 4).  

 

223 aplicativos identificados: 

App Store: 04 

Play Store: 219 

101 aplicativos excluídos  

(duplicados) 

 04 aAplicativos avaliados para 
elegibilidade  

04 aplicativos incluídos na síntese 

avaliativa – amostra 

122 aplicativos rastreados 

118 aplicativos excluídos  

por não atenderem aos 

critérios de inclusão 
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Quadro 4 – Resultados dos critérios de avaliação dos aplicativos disponíveis. Fortaleza-CE, 2020 
 

 App 1 App 2 App 3 App 4 

Design 3 4 5 4 

Usabilidade 5 4 4 4 

Linguagem 1 1 1 1 

Instruções 1 4 4 3 

Segurança 3 3 3 3 

Conteúdo 3 5 5 1 

Transferência 4 1 4 1 

Impressão 4 5 5 4 

TOTAL 24 27 31 21 

Fonte: elaborado pela autora, 2020. 

 

Vale ressaltar que todos os aplicativos estavam presentes no sistema operacional 

Android e nenhum estava disponível no sistema operacional iOS ou em ambos. 

Além disso, verificou-se a avaliação dos aplicativos realizada pelos consumidores, 

em que o conceito variava de uma a cinco estrelas (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Aplicativos identificados após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, pontuação média e 

detalhes relevantes. Fortaleza-CE, Brasil, 2020. 

Aplicativo Plataforma Tamanho Download Nota/ N° 

de estrelas 

Categoria Data de 

atualização 

Pontuação 

média dos 

critérios de 

avaliação* 

App 1: 

 Preeclampsia 

Disease   

Android 5,55 MB Mais de 

100 

3,0/01 

 

Profissional 

e gestante 

30/11/2017 24 

App 2:   

The Fetal 

Medicine 

Foundation 

Android 1,70 MB Mais de 

1.000 

4,9/38 

 

Profissional 04/06/2017 27 

App 3:  

Manual MSD 

Android 8,20 MB Mais de 

50.000 

4,6/302 

 

Profissional 31/05/2018 31 

App 4:  

Calculadora 

Hipertensão 

Android 14 MB Mais de 

500 

3,2/06 

 

Profissional 

e paciente 

15/06/2018 21 

Fonte: elaborado pela autora, 2020. 
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O App 1, Preeclampsia Disease, especifica as características da doença, 

englobando os mais relevantes pontos, tais como: os sinais e sintomas, o diagnóstico, a 

prevenção, as causas envolvidas na pré-eclâmpsia, a patogênese, os dados epidemiológicos, as 

complicações, a história, os estudos e as pesquisas acerca dessa síndrome hipertensiva 

gestacional. Sendo assim, o aplicativo é voltado para os profissionais de saúde, podendo auxiliá-

los na tomada de decisão e no devido procedimento específico para a gestante.  

O App 2, The Fetal Medicine Foundation (FMF), é outro aplicativo direcionado 

aos profissionais de saúde. O FMF aborda a pré-eclâmpsia, trissomias e diabetes gestacional. 

Na primeira, o App 2 calcula o risco de a gestante desenvolver PE, quando fornece um 

formulário com características maternas, história de doenças crônicas, data da gravidez, história 

obstétrica e medições biofísicas que devem ser preenchidas pelo profissional. Além disso, 

calcula o risco de a gestante desenvolver alguma trissomia ou diabetes gestacional.  

O App 3, Manual MSD, é um aplicativo direcionado exclusivamente aos 

profissionais de saúde. Nele, encontram-se recursos, como temas médicos, vídeos, calculadoras 

clínicas, questionários, imagens, valores normais de laboratório, tabelas e sons de diversos 

quadros cardíacos patológicos. Em “temas médicos”, são encontrados na seção de “ginecologia 

e obstetrícia” o termo “pré-eclâmpsia”, o qual traz informações acerca da etiologia, 

fisiopatologia, dos sinais e sintomas, do diagnóstico e tratamento, além dos conceitos chave 

acerca dessa síndrome hipertensiva gestacional, direcionando, dessa forma, o manejo correto 

frente à gestante durante o pré-natal, trabalho de parto e parto.  

O App 4, Calculadora Hipertensão, é direcionado ao monitoramento da Pressão 

Arterial Sistólica (PAS) e Pressão Arterial Diastólica (PAD), de acordo com as visitas do 

paciente. Essa possui as seções de diagnóstico, decisão terapêutica, informações, fatores de 

risco cardiovascular e medicações, assim como também calcula o risco da paciente.  

Além disso, com relação à utilização desses Apps por meio da internet, detectou-se 

que os App 1, App 3 e App 4 funcionam sem acesso à rede, porém o App 3 apenas necessita de 

acesso à internet no que diz respeito à visualização dos vídeos que ele dispõe. O FMF, diante 

de suas várias funcionalidades no que se refere à PE, diabetes gestacional e às trissomias, é o 

único aplicativo deste estudo que necessita de acesso à internet para que os profissionais de 

saúde possam desfrutar de todos os seus recursos. 

Com relação aos dados presentes nesses aplicativos, apenas os Apps 2 e 3 contêm 

informações baseadas em evidências, referenciando assim as informações, enquanto os Apps 1 

e 4 não apresentam tais parâmetros. No entanto, o App 4 evidencia em seu design a logo do 

Ministério da Saúde (MS), em associação com a Telessaúde do Rio Grande do Sul. 
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O número de aplicativos mHealth disponíveis para os consumidores ultrapassa 165 

mil. Os aplicativos mHealth disponíveis para download na loja iTunes Store, da Apple, e no 

Google Play (Android), demonstram que sua disponibilidade atual e o seu uso é semelhante ao 

estudo realizado em 2013, quando a maioria continua concentrada nas áreas de bem-estar, dieta 

e exercício. Quase um quarto destes se concentra no gerenciamento de doenças e tratamentos, 

retratando o crescente interesse no uso desses aplicativos para o gerenciamento de doenças 

crônicas. E mais de 50% dos aplicativos mHealth continuam a ter funcionalidades limitadas, 

simplesmente fornecendo informações (IMS, 2015). 

De acordo com os dados da União Internacional de Telecomunicações (UIT), há 

mais de cinco bilhões de usuários de rede sem fio no mundo, sendo que mais de 70% vivem em 

países de baixa renda ou renda média, e a usabilidade dos dispositivos móveis, incluindo em 

zonas mais remotas, vem despertando o interesse de utilização dessas ferramentas no processo 

de disseminação da informação e promoção da saúde (BILLOTI et al., 2017).  

O aplicativo 1 possuía apenas informações sobre a PE, não incluindo outras 

funções; no que concerne aos Apps 2 e 3, além de possuírem informações, também dispõem de 

outras ferramentas, como calculadora e vídeo. O App 4 não possuía informações diretamente 

sobre a PE, mas sim no que diz respeito à HAS, bem como os seus estágios, fatores de risco e 

o tratamento.  

Um estudo realizado por Lee e Moon (2016), em projetos anteriores, mostra que a 

maioria dos aplicativos (n=36; 76,6%) apresentava mais de uma função; 11 (23,4%) 

apresentavam apenas uma função. A função mais presente foi a informação (80,9%). 

Sendo assim, é relevante a utilização desses aplicativos pela equipe 

multiprofissional, uma vez que a maioria traz informações baseadas em evidências sobre os 

sinais e sintomas, as medidas de prevenção, a fisiopatologia, o diagnóstico e o tratamento da 

PE, o que possibilitará promover um plano de cuidados voltados à gestante, somando-se ainda 

a escuta qualificada inicial da mulher pelo profissional, influenciando, dessa forma, em um 

resultado positivo para a saúde da paciente.  

Um dos critérios de exclusão para os aplicativos selecionados para a síntese foi a 

necessidade de um dispositivo para o seu adequado funcionamento. Contudo, vale salientar que 

há estudos com outros equipamentos que, associados a um aplicativo móvel, mostram-se 

relevantes no que diz respeito à paciente com PE.  

Vale citar o modelo miniPIERS, estimativa integrada de risco de pré-eclâmpsia (do 

inglês, Pre-eclampsia Integrated Estimate of Risk) integrado a um aplicativo de saúde móvel, 

combinado com um oxímetro de pulso, tornando-se como um avanço no que se refere à redução 
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de eventos adversos relacionados à PE e eclâmpsia. Portanto, o aplicativo apresenta-se como 

uma pontuação para o risco de algum resultado adverso. Essa pontuação é usada dentro de um 

modelo de árvore de decisão para oferecer recomendações quanto ao tipo de tratamento 

(DUNSMUIR et al., 2014). Somado a isso, esse modelo de previsão inclui os seguintes 

parâmetros: idade gestacional, PAS e proteinúria; associados a um destes, dor de cabeça, falta 

de ar, distúrbios visuais e sangramento transvaginal (STV) com presença de dor abdominal 

(PAYNE et al., 2013).   

Contudo, considera-se a importância da utilização dos aplicativos móveis pelos 

profissionais como uma prática que deve ser empregada no cuidado para com a paciente. A 

implementação de práticas que são baseadas em evidências requer uma abordagem 

multifacetada. As ferramentas eletrônicas de apoio à decisão clínica (FEADC) podem 

incentivar a adoção de técnicas fundamentadas em demonstrações (MCCULLOH et al., 2018).  

Além disso, de acordo com Dunsmuir et al. (2014), os smartphones estão se 

tornando disponíveis em vários tipos de configurações de poucos recursos, em que seu pequeno 

tamanho e peso auxiliam no seu uso durante as visitas domiciliares realizadas pelos 

profissionais.  

Posto isso, a utilização dos aplicativos móveis instalados nos smartphones pelos 

profissionais auxilia nas visitas domiciliares, facilita a identificação dos fatores de risco, 

detecção precoce, bem como a prevenção e gerenciamento clínico da pré-eclâmpsia pelos 

profissionais de saúde, impactando positivamente as pacientes que vivem com outras condições 

clínicas e que muitas vezes não podem sair de suas casas, necessitando de cuidados dentro de 

seus lares, onde a presença do profissional é fundamental para a melhora e recuperação do 

quadro clínico. Lembrando da necessidade desses aplicativos funcionarem sem o acesso à 

internet, uma vez que existem lugares que não possuem sinal de internet ou de celular, o que 

acaba impossibilitando o uso de alguns aplicativos. 

Nesse sentido, o uso de aplicativos referentes à saúde móvel, devido ao seu relativo 

baixo custo, aumenta o acesso às informações de saúde, no que se refere aos hábitos e estilo de 

vida saudáveis ou sobre as patologias e os seus respectivos tratamentos (KAO; LIEBOVITZ, 

2017). É notável que a tecnologia está presente para a maioria da população, sendo assim, torna-

se mais fácil a utilização dos dispositivos móveis pelos profissionais de saúde, na prevenção de 

casos de pré-eclâmpsia, favorecendo, dessa forma, a resolubilidade dos casos e a interação entre 

a equipe multiprofissional e a paciente, elaborando-se um plano de intervenções quando 

diagnosticada tal síndrome hipertensiva. Vale ressaltar a importância da segurança das 

informações presentes nesses aplicativos, a necessidade de que eles sejam gerenciados por 
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profissionais de saúde, bem como a realização da validação clínica destes para que se mostrem 

eficazes e confiáveis para o uso.   

 

5.2 Revisão Sistemática da Literatura: condutas para a prevenção da pré-eclâmpsia 

 

Esta revisão sistemática buscou identificar as condutas mais atuais a serem 

recomendadas para a prevenção da pré-eclâmpsia em gestantes, a fim de responder à seguinte 

pergunta: Quais são as condutas mais atuais e eficazes recomendadas para a prevenção de pré-

eclâmpsia?  

Esse estudo fez-se necessário tendo em vista que estratégias para reduzir o risco de 

distúrbios hipertensivos da gravidez são uma prioridade global (HOFMEYER et al., 2014)  e o 

rastreio só faz sentido se houver uma intervenção eficaz e disponível para prevenir a doença e 

controlar desfechos desfavoráveis (SOUZA et al., 2014).  

Foram incluídos (I) Ensaios Clínicos Randomizados (ECR), revisões 

sistemáticas/metanálises e coortes prospectivas ou retrospectivas, que (II) incluíssem gestantes 

de todas as idades, gravidez do tipo única e sem pré-eclâmpsia na gestação atual e (III) 

relatassem o desfecho de interesse (prevenção e controle de pré-eclâmpsia). Não houve 

restrições quanto ao idioma. Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2013 e 2018.  

Estudos foram excluídos devido aos seguintes motivos: 1) Não abordar a temática; 

2) Desenho do estudo: cartas, resumos de congressos, opiniões pessoais, capítulo de livros, 

estudo descritivo, relatórios de casos ou séries de casos, protocolos de estudos e estudos 

qualitativos. 

Os estudos foram identificados por meio de estratégia de busca adaptada para cada 

base eletrônica de dados, incluindo: Pubmed/ MEDLINE, Cinahl, Web of Science, Cochrane e 

LILACS via BVS. De maneira complementar, realizou-se a busca manual a partir das listas de 

referências dos artigos selecionados, de modo a garantir que qualquer referência adicional que 

pudesse ter sido perdida na busca eletrônica fosse devidamente encontrada.  

Para a realização das buscas nas bases eletrônicas de dados foram utilizados os 

descritores Medical Subject Headings (MESH): pregnant women, pre-eclampsia, prevention 

and control, utilizou-se o operador booleano AND e foi realizado o seguinte cruzamento: 

pregnant women AND pre-eclampsia AND prevention and control. Todas as buscas em bases 

eletrônicas de dados foram realizadas no dia 14 de dezembro de 2018.  
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Após coletar todas as referências, foram excluídos artigos duplicados mediante o 

uso de um gestor de referências bibliográficas online gratuito (EndNote Web). A seleção do 

estudo foi realizada em fases.  

Na fase 1, dois investigadores examinaram de forma independente os títulos e 

resumos de estudos potencialmente relevantes e artigos selecionados que pareciam cumprir os 

critérios de inclusão, baseados em seus resumos.  

Na fase 2, os mesmos revisores leram o texto completo de todos os artigos 

selecionados, de forma independente, e excluíram os estudos que não cumpriam os critérios de 

inclusão. Qualquer discordância, seja na primeira ou na segunda fase, foi resolvida mediante a 

discussão e concordância entre os dois examinadores. No caso de não conseguir alcançar um 

consenso, um terceiro revisor foi envolvido para tomar uma decisão final.  

Os estudos que foram excluídos depois da avaliação do texto completo e os motivos 

da exclusão estão listados na Figura 2. 

Dois investigadores coletaram os dados dos artigos de forma independente: 

características do estudo (referência, ano de publicação, objetivo), características da população 

(tamanho da amostra, idade gestacional), características da conduta (tipo de conduta, período 

de seguimento) e principais resultados.  

O resultado primário de interesse do estudo foi a prevenção da pré-eclâmpsia, além 

disso, considerou-se também como desfechos secundários os resultados fetais (parto pré-termo, 

ruptura prematura de membranas, crescimento intrauterino restrito, valor do APGAR e morte 

fetal/neonatal). 

A qualidade da evidência e a classificação da força das recomendações foram 

avaliadas a partir do Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation 

(GRADE). A síntese das evidências foi digitada na ferramenta online GRADEpro GDT e assim 

foi possível construir a tabela de evidências.  

Os critérios para essa avaliação foram o desenho do estudo, o risco de viés, a 

inconsistência, a evidência indireta, a imprecisão, possível viés de publicação, se o estudo tem 

efeito de grande magnitude, potenciais fatores de confusão e gradiente dose-resposta das 

condutas. Dessa forma, a qualidade da evidência foi caracterizada como alta, moderada, baixa 

ou muito baixa.  

Na fase 1 da seleção dos estudos foram identificadas 351 citações nas cinco bases 

consultadas. A busca manual a partir das listas de referência dos estudos identificados 

proporcionou dois estudos adicionais. Depois de serem retirados os artigos duplicados, 

permaneceram 333 citações. Após uma revisão exaustiva dos títulos e resumos, foram excluídas 
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315 referências. Portanto, mantiveram-se 18 artigos para a seleção de texto completo (fase 2). 

Esse processo levou à exclusão de seis estudos (Figura 2). No total, foram selecionados 12 

artigos para a extração de dados e síntese qualitativa.  

A Figura 2 (fluxograma) detalha o processo de identificação, inclusão e exclusão 

de estudos, inclusive os motivos. 

 

Figura 2 – Fluxograma de seleção dos estudos. Fortaleza-CE, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

 Todos os estudos foram publicados em inglês, de 2013 a 2018. Dos doze estudos 

selecionados para esta revisão, três deles utilizaram apenas a aspirina, outros quatro utilizaram 

aspirina combinada com cálcio, heparina ou dipiridamol, os demais utilizaram apenas o cálcio, 

cálcio combinado com fitoterápicos, a L-arginina, heparina e a pravastatina, como condutas 
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para a prevenção de pré-eclâmpsia. A maioria deles incluiu em sua amostra mulheres de alto 

risco para a pré-eclâmpsia.  

 No Quadro 6 estão resumidas as características descritivas dos estudos.
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Quadro 6 – Sumário de características descritivas dos artigos incluídos (n=12). Fortaleza-CE, Brasil, 2020 

Referência Tipo de 

Estudo 

Objetivo Amostra Conduta Principais Resultados 

ROLNIK et al., 

2017 

ECR. 

 

Avaliar se a ingestão de baixa 

dose de aspirina durante a 

gravidez reduz o risco de pré-

eclâmpsia antes de 37 

semanas de gravidez em 

mulheres de alto risco, de 

acordo com um algoritmo de 

cálculo de risco individual. 

798 participantes 

no grupo aspirina. 

822 no grupo 

placebo. 

Aspirina a uma dose de 150 mg 

por dia, administrada de 11 a 14 

semanas de gestação, até as 36 

semanas de gestação. De 11ª a 

14ª semana gestacional até a 36ª 

semana. 

Pré-eclâmpsia pré-termo ocorreu em 13 

das 798 participantes (1,6%) no grupo 

aspirina, em comparação com 35 de 

822 (4,3%) no grupo placebo, uma 

redução de 62% (odds ratio ajustado no 

grupo aspirina, 0,38; 95% intervalo de 

confiança, 0,20 a 0,74; p = 0,004). 

PULIDO et al., 

2016 

ECR. 

 

Estimar a efetividade e 

segurança da L-arginina em 

pacientes, na prevenção da 

pré-eclâmpsia em pacientes 

de alto risco. 

grupo L-arginina 

(n=50) 

grupo placebo 

(n=50). 

L-arginina 3 g, uma vez ao dia, 

por via oral, em cápsulas de 600 

mg. 

Início na 20ª semana de 

gestação, com seguimento a 

cada 3 semanas durante a 

gravidez e 2 semanas após o 

nascimento. 

A incidência de pré-eclâmpsia grave foi 

maior no grupo placebo (n = 7) do que 

no grupo L-arginina (n = 1, p = 0,02, 

intervalo de confiança de 95% [IC] 

0,001-0,031). 

COSTANTINE 

et al., 2016 

ECR. 

 

Avaliar os parâmetros de 

segurança materno-fetal e 

farmacocinética da 

pravastatina, quando usada 

em gestantes com alto risco 

de pré-eclâmpsia. 

grupo 

pravastatina 

(n=11) 

grupo placebo 

(n=10). 

Pravastatina 10 mg, 1 cápsula 

via oral por dia até o parto. 

Início no 1° trimestre (12ª-16ª) e 

seguimento até o parto. 

Houve 4 casos de pré-eclâmpsia no 

grupo placebo e nenhum no grupo da 

pravastatina e cinco partos pré-termo 

indicados antes de 37 semanas no grupo 

placebo em comparação com um no 

grupo da pravastatina. 

TALARI et al., 

2014 

ECR. 

 

Determinar se o tratamento 

com ácido acetilsalicílico 

(AAS) reduz a incidência de 

pré-eclâmpsia entre mulheres 

grávidas com fluxo de artéria 

uterina anormal. 

grupo aspirina 

(n=40) 

grupo placebo 

(n=40). 

Aspirina 80 mg, 1 comprimido 

por dia após o almoço. 

Início entre 12ª a 16ª semanas de 

gestação e não deixa claro o 

tempo de seguimento. 

O grupo aspirina reduziu o risco de pré-

eclâmpsia em aproximadamente 11 

vezes.  

Houve diferença significativa entre os 

grupos aspirina e placebo na incidência 

de pré-eclâmpsia (2,5% versus 22,5%). 

SOUZA et al., 

2014 

ECR.  

 

Testar a hipótese de que a 

administração de uma 

combinação de baixa dose de 

aspirina e cálcio reduziria o 

grupo aspirina e 

cálcio (n=23) 

 

Pílulas contendo 100 mg de 

aspirina e envelopes plásticos 

transparentes contendo 2 g de 

A taxa de pré-eclâmpsia sobreposta foi 

de 28,6% menor entre as mulheres que 

receberam aspirina e cálcio do que no 

grupo placebo (52,2% vs 73,1%, 
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Referência Tipo de 

Estudo 

Objetivo Amostra Conduta Principais Resultados 

risco de pré-eclâmpsia 

sobreposta em mulheres com 

alto risco para esta condição, 

devido à hipertensão crônica 

e Doppler da artéria uterina 

anormal no segundo 

trimestre. 

grupo placebo 

(n=26). 

cálcio elementar na forma de 

cálcio carbonato. 

As pílulas de placebo e o pó 

foram combinados com os 

suplementos do estudo quanto 

ao sabor, cor e tamanho. 

Seguimento na entrada da 

paciente no hospital (20ª a 27ª) 

até 6 semanas após o parto. 

respectivamente), mas esta diferença 

não atingiu significância estatística (p = 

0,112).  

PARRISH et 

al., 2013 

ECR 

 

Fornecer diariamente 

suplementos alimentares 

contendo antioxidantes e 

fitonutrientes a pacientes 

grávidas para redução da 

incidência de pré-eclâmpsia. 

grupo de 

suplemento 

(n=349) 

 

grupo placebo 

(n=335). 

 

 

Fitonutriente (o conteúdo da 

cápsula de suplemento 

antioxidante consistia em uma 

mistura de frutas e concentrado 

em pó de sumo de vegetais). 

Cada cápsula continha 7,5 mg de 

betacaroteno, 234 mg de 

vitamina C, 30 mg de vitamina 

E, 420 mg de folato e 60 mg de 

cálcio.  

Da 12ª semana de gestação até o 

parto.  

Não foi observada nenhuma diferença 

entre a incidência de pré-eclâmpsia 

entre os grupos de fitonutrientes e 

placebo – 15,9% vs 16,3%, 

respectivamente, (risco relativo 0,97 

(IC95%,0,56-1,69)). 

ROBERGE et 

al., 2018 

Revisão 

sistemática 

com meta-

análise. 

Examinar o efeito da aspirina 

na prevenção de pré-

eclâmpsia e prazo pré-

eclâmpsia em relação à idade 

gestacional no início do 

tratamento e da dose de 

aspirina. 

16 estudos  

(18.907 

participantes). 

Aspirina isolada ou em 

combinação com dipiridamol e 

outro grupo recebeu placebo ou 

nenhum tratamento.  

Idade gestacional de início do 

uso da aspirina ≤16 e > 16 

semanas de gestação. 

Dose diária da droga <100 e 

≥100 mg.  

A administração de aspirina foi 

associada à redução do risco de pré-

eclâmpsia pré-termo (RR, 0,62; 95% 

IC, 0,45-0,87), mas não houve efeito 

significativo pré-eclâmpsia termo (RR, 

0,92; 95% CI, 0,70-1,21. A redução na 

pré-eclâmpsia pré-termo foi confinada 

ao subgrupo em que a aspirina foi 

iniciada com ≤ 16 semanas de gestação 

e com uma dose diária de ≥ 100 mg.  
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Referência Tipo de 

Estudo 

Objetivo Amostra Conduta Principais Resultados 

ROBERGE et 

al., 2017 

Revisão 

sistemática 

com meta-

análise. 

 

Estimar o impacto da 

dosagem de aspirina na 

prevenção de pré-eclâmpsia, 

pré-eclâmpsia grave e 

crescimento fetal restrito. 

 

 

45 estudos 

(20.909 

participantes). 

Aspirina com ou sem 

dipiridamol. A dose de aspirina 

variou entre 50 e 150 mg por dia, 

incluindo 2 estudos que 

combinaram 300 mg de 

dipiridamol com aspirina. Não 

deixou claro o período de 

seguimento. 

A aspirina, quando iniciada até a 16ª 

semana gestacional, foi associada a 

uma significativa redução na 

prevalência de PE, PE grave e RCF, 

com significativa relação dose-

resposta.  

ROBERGE et 

al., 2016 

Revisão 

sistemática 

com meta-

análise. 

 

Estimar o impacto da adição 

de heparina de baixo peso 

molecular (HBPM) ou 

heparina não fracionada na 

baixa dose de aspirina, 

iniciada ≤ 16 semanas de 

gestação, sobre a prevalência 

de pré-eclâmpsia (PE) e parto 

de recém-nascido pequeno 

para a idade gestacional 

(PIG). 

Oito estudos 

(885 

participantes). 

Três ECRs usaram dalteparina, 

dois usaram enoxaparina, os 

outros dois não especificaram o 

tipo de HBPM e em um heparina 

não fracionada foi usada. A dose 

de aspirina variou entre 75 e 100 

mg/dia. 

Não deixou claro o período de 

seguimento. 

Em mulheres com história de PE, a 

adição de heparina de baixo peso 

molecular ou heparina não fracionada a 

baixa dose de aspirina reduziu o risco 

de PE (três ECRs (n = 379); RR, 0,54 

(IC95%, 0,31 a 0,92); p = 0,03) e PIG 

(dois ECRs (n = 363); RR, 0,54 (IC 

95%, 0,32 a 0,91); p = 0,02). 

GAN et al., 

2016 

Revisão 

sistemática 

com meta-

análise. 

 

Avaliar comparativamente a 

eficácia da dose baixa de 

aspirina na prevenção de pré-

eclâmpsia e complicações 

fetais relacionadas na Ásia 

Oriental e gestantes não 

asiáticas do Leste, em risco 

de pré-eclâmpsia. 

21 ECRs de alta 

qualidade foram 

incluídos na 

meta-análise, 3 

estudos do leste 

asiático e 18 

estudos não 

orientais da Ásia. 

Aspirina em baixas doses (75 

mg). 

Não deixou claro o período de 

seguimento. 

 

A aspirina em baixa dosagem reduziu 

significativamente o risco de pré-

eclâmpsia em mulheres asiáticas do 

Leste (OR = 0,20, IC 95%: 0,11-0,35) e 

não asiáticas do Leste (OR = 0,84, 

IC95%: 0,77 a 0,92).   

 

RODGER et 

al., 2014 

Revisão 

sistemática 

Comparar a Heparina de 

Baixo Peso Molecular 

(HBPM) versus não HBPM 

para a prevenção de 

Seis estudos  

(848 

participantes). 

Heparina de baixo peso 

molecular (HBPM) versus não 

HBPM. 

O resultado primário foi um composto 

de pré-eclâmpsia (PE), nascimento de 

um recém-nascido pequeno para a 

idade gestacional (PIG)(Percentil <10), 
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Referência Tipo de 

Estudo 

Objetivo Amostra Conduta Principais Resultados 

com meta-

análise. 

 

complicações recorrentes da 

gravidez mediada pela 

placenta. 

 Não deixou claro o período de 

seguimento. 

descolamento prematuro da placenta, 

ou perda de gravidez > 20 semanas, foi 

significativamente reduzido pela 

HBPM, com um RR redução de 0,52 

(IC 95%, 0,32 a 0,86; P <0,01).  

HOFMEYR et 

al., 2014 

Revisão 

sistemática. 

 

Determinar a menor dose 

efetiva de suplementação de 

cálcio para reduzir os efeitos 

de pré-eclâmpsia. 

Nove estudos.  

 

Cálcio em baixa dose. 

Não deixou claro o período de 

seguimento. 

Os quatro ensaios com baixo risco de 

viés, todos em mulheres com alto risco 

de pré-eclâmpsia, mostraram redução 

consistente na pré-eclâmpsia (365 

mulheres, razão de risco 0,25; IC de 

95% 0,12-0,50). No entanto, em três 

desses ensaios houve cointervenção 

com ácido linoléico (dois ensaios) ou 

antioxidantes. 

Fonte: elaborado pela autora, 2020. 

 

A qualidade da evidência dos resultados avaliados pelo sistema GRADE foi classificada como de alta certeza, certeza moderada, certeza 

baixa e certeza muito baixa (Quadro 7).  

 

  



66 

 

Quadro 7 – Risco de viés nos estudos e classificação da força das recomendações (n=12). Fortaleza-CE, Brasil, 2020. 

 

Referência Desfechos  

Efeitos absolutos potenciais* (95% CI) 
Efeito relativo 

(95% CI) 

№ de participantes  

(estudos) 

Certeza da evidência 

(GRADE) Risco grupo 

Comparador 

Risco grupo 

Intervenção 

ROLNIK et al., 

2017 

Pré-eclâmpsia pré-termo ocorreu em 13 

das 798 participantes (1,6%) no grupo 

aspirina, em comparação com 35 de 822 

(4,3%) no grupo placebo, quando a 

aspirina foi iniciada na 11ª à 14ª semana 

gestacional e se manteve até a 36ª semana.  

4 por 100 

 

 

2 por 100 

(1 para 3) 

OR 0.38 

(0.20 para 0.74) 

1620 

(ECR) 
⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 

PULIDO et al., 

2016 

A incidência de pré-eclâmpsia grave foi 

maior no grupo placebo (n = 7) do que no 
grupo L-arginina (n = 1, p = 0,02, 

intervalo de confiança de 95% [IC] 0,001-

0,031). 

Seguimento: variação 1° semana até o 

parto.  

23 por 100 

 

 

0 por 100 

(0 para 1) não estimável 
96 

(ECR) 
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

COSTANTINE 

et al., 2016 

Quatro indivíduos do grupo placebo 

desenvolveram pré-eclâmpsia (com 3 de 4 

com doença grave) em comparação com 

nenhum no grupo da pravastatina.  

Seguimento: variação 1ª semana para 40ª 

semana.  

40 por 100 

 

0 por 100 

(0 para 0) 
não estimável 

21 

(ECR) 
⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA a,b 

TALARI et al., 

2014 

Houve diferença significativa entre os 

grupos aspirina e placebo na incidência de 

pré-eclâmpsia (2,5% versus 22,5%). O 

grupo aspirina reduziu o risco de pré-

eclâmpsia em aproximadamente 11 vezes.  

25 por 100 

 

 

 

79 por 100 

(31 para 97) 

OR 11.323 

(1.360 para 94.248) 

80 

(ECR) 
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 
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Referência Desfechos  

Efeitos absolutos potenciais* (95% CI) 
Efeito relativo 

(95% CI) 

№ de participantes  

(estudos) 

Certeza da evidência 

(GRADE) Risco grupo 

Comparador 

Risco grupo 

Intervenção 

SOUZA et al., 

2014 

A taxa de pré-eclâmpsia sobreposta foi 

28,6% menor entre as mulheres que 

receberam aspirina e cálcio do que no 

grupo placebo (52,2 vs 73,1%, 

respectivamente), mas esta diferença não 

atingiu significância estatística (p = 

0,112). 

Seguimento: variação entrada no hospital 

para parto.  

73 por 100 

 

 

 

0 por 100 

(0 para 0) não estimável 
49 

(ECR) 
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA a,b 

PARRISH et 

al., 2013 

Não foi observada nenhuma diferença 

entre a incidência de pré-eclâmpsia entre 

os grupos de fitonutrientes e placebo, 

15,9% vs 16,3%, respectivamente. 

Seguimento: variação 12ª semanas para 

parto.  

33 por 100 

 

 

32 por 100 

(18 para 55) 

RR 0.97 

(0.56 para 1.69) 

267 

(ECR) 
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

ROBERGE et 

al., 2018 

A administração de aspirina foi associada 

à redução do risco de pré-eclâmpsia pré-

termo (RR, 0,62; 95% IC, 0,45-0,87), mas 

não houve efeito significativo pré-

eclâmpsia termo (RR, 0,92; 95% CI, 0,70-

1,21.  

0 por 100  

 

 

0 por 100 

(0 para 0)  

RR 0.62 

(0.45 para 0.87)  
(16 ECRs)  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA  

ROBERGE et 

al., 2017 

A aspirina foi associada a uma 

significativa redução na prevalência de 

pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia grave e 

restrição do crescimento fetal com 

significativa relação dose-resposta 

quando iniciada até a 16ª semana de 

gestação.  

0 por 100 

 

 

0 por 100 

(0 para 0) 
RR 0.57 

(0.43 para 0.75) 
(45 ECRs) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 
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Referência Desfechos  

Efeitos absolutos potenciais* (95% CI) 
Efeito relativo 

(95% CI) 

№ de participantes  

(estudos) 

Certeza da evidência 

(GRADE) Risco grupo 

Comparador 

Risco grupo 

Intervenção 

ROBERGE et 

al., 2016 

A adição de heparina de baixo peso 

molecular ou heparina não fracionada a 

baixa dose de aspirina reduziu o risco de 

pré-eclâmpsia. 

0 por 100 

 

0 por 100 

(0 para 0) 

RR 0.54 

(0.31 para 0.92) 
(8 ECRs) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERADA c 

GAN et al., 

2016 

A dose baixa de aspirina (75 mg) reduziu 

significativamente o risco de pré-

eclâmpsia em asiáticas e asiáticas não 

orientais.  

0 por 100 

 

0 por 100 

(0 para 0) 

RR 0.20 

(0.11 para 0.35) 
(21 ECRs) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERADA 

RODGER et 

al., 2014 

O resultado primário foi um composto de 

pré-eclâmpsia (PE), nascimento de um 

recém-nascido pequeno para a idade 

gestacional (PIG) (Percentil<10), 

descolamento prematuro da placenta, ou 

perda de gravidez > 20 semanas, foi 

significativamente reduzido pela HBPM, 

com um RR redução de 0,52 (IC 95%, 

0,32 a 0,86; P <0,01).  

0 por 100  

 

 

 

 

0 por 100 

(0 para 0)  

RR 0.52 

(0.32 para 0.86)  
(6 ECRs)  

⨁◯◯◯ 
MUITO BAIXA a,b 

HOFMEYR et 

al., 2014 

Nos quatro ensaios com baixo risco de 

viés, todos em mulheres com alto risco de 

pré-eclâmpsia, observou-se uma redução 

consistente na pré-eclâmpsia, mesmo com 

o cálcio iniciado no fim da gravidez.  

0 por 100 

 

0 por 100 

(0 para 0) 
RR 0.38 

(0.28 para 0.52) 
(9 ECRs) 

⨁⨁◯◯ 

BAIXA 

 * O risco no grupo de intervenção (e seu intervalo de confiança de 95%) é baseado no risco assumido do grupo comparador e o efeito relativo da 

intervenção (e seu IC 95%).  

CI: Confidence interval; OR: Odds ratio; RR: Risk ratio.  

 a – Impreciso por não apresentar intervalo de confiança. 

b – Altamente suspeito em decorrência do tamanho da amostra, forma de seleção da amostra e por apresentar resultados estatisticamente significativos.  

c – Devido à heterogeneidade dos estudos selecionados.  

Fonte: elaborado pela autora, 2020. 
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A maioria dos estudos classificados como de certeza alta contempla os que 

utilizaram a aspirina, individualmente, como conduta. Os demais estudos de certeza alta 

utilizaram a aspirina com cálcio, a L-arginina e fitonutrientes. Tais achados demonstram que é 

improvável que pesquisas posteriores mudem a confiança da estimativa do efeito desses 

achados, o que nos permite ter confiança desses resultados.  

Dentre os estudos de certeza alta, o uso de fitonutrientes não obteve significância 

estatística na redução do risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia, fato este que nos leva a 

desencorajar o seu uso isolado como medida preventiva. 

Um estudo que envolveu a adição de heparina de baixo peso molecular ou heparina 

não fracionada a uma baixa dose de aspirina, e outro que utilizou a baixa dose de aspirina (75 

mg), obtiveram certeza moderada, indicando que pesquisas adicionais devem ser realizadas e 

que provavelmente terão um impacto importante em nossa confiança na estimativa do efeito e 

podem alterar a estimativa.  

Já o estudo que utilizou o cálcio como medida para a prevenção da pré-eclâmpsia 

apontou certeza baixa, mesmo já sendo um medicamento utilizado para este fim e bem aceito 

em populações com carência de cálcio na alimentação. Isso indica que é bem provável que 

pesquisas adicionais tenham um impacto importante em nossa confiança na estimativa do efeito 

e possam alterar a estimativa.  

Por fim, apenas dois estudos foram classificados como de certeza muito baixa, o 

que sugere que a estimativa de efeito do uso da pravastatina e da heparina, como conduta para 

a prevenção de pré-eclâmpsia, seja muito incerto. Talvez, por se tratar de estudos com amostras 

pequenas, mas com resultados estatisticamente significantes, e por serem, ainda, condutas 

pouco utilizadas para esse fim.  

Esta revisão incluiu 12 estudos que abordaram diferentes condutas para a prevenção 

de pré-eclâmpsia, publicados nos últimos cinco anos. A maioria dos estudos utilizou a aspirina 

como conduta preventiva para PE. Três deles utilizaram apenas a aspirina e outros quatro a 

aspirina combinada com cálcio, heparina ou dipiridamol. Esses achados vão de encontro às 

recomendações internacionais para mulheres de alto risco para desenvolver a pré-eclâmpsia 

(OMS, 2014; ACOG, 2018). 

Em todos esses estudos, o desfecho esperado, a prevenção de pré-eclâmpsia, foi 

alcançado. Tal fato comprova a eficácia desse medicamento quando administrado em gestantes 

com alto risco para pré-eclâmpsia, quando iniciada a sua utilização até a 16ª semana de 

gravidez, preferencialmente entre 11 e 14 semanas. Quanto à dosagem ideal, os estudos 

apresentaram dosagens de 50 até 150 mg. Sendo assim, a maioria dos estudos sugere que a dose 
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deva ser acima de 100 mg para efeitos satisfatórios (TALARI et al., 2014; SOUZA et al., 2014; 

ROBERGE et al., 2016; ROBERGE et al., 2017; ROLNIK et al., 2017; GAN et al., 2016).  

A recomendação do uso da aspirina está associada à subperfusão uteroplacentária 

decorrente da placentação prejudicada, lesões vasculares da placenta e transformação 

incompleta das artérias uterinas espiraladas (SOUZA et al., 2014). Por volta de 30.000 mulheres 

já participaram de ensaios clínicos randomizados com aspirina, constituindo-se, dessa forma, 

em uma das drogas mais fortemente estudadas em obstetrícia (TONG; MOL; WALKER, 2017). 

Fisiologicamente, acredita-se que esse fluxo sanguíneo placentário reduzido leve à 

ativação da cascata de coagulação, agregação de plaquetas e disfunção endotelial, que pode ser 

parcialmente mediada pela prostaciclina e tromboxano A2, de modo que a aspirina reduz 

seletivamente o tromboxano A2 sem afetar significativamente os níveis de prostaciclina e 

também inibindo a agregação placentária (GAN et al., 2016). 

A baixa dose de aspirina inibe a biossíntese de tromboxano A2 plaquetário, 

alterando o desequilíbrio entre o tromboxano A2 e a prostaciclina, e é assim pensado para 

favorecer a vasodilatação que auxilia na redução da pressão arterial e na prevenção da pré-

eclâmpsia (PANAGODAGE et al., 2016). Este mecanismo vem alcançando bons resultados na 

prática, em especial na redução da incidência de pré-eclâmpsia em mulheres de alto risco do 

que naquelas de risco baixo e moderado (SOUZA et al., 2014). 

Recomenda-se que para mulheres grávidas, com alto risco de pré-eclâmpsia ou as 

que possuem hipertensão crônica, sejam administrados os agentes antiplaquetários, visto que 

levam à redução de amplos resultados adversos da gravidez, tanto para a mãe quanto para o 

recém-nascido (DADELSZEN; MAGEE, 2016).  

Os resultados das revisões sistemáticas mostraram que os agentes antiplaquetários 

estão associados à redução do risco de pré-eclâmpsia pré-termo (RR, 0,62; 95% IC, 0,45-0,87) 

(ROBERGE et al., 2018), quando iniciada até a 16ª semana gestacional; também foi associada 

a uma significativa redução na prevalência de pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia grave e crescimento 

intrauterino restrito (ROBERGE et al., 2017). 

No que se refere à heparina de baixo peso molecular (HBPM), uma metanálise 

mostrou que a heparina sozinha reduz o risco de: pré-eclâmpsia grave ou de início precoce 

(1,7% vs. 13,4%; RR 0,16, 95% IC 0,07-0,36), parto prematuro (<37 semanas) (32,1% vs. 

47,7%; RR 0,77, IC 95% 0,62–0,96) e recém-nascidos PIG (10,1% vs. 29,4%; RR 0,42; IC95% 

0,29–0,59), sem efeito significativo sobre a perda gestacional (>20 semanas) (1,9% vs. 5,3%; 

RR 0,41, IC 95% 0,17–1,02) (RODGER et al., 2014).  
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A segunda conduta que apareceu com maior frequência nos estudos selecionados 

foi a prescrição do cálcio, embora sendo utilizado isoladamente tenha obtido certeza baixa 

(HOFMEYER et al., 2014). Nos outros estudos, o cálcio veio combinado com outros 

medicamentos, como fitonutrientes (PARRISH et al., 2013) e aspirina (SOUZA et al., 2014), 

ambos obtendo certeza alta. 

O cálcio também é utilizado para a prevenção de pré-eclâmpsia por apresentar 

evidências epidemiológicas, clínicas e laboratoriais que apontam para a associação da 

deficiência dietética de cálcio com distúrbios hipertensivos da gravidez (HOFMEYER et al., 

2014). Assim como a aspirina, o cálcio é recomendado por sociedades internacionais (OMS, 

2014; ACOG, 2018) e a dosagem varia de 1,5 a 2,0 g de cálcio elementar diário para mulheres 

grávidas residentes em áreas com baixa ingestão de cálcio dietético.  

Uma revisão sistemática apontou a suplementação de cálcio (1-2 g/dia) para a 

prevenção de pré-eclâmpsia e determinou que a suplementação de cálcio reduz 

significativamente o risco entre 55% e 64% em mulheres com baixa ingestão dietética de cálcio 

(LASSI et al., 2014). Ademais, os suplementos de cálcio têm um efeito protetor significativo 

sobre a mortalidade materna, morbidade grave e parto prematuro, com tendências para reduzir 

os riscos de baixo peso ao nascer e natimorto (DADELSZEN; MAGEE, 2016). 

Outra conduta encontrada para compor esse estudo foi o uso de fitonutrientes para 

a prevenção de pré-eclâmpsia. O conteúdo da cápsula de suplemento antioxidante consistia em 

uma mistura de frutas e concentrado em pó de sumo de vegetais derivados de acerola, cereja, 

maçã, beterraba, brócolis, repolho, cenoura, amora, couve, laranja, pêssego, mamão, salsa, 

abacaxi, espinafre e tomate, com cada cápsula fornecendo 7,5 mg de betacaroteno, 234 mg de 

vitamina C, 30 mg de vitamina E na forma de RRR alpha-tocoferol, 420 mg de folato e 60 mg 

de cálcio, o mesmo foi iniciado na 12ª semana de gestação e mantido o uso até o parto 

(PARRISH et al., 2013).  

Tal estudo, mesmo contendo certeza alta, conforme o GRADE, não observou 

nenhuma diferença no tocante à prevenção de pré-eclâmpsia entre os grupos fitonutrientes e 

placebo, desencorajando o seu uso na prática clínica. 

Quanto à pravastatina e à L-arginina, ambas são condutas inovadoras e pouco 

utilizadas frente à prevenção de pré-eclâmpsia. No entanto, ainda são obscuros os seus reais 

benefícios, pois os estudos ainda são incipientes. Nesta revisão, foram classificadas como de 

certeza muito baixa e certeza alta, respectivamente. 

A pravastatina (10 mg) é uma estatina hidrofílica utilizada para reduzir o colesterol 

sérico e prevenir doenças cardiovasculares. Como uma das principais características da pré-
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eclâmpsia é o desequilíbrio angiogênico, inflamação exagerada e disfunção endotelial, que 

levam a manifestações clínicas de hipertensão, proteinúria e lesão de órgãos alvo, e, que apesar 

de ser uma doença exclusiva da gravidez, possui semelhanças patogênicas e está associada a 

muitos fatores de risco de doenças cardiovasculares em adultos (CONSTANTINE et al., 2016). 

O uso de estatinas no tratamento da pré-eclâmpsia assumiu o papel de liderança nos 

últimos anos. Sobretudo no que se refere à pravastatina, existem muitos estudos e evidências 

científicas que apoiam o uso da mesma como a primeira opção terapêutica de estatina para o 

tratamento de formas precoces e graves (ESTEVE-VALVERDE et al., 2018), não sendo o caso 

dos achados desta revisão. 

A capacidade das estatinas de reverter, em modelos animais, o desequilíbrio 

angiogênico, característica da pré-eclâmpsia, bem como restaurar a disfunção endotelial, requer 

a necessidade de realização de ensaios clínicos que avaliem mais profundamente a eficácia 

desse fármaco (ESTEVE-VALVERDE et al., 2018; CONSTANTINE et al., 2016).   

Ao contrário da pravastatina, a L-arginina (3 g) foi classificada como de certeza 

alta. A L-arginina é um aminoácido básico precursor do óxido nítrico, que tem a capacidade de 

dilatar os vasos e melhorar o fluxo e a circulação sanguínea (PULIDO et al., 2016).  

No estudo incluído nessa revisão, o número de gestantes com pré-eclâmpsia grave 

foi maior no grupo placebo; além disso, a Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica 

e Pressão Arterial Média foram significativamente menores no grupo L-arginina se comparados 

os resultados observados no grupo placebo, demonstrando que o tratamento oral com 3 g de L-

arginina por dia tem um efeito significativo na prevenção de pré-eclâmpsia em pacientes de alto 

risco, bem como apresenta a capacidade de evitar desfechos mais graves. 

O custo da L-arginina é alto em comparação à aspirina. No entanto, os benefícios 

de L-arginina para prevenir a pré-eclâmpsia excedem o custo do tratamento da pré-eclâmpsia. 

Somado a isso, a L-arginina mostrou bons resultados quando administrada em pacientes com 

19 a 20 semanas de gestação. Nesse sentido, a terapia com esse fármaco pode ser importante 

porque muitos pacientes com pré-eclâmpsia têm sua primeira consulta com um médico quando 

já é tarde demais para que outros tratamentos, como a aspirina, sejam eficazes.  

 Com base nos estudos incluídos nesta revisão, a aspirina é considerada a melhor 

conduta para a prevenção de pré-eclâmpsia em mulheres de alto risco, corroborando os 

resultados de vários estudos publicados nos últimos anos. Ainda, faz-se necessária a realização 

de mais pesquisas, a fim de identificar e testar outros medicamentos e seus benefícios durante 

a gestação, na prevenção de desfechos maternos e perinatais adversos.   
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5.3 O PREApp® 

 

5.3.1 Apresentação do PREApp® 

   

 O PREApp® foi desenvolvido em Wordpress, baseado em PHP, com banco de 

dados MySQL. O aplicativo demandou quatro meses para se obter uma primeira versão, que 

foi lapidada pelos pesquisadores. E para a obtenção de uma versão final, demandou um ano e 

oito meses. O PREApp® foi reajustado cinco vezes para que pudesse estar adequado à avaliação 

dos juízes. 

 O PREApp® está disponibilizado no domínio na web www.preapp.com.br 

(https://preapp.com.br/). No primeiro acesso, o usuário deve realizar o cadastro no sistema e 

aguardar a liberação do cadastro para poder realizar a navegação. Na sequência, é possível ao 

usuário obter dados sobre pré-eclâmpsia, o sistema PREApp®, a equipe idealizadora do sistema 

e a opção de contatar a equipe, na qual o usuário pode enviar mensagens para interagir com a 

equipe de pesquisadores.   

 Este software é fruto de estudos prévios realizados por um grupo de pesquisadores, 

que culminaram com o desenvolvimento de um algoritmo para a predição de pré-eclâmpsia, a 

ser aplicado às mulheres no primeiro trimestre gestacional (11+0 a 13+6 semanas) (ROCHA et 

al., 2017). Para ampliar o acesso ao algoritmo e verificar sua eficácia em outras populações é  

que o PREApp® foi desenvolvido, de modo a favorecer o acesso ao algoritmo preditor de pré-

eclâmpsia de maneira prática, segura e eficaz, principalmente por profissionais de saúde da rede 

de atenção básica, porta de entrada preferencial do sistema de saúde brasileiro. 

 
Figura 3 – Logomarca e tela de cadastro no PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

                     

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

http://www.preapp.com.br/
https://preapp.com.br/
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No menu inicial, existem cinco botões: “Sobre”, “O PREApp”, “FAQ”, “Contato” e 

“Acessar” (Figura 4). Os dois primeiros correspondem ao conteúdo do PREApp®, o “Contato” 

possibilita o envio de mensagens para a equipe e o “Acessar” oportuniza a conexão com o 

PREApp®.  

 

Figura 4 – Tela de acesso ao PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

Figura 5 – Tela de apresentação sobre pré-eclâmpsia no PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 
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Figura 6 – Telas de apresentação do PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

Figura 7 – Tela de apresentação da equipe idealizadora do PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020.  
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Figura 8 – Tela para contato com a equipe do PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

Ao acessar o PREApp®, o usuário é encaminhado para uma tela que possibilita 

dois comandos, “Cadastrar nova paciente” ou “Buscar paciente cadastrada”, além de expor a 

lista de todas as pacientes já cadastradas no sistema. Existe, ainda, um comando do lado superior 

esquerdo, que possibilita essas mesmas funções e a opção de “Sair” do sistema (Figuras 9 e 10).  
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Figura 9 – Tela de início do PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

Figura 10 – Tela de lista das pacientes cadastradas no PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

O “Cadastro de nova paciente” solicita informações importantes para o cálculo do 

risco, tais como: dados obstétricos, valores de peso, altura, da pressão arterial e histórico pessoal 

e familiar, além do endereço da paciente (Figuras 11, 12 e 13).  
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Figura 11 – Tela para cadastro de nova paciente no PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

Figura 12 – Tela para cadastro de nova paciente no PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 
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Figura 13 – Tela para cadastro de nova paciente no PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

 Após o cadastro da paciente, o usuário deverá clicar em “Ver resultado” para 

acompanhar a classificação do risco para desenvolvimento da pré-eclâmpsia da gestante (Figura 

14). A classificação do risco será exposta como “Baixo risco” e “Alto risco” e será 

disponibilizada junto às condutas recomendadas internacionalmente para a prevenção da pré-

eclâmpsia (Figuras 15, 16 e 17). 
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Figura 14 – Tela para a visualização de resultado de risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Fortaleza-CE, 

2020 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

Figura 15 – Tela com classificação de baixo risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia e respectiva conduta no 

PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

 

11 SEMANAS 
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Figura 16 – Tela com classificação de baixo risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia e respectiva conduta no 

PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2020. 

 

 

 

 

11 SEMANAS 
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Figura 17 – Tela com classificação de alto risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia e respectiva conduta no 

PREApp®. Fortaleza-CE, 2020 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2020. 

 

5.4 VALIDAÇÃO DO PREApp®  

 

5.4.1 Validação com especialistas da área de obstetrícia, gravidez de risco, pré-eclâmpsia, 

cardiologia e público-alvo 

 

Participaram da validação de conteúdo e usabilidade do PREApp® 11 especialistas 

clínicos, dos quais nove eram do sexo feminino. A média de idade foi de 34,1 (±5,2) anos e a 

média de tempo de experiência profissional foi de 9,1 (±6,3) anos. Pouco mais da metade 

possuía título de mestre (n=06) e a maioria possuía publicações envolvendo a temática 

obstetrícia e tecnologias (n=08), conforme Tabela 1. 
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Tabela 1 – Identificação dos especialistas clínicos. Fortaleza-CE, 2020. 

Variáveis n % Outras estatísticas 

Sexo    

     Feminino 09 81,8  

     Masculino 02 18,2  

Faixa etária (em anos)   Mín.= 27 anos; Máx.= 44 anos; 

Mediana = 35 anos; Média = 34,1 

anos; DP = 5,2 anos 

     27 - 34  05 45,5 

     > 34  06 54,5 

Local de origem    

     Ceará 04 36,4  

     Piauí 07 63,6  

Tempo de experiência (em anos)   Mín.= 01 ano; Máx.= 23 anos; 

Mediana = 06 anos; Média = 9,1 

anos; DP = 6,3 

     ≤ 06  06 54.6 

     > 06  05 45,4 

Experiência na APS (Estratégia Saúde 

da Família) 

   

     Sim 06 54,5  

     Não 05 45,5  

Experiência com pré-natal, pré-

eclâmpsia, gravidez de risco e/ou 

cardiologia 

   

     Sim 10 90,9  

     Não 01 9,1  

Titulação acadêmica    

     Especialização 01 9,1  

     Mestrado 06 54,5  

     Doutorado 04 36,4  

Ocupação atual    

     Estudante (Doutorado) 01 9,1  

     Enfermeiro assistencial 03 27,3  

     Professor 08 72,7  

     Coordenador de curso de graduação 04 36,4  

Participação em grupo de pesquisa    

     Sim 09 81,8  

     Não 02 18,2  

Temáticas das publicações    

     Obstetrícia 08 72,7  

     Cardiologia 01 9,1  

     Tecnologias 08 72,7  

     Pré-eclâmpsia 05 45,5  

     Gravidez de risco 04 36,4  

Legenda: n = frequência absoluta; % = frequência relativa; DP = desvio padrão; mín.= mínima; máx. = máxima. 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

   

A validação do PREApp® foi realizada pela aplicação de um instrumento adaptado 

de Góes (2010) e Sousa (2015) (APÊNDICE G) e evidenciou todos os itens dos oito domínios 

analisados (objetivos, conteúdo, relevância, ambiente, interface, funcionalidade, usabilidade e 
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eficiência) com IVC (≥ 0,70), conforme Tabela 2. E no Teste Binomial, os itens apresentaram 

p>0,05, indicando a concordância entre os especialistas. Assim, todos os domínios avaliados 

apresentaram IVC = 1,00, sendo este, portanto, o IVC global. 

 

Tabela 2 – Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e Teste Binomial dos itens de avaliação da tecnologia construída. 

Fortaleza-CE, 2020. 

Itens IVCia pb 

Objetivos 

1) Os objetivos do software são coerentes com a prática 1,00 0,086 

2) O software facilita a aprendizagem sobre predição de pré-eclâmpsia 1,00 0,086 

3) Os objetivos propostos estão adequados para sua efetivação 1,00 0,086 

IVC do domínio Critérios 1,00 - 

Conteúdo 

4) O conteúdo do software corresponde aos objetivos dele 1,00 0,086 

5) Os conteúdos do software são suficientes para atingirem seus objetivos 1,00 0,086 

6) As informações apresentadas estão corretas 1,00 0,086 

7) As informações apresentadas estão bem estruturadas 1,00 0,086 

8) Os conteúdos facilitam a aprendizagem no que se refere à predição de pré-

eclâmpsia 

1,00 0,086 

IVC do domínio Conteúdo 1,00 - 

Relevância 

9) O software ilustra aspectos chaves que devem ser reforçados para a prática 

clínica 

1,00 0,086 

10) O software é importante para o rastreamento de mulheres com alto risco 

para desenvolvimento da pré-eclâmpsia 

1,00 0,086 

11) O software é relevante para que o usuário possa identificar precocemente 

fatores de risco para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia nas mulheres 

que estão recebendo atendimento 

1,00 0,086 

12) O software é relevante porque calcula o risco para desenvolvimento da 

pré-eclâmpsia 

1,00 0,086 

IVC do domínio Relevância 1,00 - 

Ambiente 

13) O ambiente é adequado para o uso do algoritmo para predição de pré-

eclâmpsia 

1,00 0,086 

IVC do domínio Ambiente 1,00 - 

Avaliação ergonômica de interface 

14) As funções disponíveis são suficientes para realizar as tarefas para as 

quais o software se propõe 

1,00 0,086 

15) Quando as funções são ativadas, executam o que deveriam 1,00 0,086 

16) O usuário pode se deslocar de uma tela para a outra rapidamente 1,00 0,086 

17) É possível reiniciar “sessões” interrompidas pelo usuário, a partir do 

“ponto de partida” 

1,00 0,086 

18) A localização dos dados é mantida de forma consistente de uma tela para 

a outra 

1,00 0,086 

19) Textos e recursos de estilo (ex.: negrito) são empregados adequadamente 1,00 0,086 
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Itens IVCia pb 

20) Controles e comandos encontram-se visualmente diferenciados das 

informações apresentadas nas telas 

1,00 0,086 

21) As mensagens de erro são concisas e objetivas 1,00 0,086 

IVC do domínio Avaliação ergonômica de interface 1,00 - 

Funcionalidade 

22) O software está adequado para as propostas às quais se destina 1,00 0,086 

23) O software faz o que foi proposto de forma correta 1,00 0,086 

24) O software possibilita gerar resultados positivos 1,00 0,086 

IVC do domínio Funcionalidade 1,00 - 

Usabilidade 

25) O software é fácil de usar 1,00 0,086 

26) O software permite o controle das atividades nele realizadas, favorecendo 

a navegação nos conteúdos 

1,00 0,086 

27) O software permite que o usuário tenha facilidade em aplicar os conceitos 

trabalhados 

1,00 0,086 

IVC do domínio Usabilidade 1,00  

Eficiência 

28) O tempo de resposta do software é adequado para que o usuário realize o 

preenchimento dos dados 

1,00 0,086 

29) Os recursos do smartphone são utilizados de forma eficiente 1,00 0,086 

IVC do domínio Eficiência 1,00 - 

IVC total 1,00 - 

a: Índice de Validade de Conteúdo do item; b: Teste Binomial.  

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

 A escala SUS avalia a usabilidade da tecnologia (ANEXO A). A usabilidade do 

PREApp® foi avaliada por todos os especialistas técnicos e clínicos. A média obtida do escore 

total foi de 91,1 ± 7,5, com valor mínimo de 80 e máximo de 100. Os escores apontam para um 

aplicativo de usabilidade excelente, sendo o escore total de 91,1.  

 Ao final do instrumento destinado aos especialistas clínicos, deixou-se um espaço 

para sugestões/comentários gerais sobre a tecnologia desenvolvida, as quais estão expostas no 

Quadro 8.  

 

  



86 

 

Quadro 8 – Sugestões dos especialistas clínicos para melhoria e comentários gerais sobre o PREApp®. Fortaleza-

CE, 2020. 

Especialistas 

clínicos 

Sugestões/Comentários 

EC1 - Melhorar o reinício das sessões interrompidas pelo usuário para não perder 

dados e desestimular o mesmo. 

EC2 - Inserir na parte do Sistema PREApp® as variáveis utilizadas para predição do 

risco para pré-eclâmpsia e qual referencial adotado para considerar o que é baixo 

e alto risco.  

- A tecnologia desenvolvida facilitará a avaliação das gestantes, favorecendo a 

tomada de decisão clínica e implementação de medidas adequadas, baseadas nas 

melhores evidências científicas.  

EC4 - Mudar a cor da fonte das informações. 

- Realizar uma padronização das imagens (mesmo fundo, distância) da equipe, 

apresentadas no aplicativo. Uma vez que se trata de um software de caráter 

científico, necessita de maior formalidade.                    .   

- Inserir na lista apresentada algum destaque nas cores dos ícones relativos às 

pacientes classificadas como “alto risco”. 

EC6 - Algumas características do software não estão respeitando os fundamentos do 

letramento, o que pode dificultar a utilização por profissionais mais antigos, com 

algum grau de deficiência visual, pelo tamanho da letra, por ter que ir rolando a 

tela para baixo para surgir novas confirmações. 

- Afirmo que o software é de grande relevância para o que se propõe. 

EC7 - Trocar o nome da aba “sobre” por “pré-eclâmpsia”, pois ao abrir essa aba, a 

expectativa é de encontrar informações sobre o aplicativo. 

- Disponibilizar as referências citadas por meio de links, se possível. Caso não 

possa, acrescentar outra aba com as referências. 

- Na aba que descreve o aplicativo, colocar os verbos no presente.  

- Os graus de recomendação das condutas estão diferentes para gestações de 

baixo risco e de alto risco no exemplo apresentado. Padronizar para a forma 

utilizada no baixo risco, que categoriza em alta, média, baixa e muito baixa, pois 

fica mais didático para profissionais que não são familiarizados com a pesquisa. 

EC8 - Excelente trabalho e que ajudará muitos profissionais durante sua assistência a 

realizar a conduta correta de precaução. 

EC9 - Substituir, na tela 4, o termo “nasceu” por foi construído ou foi elaborado. 

- Incluir cálculo da IG a partir da USG. 

- Incluir investigação sobre tabagismo e diabetes tipo I ou II, conforme é 

investigado na calculadora de risco da Fetal Medicine Foundation. 

- Inserir uma apresentação breve sobre as variáveis utilizadas para o cálculo de 

risco, com definição dos intervalos que se enquadram em baixo risco e alto risco.  

EC11 - Acrescentar as referências nas condutas e recomendações para gestantes de 

baixo e alto-risco; 

- Aplicativo excelente, relevante e prático para a área e público ao qual se 

destina. 

Fonte: elaborado pela autora, 2020. 
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5.4.2 Validação com profissionais da área de tecnologia da informação/comunicação/ 

computação 

 

A Tabela 3 apresenta o perfil dos profissionais da área de tecnologia da informação, 

comunicação e computação que avaliaram o PREApp®. A estes avaliadores foi denominado o 

termo especialistas técnicos.  

 

Tabela 3 – Identificação dos especialistas técnicos. Fortaleza-CE, 2020. 

Variáveis n % Outras estatísticas 

Sexo    

     Masculino 07 87,5  

     Feminino 01 12,5  

Faixa etária   Mín.= 29 anos; Máx.= 40 anos; 

Mediana = 33 anos; Média = 34 

anos; DP = 3,9 anos 

     De 29 a 34 anos 05 62,5 

     Acima de 34 anos 03 37,5 

Local de origem    

     Ceará 02 25,0  

     Piauí 04 50,0  

     Distrito Federal 02 25,0  

Área de formação     

     Análise e desenvolvimento de 

sistemas 

01 12,5  

     Ciências da computação 05 62,5  

     Sistemas de informação 02 25,0  

Tempo de experiência   Mín.= 03 anos; Máx.= 13 anos; 

Mediana = 04 anos; Média = 6,1 

anos; DP = 4,0 

     Até 04 anos 05 62,5 

     Acima de 04 anos 03 37,5 

Titulação acadêmica    

     Graduado 05 62,5  

     Especialista 02 25,0  

     Mestre 01 12,5  

Ocupação atual    

     Autônomo 01 12,5  

     Bancário 01 12,5  

     Desenvolvimento de sistema 01 12,5  

     PRF na área de TI 01 12,5  

     Professor 02 25,0  

     Servidor público federal 01 12,5  

     Técnico em informática 01 12,5  

Participação em grupo de pesquisa    

     Sim 04 50,0  

     Não 04 50,0  

Temáticas das publicações    

     Contabilidade 01 12,5  

     Desenvolvimento de software 02 25,0  
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Variáveis n % Outras estatísticas 

     Internet das coisas 01 12,5  

     Matemática 01 12,5  

     Sem publicações 03 37,5  

Legenda: n = frequência absoluta; % = frequência relativa; DP = desvio padrão; mín.= mínima; máx. = máxima. 

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

O IVC também foi verificado para os especialistas técnicos a partir da aplicação de 

um instrumento adaptado de Góes (2010) e Sousa (2015) (APÊNDICE G). Na validação técnica 

foram considerados quatro domínios (interface, funcionalidade, usabilidade e eficiência), todos 

os itens dos quatro domínios analisados obtiveram IVC ≥ 0,70, e no Teste Binomial, os itens 

apresentaram p>0,05, indicando a concordância entre os juízes. O domínio “interface” 

apresentou IVC = 0,97, o menor entre os domínios analisados. Assim, o IVC total foi de 0,99, 

garantindo a validade da tecnologia criada, conforme exposto na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e Teste Binomial dos itens de avaliação da tecnologia construída. 

Fortaleza-CE, 2020. 

Itens IVCia pb 

Interface 

1) É fácil acessar o software corretamente 1,00 0,168 

2) As funções disponíveis são suficientes para realizar as tarefas para as 

quais o software se propõe 

1,00 0,168 

3) Quando as funções são ativadas, executam o que deveriam 1,00 0,168 

4) O usuário pode se deslocar de uma tela para a outra rapidamente 1,00 0,168 

5) É possível reiniciar “sessões” interrompidas pelo usuário, a partir do 

“ponto de partida” 

1,00 0,168 

6) A localização dos dados é mantida de forma consistente de uma tela para 

outra 

1,00 0,168 

7) Textos e recursos de estilo (ex.: negrito) são empregados adequadamente 0,87 0,503 

8) Controles e comandos encontram-se visualmente diferenciados das 

informações apresentadas nas telas 

1,00 0,168 

9) As mensagens de erro são concisas e objetivas 1,00 0,168 

IVC do domínio Critérios 0,97 - 

Funcionalidade 

10) O software está adequado para as propostas às quais se destina 1,00 0,168 

11) O software faz o que foi proposto de forma correta 1,00 0,168 

12) O software possibilita gerar resultados positivos 1,00 0,168 

IVC do domínio Funcionalidade 1,00 - 

Usabilidade 

13) O software é fácil de usar 1,00 0,168 

14) É fácil aprender os conceitos e as aplicações do software 1,00 0,168 

15) O software permite o controle das atividades nele realizadas, favorecendo 

a navegação nos conteúdos 

1,00 0,168 
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Itens IVCia pb 

16) O software permite que o usuário tenha facilidade em aplicar os conceitos 

trabalhados 

1,00 0,168 

IVC do domínio Usabilidade 1,00 - 

Eficiência 

17) O tempo de respostas do software é adequado para que o usuário realize 

o preenchimento dos dados 

1,00 0,168 

18) Os recursos do smartphone são utilizados de forma eficiente 1,00 0,168 

IVC do domínio Usabilidade 1,00 - 

IVC total 0,99 - 

a: Índice de Validade de Conteúdo do item; b: Teste Binomial.  

Fonte: elaborada pela autora, 2020. 

 

Os especialistas técnicos também fizeram sugestões/comentários gerais sobre a 

tecnologia desenvolvida, que estão apresentados no Quadro 9. Verificou-se que os especialistas 

se mostraram satisfeitos com o PREApp®, principalmente no tocante ao layout e 

funcionalidade. Contudo, algumas alterações foram sugeridas, como inserir fotos padronizadas 

dos desenvolvedores, inserir opções mais rápidas de resposta e elementos gráficos que 

possibilitem o destaque do resultado (como uso de abas coloridas). Os especialistas sugeriram, 

ainda, que os desenvolvedores poderiam oferecer mais opções de modo de visualização das 

pacientes, adicionar uma função que possibilite o salvamento dos dados da paciente na nuvem, 

com sincronismo dos dados.  

 

Quadro 9 – Sugestões dos especialistas técnicos para melhoria e comentários gerais sobre o PREApp®. Fortaleza-

CE, 2020. 

Especialistas 

técnicos 

Comentários 

ET1 - Trocar as fotos dos desenvolvedores. Está informal. Seria interessante a equipe 

tirar uma foto padrão, mesma distância e mesmo fundo. 

- Trocar as listas que contêm apenas sim/não por radio, é mais prático e rápido, 

pois o usuário responde apenas com um click. 

- Na tela do resultado, inserir algum elemento gráfico para enfatizar o resultado 

(seja positivo ou negativo), bem como uma opção de compartilhamento de 

resultado com o paciente, seja via SMS, e-mail, WhatsApp, dentre outros. 

ET3 - A tela que lista os pacientes cadastrados poderia ter uma opção de alterar o 

modo de visualização em lista (e não só em “grade”). A grade é interessante 

quando há poucos itens a serem exibidos, mas quando o número de pacientes 

crescer, a tela tem tendência de ficar “pesada”. 

ET5 - O projeto PREApp® mostrou-se estável, com todas as suas funcionalidades 

operando em consonância às quais foram destinadas. O software, de maneira 

simples e bem objetiva, entrega ao usuário o que se propõe, solicitando apenas 

informações realmente necessárias e de fácil coleta. 

ET6 - O software parece adequado e supre às necessidades do que se propõe. 
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Especialistas 

técnicos 

Comentários 

ET7 - Aplicativo com layout amigável e intuitivo.  

- Adicionar a funcionalidade de salvar os dados dos pacientes na nuvem, não 

apenas do celular, para poder sincronizar os dados e poder acessar de outro 

celular ou por um computador.  

ET8 - Verificar a possibilidade de inserir botões de auxílio nos campos de cadastro 

para facilitar o preenchimento.  

- Inserir opções de listagem/classificação/agrupamento das pacientes, 

considerando data de cadastro, risco, tempo de gestação, ordem alfabética. O 

cartão de listagem poderia apresentar uma aba colorida, representando o risco 

calculado pelo sistema. 

Fonte: elaborado pela autora, 2020. 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Desenvolvimento do PREApp® 

 

 É recomendada, globalmente, a avaliação de risco para pré-eclâmpsia no início da 

gravidez, nos serviços de saúde que oferecem assistência pré-natal, a fim de rastrear o risco 

precocemente e poupar futuras complicações para o binômio mãe-filho (NICOLAIDES; 

POON, 2014). Essa realidade requer que novos artifícios sejam desenvolvidos, implantados e 

implementados na prática clínica para orientar um cuidado mais adequado a esse público. Para 

tanto, existem evidências de que pode haver benefícios ao público-alvo com o uso de 

tecnologias, especialmente as da mHealth, tecnologias digitais de saúde (GOMES et al., 2019).  

 Dessa forma, além de se fazer necessária a existência de modelos preditivos, com 

boa sensibilidade, almeja-se que os profissionais de saúde devam estar aptos a lidarem com a 

PE, fazendo uso de medidas cientificamente comprovadas e, preferencialmente, simples para 

rastreá-la, para assim poder ter boa adesão e resultados satisfatórios (ROCHA et al., 2017).  

 Nesse caso, o uso da tecnologia digital na área da saúde é recente, tem rápida 

expansão e, como vantagens da mHealth, destaca-se ser útil para a coleta de dados, fornecer 

informações, comunicação mais rápida sobre o estado de saúde e ainda poder ser utilizada como 

instrumento educador, posto que permite ampla disseminação de conhecimentos tanto para 

profissionais quanto para pacientes, o que é particularmente importante em países de média e 

baixa renda, onde os telefones móveis são muito comuns e os números de PE são mais 

alarmantes (CARTER et al., 2019).  

 Os recentes avanços tecnológicos, bem como a redução de custos de aparelhos 

eletrônicos, favoreceram uma excelente oportunidade para discussão, desenvolvimento e 

implementação de aplicativos móveis relacionados à saúde. Essa disseminação favoreceu o 

aumento da saúde digital, amplamente utilizada pela população, especialmente pelas grávidas, 

por ser um público que recebe inúmeras vantagens oriundas dessas tecnologias, a exemplo da 

telemonitorização para hipertensão durante a gravidez e rastreamento de risco para 

desenvolvimento de complicações como pré-eclâmpsia e diabetes mellitus gestacional 

(KHALIL et al., 2019).  

 Nas últimas décadas, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm se 

tornado cada vez mais integradas à população mundial. Estudo apontou que o número de 

usuários de smartphones aumentou em quase 1 bilhão de pessoas entre 2014 (1,57 bilhão) e 

2017 (2,32 bilhões), com um aumento esperado para 2,87 bilhões de usuários até 2020 
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(STATISTA, 2018). A mHealth Economics realizou um levantamento de status e tendências 

atuais no mercado de aplicativos e divulgou que até 2016 existiam mais de 259.000 aplicativos 

para smartphones relacionados à saúde disponíveis nas lojas de aplicativos na web 

(RESEARCH2GUIDANCE, 2016).  

 Nesse contexto, as TICs, quando associadas aos conceitos de saúde, podem ser 

aplicadas para apoiar cuidados de saúde à população em geral, especialmente para as mulheres 

durante o período gestacional. Estudos indicam que aplicativos em saúde podem ser utilizados 

para ensinar mulheres grávidas as mais variadas temáticas e são bem aceitos para fins 

educacionais, bem como para fornecer informações sobre riscos, crescimento fetal, alterações 

na gravidez e rastreamento de complicações durante consultas de pré-natal, requerendo mais 

estudos para avaliar o impacto de tais aplicações para o público (WILLCOX et al., 2015; 

LUPTON; PEDERSEN, 2016). 

 Lee e Moon (2016) relataram que os aplicativos em saúde mais comumente 

utilizados por mulheres estão relacionados à gravidez, parto e cuidados com o recém-nascido, 

realçando que as primíparas (53,9%) utilizaram mais aplicativos quando comparadas às 

multíparas (46,1%). Todavia, é necessária uma atenção especial a este fato, pois, por se tratar 

de gestantes, sobretudo, primíparas, que em geral se sentem mais inseguras e possuem mais 

dúvidas sobre a gestação, faz-se indispensável verificar a qualidade e a confiabilidade do 

conteúdo dos aplicativos utilizados, uma vez que, nem todos são construídos com cunho 

científico e, por vezes, não referenciam as informações neles contidas e apenas alguns são 

desenvolvidos por profissionais ou grupos de saúde (GOMES et al., 2019). 

 Além de dar suporte às gestantes, os aplicativos ainda podem ser utilizados para 

embasar condutas médicas. Dito isso, Carter et al. (2019) realizaram uma ampla revisão de 

estudos objetivando determinar o cenário atual do uso de aplicativos para apoio à decisão clínica 

ou avaliação de risco por parte dos clínicos em cuidados com a gravidez, e verificaram que, 

sete dos 13 artigos triados foram desenvolvidos em países de média e baixa renda, incluindo 

África e Guatemala, e que quatro artigos relataram aplicativos focados na pré-eclâmpsia, 

especialmente no quesito estimativa de risco. Isso mostra uma preocupação mundial com a 

doença, bem como a tentativa de obter melhores desfechos maternos e fetais, em lugares 

desfavorecidos economicamente, onde os resultados da PE são ainda piores.    

 O fato supracitado vai ao encontro das evidências de Perry et al. (2017), que 

realizaram uma investigação envolvendo 197 médicos californianos especialistas em obstetrícia 

e ginecologia e constataram que 95% usavam aplicativos móveis no ambiente clínico. Isso 

expressa o interesse no desenvolvimento de aplicativos adicionais para aprimorar a educação e 
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a prática profissional, consistindo em um campo fértil para desenvolvimento de pesquisas como 

está na atualidade.  

 A fim de mediar o rastreamento de risco para desenvolvimento da pré-eclâmpsia, 

estratégias podem ser utilizadas, como o desenvolvimento de tecnologias. Visando ao 

suprimento dessas necessidades e enfatizando o rastreamento para pré-eclâmpsia de forma 

prática, simples, barata, não invasiva e que possa ser utilizada em ampla escala na realidade 

brasileira. Neste estudo, desenvolveu-se um modelo de previsão de risco em forma de um 

sistema compatível com smartphones, tablets, computadores, disponível online para o 

rastreamento do risco de gestantes desenvolverem pré-eclâmpsia, tendo como público-alvo os 

profissionais da saúde.  

 O PREApp® foi construído a partir de um algoritmo que contempla dados maternos 

e de PAM. Esse modelo possui como potencial a estimativa individualizada de risco para pré-

eclâmpsia, classificada como risco alto ou risco baixo, o fornecimento de informações sobre a 

doença e condutas para a prevenção da PE, possibilitando intervir precocemente para evitar o 

adoecimento e traçar uma estratégia de seguimento pré-natal diferenciado, com a intenção de 

prevenir complicações e mortes advindas desta patologia. Além de englobar o endereço de cada 

paciente, fator facilitador para busca ativa e acompanhamento de longo prazo; e possibilitar a 

elaboração de planilhas em Excel e PDF, ademais, contar com as opções de impressão de dados.  

 Faz-se imperioso ressaltar que os dados sobre as pacientes contidos no PREApp® 

são armazenados de forma segura, utilizando-se um domínio na web exclusivo para esse fim, 

já prevendo alguma tentativa de hackeamento, assim como uso de login e senha e codificação 

das pacientes. Reitera-se que este estudo foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) e atende aos pressupostos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), que regulamenta a pesquisa em seres humanos no país.  

 Estudos trouxeram um ponto crucial para a atualidade, pouco visto em pesquisas 

que envolvem aplicativos e dados de pacientes, nos quais eles mencionaram a questão da 

segurança dos dados por meio da proteção por senha, no aplicativo, e criptografia de dados, 

apontando essas variáveis como soluções viáveis e aceitáveis para a segurança dos dados 

(DUNSMUIR et al., 2014; VÉLEZ et al., 2014). E o PREApp® atende a essas exigências.  

 Por esses motivos é que se evidencia a relevância desse estudo, que desenvolveu 

um sistema para rastreamento de PE, o PREApp®, inicialmente aplicado em gestantes do 

nordeste brasileiro, que em geral têm piores condições de saúde, renda e acesso aos serviços do 

que as regiões sul, sudeste e centro-oeste, e demandam, portanto, estratégias ainda mais efetivas 

e de baixo custo para a redução da incidência de PE e as complicações dela advindas, 
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principalmente devido aos atrasos na triagem e acesso ao tratamento e instalações que possam 

prestar atendimento especializado (DUNSMUIR et al., 2014). 

 A FMF (The Fetal Medicine Foundation) disponibiliza, em seu site, calculadoras 

para previsão de risco das mais variadas complicações obstétricas, dentre elas a avaliação de 

risco de pré-eclâmpsia, que pode ser calculado nos períodos gestacionais de 11+0 a 14+1, 19+0 a 

24+6 e 30+0 a 37+6 (FMF, 2015). O fator dificultador para a ampla utilização dessa calculadora 

na realidade brasileira se deve ao fato de a mesma ser derivada da história materna e da 

combinação de medições ultrassonográficas, bioquímicas e de PAM, fatores estes que requerem 

médicos e laboratórios capacitados e credenciados para adequado rastreamento, além de 

requerer altos investimentos para a sua concretização, pois tais exames não estão contemplados 

em larga escala na rotina do Sistema Único de Saúde. 

 Karlen et al. (2011), Payne et al. (2013) e Dunsmuir et al. (2014) desenvolveram 

um aplicativo mHealth, o PIERS, de baixo custo e fácil de usar para prever com precisão o risco 

de resultados adversos associados à PE. O PIERS combina duas inovações previamente bem-

sucedidas separadamente: a primeira, envolve uma previsão, chamada miniestimativa integrada 

de risco pré-eclâmpsia (miniPIERS); e o segundo, engloba um oxímetro de pulso de telefone, 

consistindo de um aplicativo para smartphone e sensor de oxímetro de pulso. A previsão de 

resultados adversos é baseada em sintomas, sinais clínicos e no nível de saturação de oxigênio 

no sangue (SpO2), medido com o oxímetro de telefone.  

 Jonas et al. (2015) utilizaram um teste molecular para pré-eclâmpsia, o teste Congo 

Red Dot (CRD), recentemente desenvolvido com base na capacidade dos constituintes na urina 

pré-eclâmpsica de se ligar ao corante amiloidofílico do Congo Vermelho. A partir deste teste 

descobriram que as mulheres com pré-eclâmpsia eliminam o dobro de proteínas na urina, uma 

característica molecular que é proporcional à gravidade da doença. O relatório é dado por 

intermédio de uma imagem no smartphone e uma ferramenta analítica automatizada para o teste 

de CRD, que reduz significativamente o tempo de processamento e fornece um resultado 

quantitativo imparcial. Este estudo foi motivado pela melhoria do atendimento à pré-eclâmpsia 

em ambientes com poucos recursos, tendo em vista que a tecnologia possui alto benefício e 

baixo custo; ademais, mostra-se útil também para testes de doenças moleculares específicas em 

ambientes com mais recursos financeiros.  

 Portanto, há uma clara necessidade de um novo paradigma de testes diagnósticos 

desenvolvidos especificamente para ambientes com poucos recursos, que exijam pouco 

treinamento, simplicidade para uso e acurácia diagnóstica. Em razão de os países em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos não terem capacidade e instalações de assistência médica 
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para testes sofisticados para PE, necessitando assim do desenvolvimento de tecnologias de 

baixo custo e de boa eficácia. 

 Evidencia-se que esforços estão sendo tomados em busca da redução de índices de 

PE, bem como de suas complicações, e as tecnologias mHealth são fortes aliadas nesse 

processo. Devido ao seu potencial ainda pouco explorado, é importante desenvolver novas 

abordagens para o diagnóstico médico, com base na funcionalidade nativa das TICs. Ao 

desenvolver diagnósticos baseados em smartphones, no entanto, é fundamental não apenas 

duplicar os testes existentes, mas criar novos testes, explorando outras características da doença 

ainda não estudadas, com potencial para investigar as crescentes capacidades das tecnologias 

móveis, como computadores, tablets, smartphones, dentre outros (JONAS et al., 2015).  

 

6.2 Validação do PREApp® 

 

 Validar uma TIC é de fundamental importância para avaliar o êxito do material 

construído, a fim de verificar se ele realmente alcança os objetivos para os quais se propõe e se 

é confiável para ser aplicado na prática, principalmente quando se visa a classificação de risco 

de gestantes para tomada de decisões e condutas na prática clínica.   

 Neste sentido, profissionais da saúde e da informática validaram o sistema 

PREApp®. A validação envolveu 19 especialistas, divididos em dois grupos, sendo um 

composto por 11 especialistas clínicos (profissionais da saúde que, inclusive, serão o público-

usuário do PREApp®) e o outro constituído por 8 especialistas técnicos. Ficou a cargo dos 

clínicos a avaliação de conteúdo, relevância do sistema, ambiente e ergonomia. Porém, a 

interface, a funcionalidade, a usabilidade e a eficiência do sistema foram avaliadas pelos dois 

grupos. 

 Os especialistas clínicos solicitaram algumas alterações pertinentes, inclusive 

questionamentos na triagem do risco, como o acréscimo do uso de cigarro pela paciente e 

pergunta sobre DM prévia ou gestacional, mas como essas variáveis não estão inclusas no 

algoritmo, essas recomendações não foram acatadas. Fora isso, grande parte das sugestões foi 

aceita e, por estas serem mudanças simples e pontuais, não interferirão no uso pelo usuário final 

e serão atendidas tão logo se obtenham novos recursos de fomento para realizar os ajustes finais, 

e então ser disponibilizado para uso em larga escala. Foi obtido IVC total de 1,00, que garante 

validade ao PREApp®.       

 Os especialistas técnicos manifestaram satisfação com o sistema e indicaram alguns 

pontos que poderiam melhorar a dinâmica do PREApp®, mas sem nenhum comprometimento 
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ao sistema já construído. À semelhança dos juízes clínicos, os técnicos também expressaram 

segurança ao manusear o sistema, e o PREApp® atingiu IVC total de 1,00.   

 Dada a importância da usabilidade de um sistema para a maior adesão do público-

alvo e sua ampla divulgação no meio científico, é imprescindível verificar esse aspecto antes 

de disponibilizá-lo ao usuário final, pois a usabilidade representa opções intuitivas e fluidez na 

interface, indispensáveis ao sentimento de segurança ao usar um sistema (MARQUES, 2018).  

 Nesse quesito, profissionais do ramo de sistemas de informação desenvolveram 

métricas mais dinâmicas e consistentes para avaliarem esse ponto, a exemplo da escala SUS, 

visando uma avaliação objetiva e que retratasse a realidade, a fim de permitir identificar 

problemas que causam confusão, perda de tempo, decisões erradas, retrabalho, dentre outros 

(BROOKE, 1996). Tais pontos foram avaliados no PREApp® por meio da escala SUS e a 

média obtida do escore total foi de 91,1±7,5, esse escore aponta para um aplicativo de 

usabilidade excelente.  

 Um sistema com boa usabilidade traz inúmeros benefícios ao usuário, tais como 

celeridade no uso, superioridade na utilização dos recursos (eficiência), alcance dos objetivos 

esperados (eficácia), satisfação do usuário, redução de custos com treinamentos, com correções 

de erros ocorridos e de necessidade de alterações (MAJER; FEITOSA, 2016).   

 Dessa forma, para ser produzido um sistema com boa usabilidade, o desenvolvedor 

do sistema deve apresentar entendimentos (psicológicos, ergonômicos, organizacionais e 

sociais) que determinem como as pessoas operam e fazem uso dos computadores/celulares/ 

tablets efetivamente; traduzir esse entendimento para o desenvolvimento de ferramentas e 

técnicas que ajudem no projeto e usar essas ferramentas para alcançar eficiência, efetividade e 

segurança na interação (PADRINI-ANDRADE et al., 2019). Assim sendo, o PREApp® atingiu 

bons resultados nesse ponto de avaliação.   

 Conclui-se que o PREApp® é uma tecnologia válida no que se refere ao conteúdo, 

relevância do sistema, ambiente, ergonomia, interface, funcionalidade, usabilidade e eficiência 

do sistema. Logo, é uma ferramenta válida e indicada para uso em consultas de pré-natal, frente 

ao rastreamento de mulheres com risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 Nesta pesquisa, o PREApp® foi desenvolvido e validado obedecendo 

rigorosamente às etapas metodológicas previstas. Ressalta-se que o PREApp® foi elaborado 

com a introdução de um algoritmo preditor de pré-eclâmpsia, e a ele foram acrescentadas 

algumas funcionalidades, como, por exemplo, condutas para a prevenção de pré-eclâmpsia, 

dados de localização das pacientes, possibilidade de geração de relatórios com dados das 

gestantes, o que favorece o planejamento da assistência, além de ser possível a impressão dos 

dados desses relatórios.  

 A validação com especialistas clínicos e técnicos apontou IVC global de 1,00 e 

0,99, respectivamente, com alto índice de concordância entre os juízes. No quesito usabilidade, 

o PREApp® obteve escore médio de 91,1 ± 7,5, isso significa dizer que o aplicativo é fácil de 

ser utilizado, além de oferecer ao usuário a realização da predição de pré-eclâmpsia de forma 

efetiva, eficiente e que proporcione satisfação e boa experiência ao usuário final. Dessa forma, 

aponta-se que o PREApp® é um aplicativo de usabilidade excelente e válido para ser utilizado 

na rotina pré-natal. 

 Ademais, o objetivo proposto neste estudo foi alcançado e confirmou-se a tese de 

que o PREApp® pode ser utilizado na prática clínica para a triagem do risco de mulheres para 

desenvolver PE no primeiro trimestre gestacional (11+0 a 13+6), visto que a combinação de 

CM+PAM em um sistema de predição é válido, possui boa usabilidade e atinge os objetivos 

para os quais se propõe.    
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8 CONTRIBUIÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA PESQUISA 

 

 A principal contribuição deste estudo deve-se ao fato de ele disponibilizar aos 

profissionais da saúde uma tecnologia, em forma de aplicativo, capaz de predizer pré-eclâmpsia 

ainda no primeiro trimestre gestacional. Dessa forma, é possibilitada a oportunidade de intervir 

adequadamente, de forma precoce, a fim de evitar desfechos desfavoráveis ao binômio mãe-

filho. E, para além de propor um sistema preditor de PE, o mesmo adequa-se à realidade do 

sistema público de saúde brasileiro, o SUS, podendo ser utilizado em larga escala em serviços 

que fornecem atendimento pré-natal, inclusive na atenção suplementar de saúde, visto que 

requer apenas informações maternas e de Pressão Arterial Média, que devem ser verificadas 

em todas as consultas de pré-natal.  

 Recomenda-se que o PREApp® seja testado com os dados de gestantes em um 

outro estudo, em outras regiões e cidades brasileiras, além de ser necessária a avaliação do 

impacto econômico que o uso desse sistema possa trazer ao SUS.  
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APÊNDICE A – CARTA-CONVITE 

 

Fortaleza, _____de ________________ 20______ 

Caro (a) Colega 

 

Sou Nádya dos Santos Moura, enfermeira, doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC), sob orientação da Profa. 

Dra. Mônica Oliveira Batista Oriá. Estou desenvolvendo um estudo intitulado 

“Desenvolvimento e validação de aplicativo assistencial para predição de pré-eclâmpsia no 

primeiro trimestre gestacional (11 a 13+6 semanas)”, que objetiva: Desenvolver e validar um 

aplicativo assistencial para predição de pré-eclâmpsia no 1° trimestre gestacional (11+0 a 13+6 

semanas).  

Reconhecendo sua experiência profissional e certa de sua valiosa contribuição nessa etapa do 

estudo, venho convidá-lo (a) a emitir seu julgamento sobre o aplicativo PREApp®. Caso deseje 

participar da minha pesquisa, responda este e-mail. E, será encaminhado, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, um link para acesso ao aplicativo e um link com um 

formulário on-line contendo dados sobre a caracterização dos Juízes e para avaliação do 

aplicativo.  

Para cumprir o cronograma desta pesquisa solicito, por gentileza, a devolução do 

material dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias. Agradeço antecipadamente sua 

disponibilidade em contribuir com o estudo. Colocamo-nos à disposição para maiores 

esclarecimentos que se façam necessários. 

 

 

 

Nádya dos Santos Moura 

Fone: (89) 9 9930-1652 

E-mail: nadyasantosm@yahoo.com.br 

 

 

Dra. Mônica Oliveira Batista Oriá 

Orientadora 

E-mail: profmonicaoria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:nadyasantosm@yahoo.com.br
mailto:profmonicaoria@gmail.com
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) – 

ESPECIALISTAS 

 

Caro (a) Senhor (a), 

Sou Nádya dos Santos Moura, enfermeira, doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC), sob orientação da Profa. 

Dra. Mônica Oliveira Batista Oriá. Estou desenvolvendo um estudo intitulado 

“Desenvolvimento e validação de aplicativo assistencial para predição de pré-eclâmpsia no 

primeiro trimestre gestacional (11 a 13+6 semanas)”, que objetiva: Desenvolver e validar um 

aplicativo assistencial para predição de pré-eclâmpsia no 1° trimestre gestacional (11+0 a 13+6 

semanas).  

Para tanto, precisa ser submetido a validação, por parte de profissionais 

especialistas sobre o assunto. Logo, venho por meio deste convidá-lo(a) a participar deste 

estudo na qualidade de juiz, o qual foi selecionado(a) mediante critérios pré-estabelecidos. 

Ressalto que a sua colaboração poderá contribuir para o progresso científico e para a detecção 

precoce de gravidezes em alto risco para desenvolvimento de Pré-Eclâmpsia, a fim de prevenir 

complicações maternas e neonatais e óbitos. Você está sendo convidado(a) a participar, como 

voluntário(a) e será garantido o sigilo de identidade. Sua participação é livre e exigirá a 

disponibilidade de tempo para avaliação do aplicativo. Informo que os riscos da atividade são 

mínimos e a pesquisadora compreenderá e estará atenta para resolvê-los ou minimizá-los. Os 

participantes receberão por e-mail o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, um link para 

download do aplicativo e um link com um formulário on-line contendo dados sobre a 

caracterização dos Juízes e para avaliação do aplicativo. Todas as informações que o(a) Sr.(a) 

nos fornecer serão utilizadas somente para esta pesquisa. Sua identificação e respostas ficarão 

em segredo e o seu nome não aparecerá em nenhum lugar do questionário, nem quando os 

resultados forem apresentados.  

 Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados na 

mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora responsável. 

Nome do pesquisador responsável: Profa. Dra. Mônica Oliveira Batista Oriá  

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo.  

Telefone para contato: (85) 33668454  

Horário de atendimento: Sexta-Feira, de 08 às 12hs  

 Se desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos envolvidos 

na pesquisa poderá consultar o:  

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará  

Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo  

Telefone para contato: (85) 33668346  

Horário de atendimento: Segunda a Sexta-Feira, de 08 às 12hs  

 Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não receberá nenhuma compensação 

financeira. 
Consentimento Pós-Esclarecido 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) Sr.(a) 

_______________________________________________________________, portador(a)  da 

cédula de identidade____________________________, declara que, após leitura minuciosa do 

TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas 

pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  
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E, por estar de acordo, assina o presente termo.  

Fortaleza, ______ de ______________ de 20___. 

 

______________________ 

Assinatura da(o) voluntária(o) 

___________________________ 

Assinatura do pesquisador Responsável 

___________________________ 

Assinatura de quem obteve o consentimento 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

O abaixo assinado, compromete-se a manter sigilo em relação às informações 

consideradas confidenciais a que poderá ter acesso na qualidade de juiz (avaliador) da pesquisa 

intitulada “DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE APLICATIVO ASSISTENCIAL 

PARA PREDIÇÃO DE PRÉ-ECLÂMPSIA NO PRIMEIRO TRIMESTRE 

GESTACIONAL (11+0 a 13+6 semanas)” sob orientação da Profa. Dra. Mônica Oliveira 

Batista Oriá. 

 

Por este termo, compromete-se: 

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio 

exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de terceiros e a não repassar o 

conhecimento das Informações confidenciais, responsabilizando-se por todas as pessoas 

que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio; 

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso 

relacionado à sua participação no estudo como juiz (avaliador) da pesquisa acima 

mencionada; 

3. A não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial ou sigiloso que venha a 

ser disponibilizado através do estudo acima mencionado; 

4. A não repassar o conhecimento das informações, por seu intermédio.  

 

Neste termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

1. “informação confidencial” significará toda informação revelada relacionada à pesquisa 

intitulada “DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE APLICATIVO 

ASSISTENCIAL PARA PREDIÇÃO DE PRÉ-ECLÂMPSIA NO PRIMEIRO 

TRIMESTRE GESTACIONAL (11+0 a 13+6 semanas)” apresentada associada com 

a disponibilização do software sob a forma escrita, vídeo, verbal ou por quaisquer outros 

meios; 

2. “informação confidencial” inclui, mas não se limita às informações relativas às 

operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, 

equipamentos, segredos de negócio, segredos de fábrica, dados, habilidades 

especializadas, projetos, métodos, metodologia, fluxogramas, especificações, 

componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, desenhos, desenhos de esquema 

industrial, patentes, oportunidades de mercado e questões relativas a negócios revelados 

durante a defesa acima mencionada; 

3. “avaliação” significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações 

entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada com a pesquisa acima 

mencionada. 

O presente compromisso será válido até que os direitos dos envolvidos tenham sido 

devidamente protegidos sob as cautelas legais exigíveis, ou tornado público pelo inventor ou 

pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI ou em meio adequado à segurança de 

Direitos Autorais. 

Caso o receptor da informação descumpra quaisquer obrigações previstas no presente 

documento estará sujeito às implicações e sanções de cunho civil e criminal cabíveis.  
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E PARA TODOS OS EFEITOS, firma o presente termo na presença das testemunhas abaixo-

assinadas. 

 

  

Fortaleza,              de 2018. 

 

 

   __________________________________________________ 

                                          RECEPTOR DA INFORMAÇÃO 

                   Nome legível / Razão Social: 

                   CPF/CNPJ: 

 

Testemunhas:  

1-_______________________               2 -__________________________ 

Nome:            Nome: 

CPF:            CPF:  
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APÊNDICE D – PDF COM IMAGENS DO PREAPP® 
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ESPECIALISTAS 

TÉCNICOS  

 
1) Idade (Anos):  2) Sexo: 1 (   ) Masculino  

              2 (   ) Feminino  

3) Cidade: 

3.1) Estado: 

4) Área de formação: 1 ( ) Ciência da Computação 2 ( ) Sistemas de Informação 3 ( ) Redes de 

Computadores 4 ( ) Análise e Desenvolvimento de Sistemas 5 ( ) Tecnologia em Processamento de 

Dados 6 ( ) Outro:  

5) Tempo de experiência profissional: 

6) Titulação acadêmica: 

7) Tempo de Formação (Anos): 

8) Área de trabalho: 

9) Tempo de trabalho na área:  
10) Função/cargo na instituição:  

11) Titulação:  

1 ( ) Especialização/ Área: 

2 ( ) Mestrado/ Área: 

3 ( ) Doutorado/ Área: 

12) Tema do trabalho de conclusão para Especialização/Dissertação/ Tese: 

 

13) Participação em grupos/projetos de pesquisa com a temática desenvolvimento de 

softwares: 1 ( ) Sim   2 ( ) Não 

13.1) Se sim, especificar o tempo de participação (Anos): 

14) Publicação de pesquisa envolvendo a temática: 1 ( ) Desenvolvimento de software 2 ( ) 

outros:_____________  

15) Palestrante convidado ou participação em mesas redondas em evento científico nacional 

ou internacional na sua área:  1 ( ) Sim    2 ( ) Não 

16) Orientação de trabalho(s) acadêmico(s) de Pós-Graduação Stricto sensu (Mestrado ou 

Doutorado) com temática(s) relativa(s) à desenvolvimento de softwares: 1  ( ) Sim 2( ) Não 

17) Autoria em artigo(s) científico(s) com temáticas relativas à desenvolvimento de softwares 

publicado(s) em periódico(s) avaliados pelo CAPES: 1( ) Sim     2( ) Não 

18) Participação em banca(s) avaliadora(s) de trabalho(s) acadêmico(s) de Pós-Graduação 

Stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) com temática(s) relativa(s) a sua área de Saúde, 

especificamente desenvolvimento de softwares: 1( ) Sim    2( ) Não 

19) Recebeu de instituição científica conhecida, homenagem/ menção honrosa de 

reconhecimento como autoridade na área de desenvolvimento de softwares: 1( ) Sim 2( ) Não 

20) Possui trabalho(s) premiado(s) em evento(s) científico(s) nacional(is) ou internacional(is), 

cujo(s) conteúdo(s) seja(m) referente(s) à área temática de desenvolvimento de softwares: 1( ) 

Sim      2( ) Não 

 
Fonte: adaptado de Góes (2010) e Saboia (2017). 
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APÊNDICE F – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ESPECIALISTAS 

CLÍNICOS  

 
1) Idade (Anos):  2) Sexo: 1 (   ) Masculino  

              2 (   ) Feminino  

3) Cidade: 

3.1) Estado: 

4) Área de formação: 1( ) Enfermeiro    2 ( ) Médico   3 ( ) Nutricionista    4 ( ) Outro: 

5) Tempo de experiência profissional: 

6) Titulação acadêmica: 

7) Tempo de Formação (Anos): 

8) Área de trabalho: 

9) Tempo de trabalho na área:  

10) Função/cargo na instituição:  

11) Titulação:  

1 ( ) Especialização/ Área: 

2 ( ) Mestrado/ Área: 

3 ( ) Doutorado/ Área: 

12) Tema do trabalho de conclusão para Especialização/Dissertação/ Tese: 

13) Participação em grupos/projetos de pesquisa com a temática obstetrícia, gravidez de risco e pré-

eclâmpsia: 1( ) Sim     2( ) Não 

13.1) Se sim, especificar o tempo de participação (Anos): 

14) Publicação de pesquisa envolvendo a temática: 1 ( ) obstetrícia, gravidez de risco e pré-eclâmpsia 

2 ( ) outros:_____________  

15) Palestrante convidado ou participação em mesas redondas em evento científico nacional ou 

internacional na sua área:  1( ) Sim        2( ) Não 

16) Orientação de trabalho(s) acadêmico(s) de Pós-Graduação Stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) 

com temática(s) relativa(s) à obstetrícia, gravidez de risco e pré-eclâmpsia: 1 ( ) Sim         2 ( ) Não 

17) Autoria em artigo(s) científico(s) com temáticas relativas à obstetrícia, gravidez de risco e pré-

eclâmpsia publicado(s) em periódico(s) avaliados pelo CAPES: 1 ( ) Sim    2 ( ) Não 

18) Participação em banca(s) avaliadora(s) de trabalho(s) acadêmico(s) de Pós-Graduação Stricto 

sensu (Mestrado ou Doutorado) com temática(s) relativa(s) a sua área de Saúde, especificamente 

obstetrícia, gravidez de risco e pré-eclâmpsia: 1 ( ) Sim     2 ( ) Não 

19) Recebeu de instituição científica conhecida, homenagem/ menção honrosa de reconhecimento 

como autoridade na área de obstetrícia, gravidez de risco e pré-eclâmpsia: 1 ( ) Sim     2 ( ) Não 

20) Possui trabalho(s) premiado(s) em evento(s) científico(s) nacional(is) ou internacional(is), cujo(s) 

conteúdo(s) seja(m) referente(s) à área temática de obstetrícia, gravidez de risco e pré-eclâmpsia: 1( 

) Sim     2( ) Não.  

 
Fonte: adaptado de Góes (2010) e Saboia (2017). 
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APÊNDICE G – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ESPECIALISTAS 

TÉCNICOS – AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS TÉCNICOS DO APLICATIVO 

 

Analise o programa cuidadosamente de acordo com os critérios listados ao longo 

do instrumento. Em seguida, de acordo com a sua experiência e conhecimento, classifique-os 

de acordo com o valor que mais se adeque à sua opinião conforme o quando abaixo: 

 
1 Totalmente inadequado 

2 Consideravelmente inadequado 

3 De algum modo adequado 

4 Consideravelmente adequado 

5 Totalmente adequado 

 

AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DE INTERFACE – Refere-se à aplicação de conhecimentos 

científicos para facilitar o desempenho global ou as condições que afetam diretamente a interação 

com o software. 

CRITÉRIOS 1 2 3 4 5 

É fácil instalar o software corretamente 1 2 3 4 5 

As funções disponíveis são suficientes para realizar as tarefas para as 

quais o software se propõe 

1 2 3 4 5 

Quando as funções são ativadas, executam o que deveriam 1 2 3 4 5 

O usuário pode se deslocar de uma tela para a outra rapidamente 1 2 3 4 5 

É possível reiniciar “sessões” interrompidas pelo usuário, a partir do 

“ponto de partida” 

1 2 3 4 5 

A localização dos dados é mantida de forma consistente de uma tela 

para a outra 

1 2 3 4 5 

Textos e recursos de estilo (ex.: negrito) são empregados 

adequadamente 

1 2 3 4 5 

Controles e comandos encontram-se visualmente diferenciados das 

informações apresentadas nas telas 

1 2 3 4 5 

As mensagens de erro são concisas e objetivas 1 2 3 4 5 

Sugestões: 

 

 

FUNCIONALIDADE - Refere-se às funções que são previstas pelo software e que estão dirigidas a 

facilitar a avaliação de risco que as mulheres possuem para desenvolvimento da pré-eclâmpsia. 

O software está adequado para as propostas às quais se destina 1 2 3 4 5 
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O software faz o que foi proposto de forma correta 1 2 3 4 5 

O software possibilita gerar resultados positivos 1 2 3 4 5 

Sugestões: 

 

 

USABILIDADE - Refere-se ao esforço necessário para utilizar o software. 

O software é fácil de usar 1 2 3 4 5 

É fácil aprender os conceitos e as aplicações do software 1 2 3 4 5 

O software permite o controle das atividades nele realizadas, 

favorecendo a navegação nos conteúdos 

1 2 3 4 5 

O software permite que o usuário tenha facilidade em aplicar os 

conceitos trabalhados 

1 2 3 4 5 

Sugestões: 

 

 

EFICIÊNCIA - Refere-se ao relacionamento entre o nível de desempenho do software e a quantidade 

de recursos usados sob condições estabelecidas. 

O tempo de resposta do software é adequado para que o usuário 

realize o preenchimento dos dados 

1 2 3 4 5 

Os recursos do smartphone são utilizados de forma eficiente 1 2 3 4 5 

Sugestões: 

 

 

Fonte: adaptado de Góes (2010) e Sousa (2015). 
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APÊNDICE H – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ESPECIALISTAS 

CLÍNICOS – AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DO APLICATIVO 

 

Analise o programa cuidadosamente de acordo com os critérios listados ao longo 

do instrumento. Em seguida, de acordo com a sua experiência e conhecimento, classifique-os 

de acordo com o valor que mais se adeque à sua opinião conforme o quando abaixo: 

 

1 Totalmente inadequado 

2 Consideravelmente inadequado 

3 De algum modo adequado 

4 Consideravelmente adequado 

5 Totalmente adequado 

 
OBJETIVOS - Refere-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja alcançar por meio de utilização 

do software. 

CRITÉRIOS 1 2 3 4 5 

Os objetivos do software são coerentes com a prática 1 2 3 4 5 

O software facilita a aprendizagem sobre predição de pré-eclâmpsia 1 2 3 4 5 

Os objetivos propostos estão adequados para sua efetivação 1 2 3 4 5 

Sugestões: 

 

CONTEÚDO – Refere-se à apresentação do software, incluindo a organização geral, a estrutura, a 

estratégia de apresentação e a suficiência 

Os conteúdos do software correspondem aos objetivos dele 1 2 3 4 5 

Os conteúdos do software são suficientes para atingirem seus objetivos 1 2 3 4 5 

As informações apresentadas estão corretas 1 2 3 4 5 

As informações apresentadas estão bem estruturadas 1 2 3 4 5 

Os conteúdos facilitam a aprendizagem no que se refere à predição de 

pré-eclâmpsia 

1 2 3 4 5 

Os conceitos trabalhados pelo software (ou através do software) 

podem ser relacionados com outros conceitos da mesma área?  

1 2 3 4 5 

O software trabalha (ou permite trabalhar) os conteúdos de 

forma gradativa, ou seja, caminhando do básico ao profundo de 

forma suave?  

1 2 3 4 5 

 

RELEVÂNCIA - Características que avalia o grau de significação do software apresentado. 
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O software ilustra aspectos chaves que devem ser reforçados para a 

prática clínica 

1 2 3 4 5 

O software é importante para o rastreamento de mulheres de com alto 

risco para desenvolvimento da pré-eclâmpsia 

1 2 3 4 5 

O software é relevante para que o usuário possa identificar 

precocemente fatores de risco para o desenvolvimento da pré-

eclâmpsia nas mulheres que estão recebendo atendimento 

1 2 3 4 5 

O software é relevante porque calcula o risco para desenvolvimento 

da pré-eclâmpsia 

1 2 3 4 5 

Sugestões: 

 

AMBIENTE - Item relacionado ao cenário criado para o uso do algoritmo. 

O ambiente é adequado para a apresentação do algoritmo 1 2 3 4 5 

O ambiente é adequado para o uso do algoritmo 1 2 3 4 5 

AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DE INTERFACE - Refere-se à aplicação de conhecimentos 

científicos para facilitar o desempenho global ou as condições que afetam diretamente a interação 

com o software. 

É fácil instalar o software corretamente 1 2 3 4 5 

As funções disponíveis são suficientes para realizar as tarefas para as 

quais o software se propõe 

1 2 3 4 5 

Quando as funções são ativadas, executam o que deveriam 1 2 3 4 5 

O usuário pode se deslocar de uma tela para a outra rapidamente 1 2 3 4 5 

É possível reiniciar “sessões” interrompidas pelo usuário, a partir do 

“ponto de partida” 

1 2 3 4 5 

A localização dos dados é mantida de forma consistente de uma tela 

para a outra 

1 2 3 4 5 

Textos e recursos de estilo (ex.: negrito) são empregados 

adequadamente 

1 2 3 4 5 

Controles e comandos encontram-se visualmente diferenciados das 

informações apresentadas nas telas 

1 2 3 4 5 

As mensagens de erro são concisas e objetivas 1 2 3 4 5 

Sugestões: 

 

 

FUNCIONALIDADE - Refere-se às funções que são previstas pelo software e que estão dirigidas a 

facilitar a avaliação de risco que as mulheres possuem para desenvolvimento da pré-eclâmpsia. 
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O software está adequado para as propostas às quais se destina 1 2 3 4 5 

O software faz o que foi proposto de forma correta 1 2 3 4 5 

O software possibilita gerar resultados positivos 1 2 3 4 5 

Sugestões: 

 

 

USABILIDADE - Refere-se ao esforço necessário para utilizar o software. 

O software é fácil de usar 1 2 3 4 5 

É fácil aprender os conceitos e as aplicações do software 1 2 3 4 5 

O software permite o controle das atividades nele realizadas, 

favorecendo a navegação nos conteúdos 

1 2 3 4 5 

O software permite que o usuário tenha facilidade em aplicar os 

conceitos trabalhados 

1 2 3 4 5 

Sugestões: 

 

 

EFICIÊNCIA - Refere-se ao relacionamento entre o nível de desempenho do software e a quantidade 

de recursos usados sob condições estabelecidas. 

O tempo de resposta do software é adequado para que o usuário realize 

o preenchimento dos dados 

1 2 3 4 5 

Os recursos do smartphone são utilizados de forma eficiente 1 2 3 4 5 

Sugestões: 

 

 

Fonte: adaptado de Góes (2010) e Sousa (2015). 
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ANEXOS 
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ANEXO A – AVALIAÇÃO DA USABILIDADE DO PROGRAMA – ESCALA SUS 

 

As afirmativas apresentadas abaixo se destinam a avaliar a usabilidade do 

Aplicativo PREApp®. A usabilidade é a capacidade que um sistema interativo oferece a seu 

usuário, em um determinado contexto de operação, para a realização de tarefas, de maneira 

eficaz, eficiente e agradável (ISSO, 1998). Analise cuidadosamente as afirmativas abaixo e, de 

acordo com o uso do aplicativo, atribuía um valor de 1 a 5 conforme escala abaixo: 

 
1 Discordo plenamente 

2 Discordo 

3 Nem concordo nem discordo 

4 Concordo 

5 Concordo plenamente 

 
AFIRMATIVAS 1 2 3 4 5 

1 Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência      

2 Eu acho o sistema desnecessariamente complexo      

3 Eu achei o sistema fácil de usar      

4 Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos 

técnicos para usar o sistema 

     

5 Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem 

integradas 

     

6 Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência      

7 Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema 

rapidamente 

     

8 Eu achei o sistema atrapalhado de usar      

9 Eu me senti confiante ao usar o sistema      

10 Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o 

sistema 

     

Fonte: Tenório et al. (2011). 
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