
18

ISSN 0717-9553

8

INTERVENÇÕES INOVADORAS DE eSAÚDE NA PESQUISA EM 
ENFERMAGEM. COMO USAR UM MÉTODO MISTO PARA O 

DESENHO, DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
 

INNOVATIVE eHEALTH INTERVENTIONS IN NURSING RESEARCH. 
HOW TO UTILIZE A MIXED METHOD APPROACH TO DESIGN, 

DEVELOPMENT, EVALUATION AND IMPLEMENTATION

INTERVENCIONES INNOVADORAS DE eSALUD EN LA 
INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA. CÓMO UTILIZAR UN ENFOQUE 
DE MÉTODO MIXTO PARA EL DISEÑO, DESARROLLO, EVALUACIÓN 

E IMPLEMENTACIÓN

Elin Børøsund*
Cecilie Varsi**

RESUMO

As intervenções de saúde eletrônica (eSaúde ou eHealth) mostraram resultados promissores na optimização 
do autogerenciamento e do cuidado aos pacientes. A eSaúde oferece uma ampla variedade de soluções a serem 
usados pelo paciente, enfermeiros e enfermeiras; e outros profissionais da saúde na prestação de cuidados 
e acompanhamento a pacientes, famílias e comunidades. Os enfermeiros e as enfermeiras, como o maior 
grupo de prestadores da atenção de saúde, são responsáveis do desenvolvimento, pesquisa e aplicação das 
intervenções eletrônicas em saúde. O objetivo deste artigo é descrever os métodos, quadros de referência e 
modelos para o desenvolvimento e teste das intervenções eletrônicas de saúde, incluindo as considerações de 
segurança e privacidade e métodos para sua aplicação na atenção da saúde. Para ter sucesso no desenvolvimento, 
teste e implementação das intervenções do eSaúde, as seguintes etapas podem ser consideradas: 1) basear a 
intervenção na evidência existente, quando estiver disponível, 2) incluir todas as partes interessadas na fase 
de desenvolvimento, 3) desenvolver um modelo de negócios no início do projeto e planejar a implementação, 
4) estabelecer a usabilidade, aceitabilidade, conformidade e entrega da intervenção através de um teste piloto 
de factibilidade antes de realizar estudos maiores, 5) testar o efeito da intervenção através do uso de um 
desenho apropriado e realizar uma avaliação econômica e de processo para complementar as descobertas e 6) 
utilizar estratégias de implementação apropriadas para a implementação de intervenções eficientes e avaliar a 
implementação.
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ABSTRACT

Electronic health (eHealth) interventions have shown promising results in optimizing self-management and 
care for patients. eHealth offers a large range of solutions to be used by the patient, nurses and other health 
professionals when providing care and follow-up for patients, families, and communities. Nurses, as the largest 
group of health care providers, have a responsibility in the development, research and implementation of 
eHealth interventions. The aim of this article is to describe methods, frameworks and models for development 
and testing of eHealth interventions, including security and privacy considerations and methods for 
implementation into the health care service. To succeed with development, testing and implementation of 
eHealth interventions, the following steps could be addressed: 1) base the intervention on existing evidence 
when available, 2) include all relevant stakeholders in the development phase, 3) develop a business model at 
project start and plan for implementation, 4) establish usability, acceptability, compliance, and delivery of 
the intervention through a feasibility pilot prior to larger studies, 5) test for intervention effect by using an 
appropriate study design and perform process- and economic evaluation to supplement findings, and 6) use 
appropriate implementation strategies to implement efficient interventions and evaluate the implementation.

Key words: eHealth; Intervention development; Implementation; Nursing Research; Methods. 

RESUMEN

Las intervenciones de salud electrónica (eSalud o eHealth) han mostrado resultados prometedores en 
la optimización de la autogestión y el cuidado de los pacientes. La eSalud ofrece una amplia variedad de 
soluciones para ser utilizadas por el paciente, enfermeros y enfermeras; y otros profesionales de la salud a la hora 
de proporcionar atención y seguimiento a los pacientes, las familias y las comunidades. Los enfermeros y las 
enfermeras, como el grupo más numeroso de proveedores de atención de salud, son responsables del desarrollo, 
la investigación y la aplicación de las intervenciones en materia de salud electrónica. El objetivo de este artículo 
es describir los métodos, marcos de referencia y modelos para desarrollar y probar las intervenciones de salud 
electrónica, incluyendo las consideraciones de seguridad y privacidad y los métodos para su aplicación en la 
atención de salud. Para tener éxito en el desarrollo, prueba e implementación de las intervenciones de e-Salud se 
podrían considerar los siguientes pasos: 1) basar la intervención en la evidencia existente cuando esté disponible, 
2) incluir a todas las partes interesadas en la fase de desarrollo, 3) desarrollar un modelo de negocio al inicio del 
proyecto y planificar la implementación, 4) establecer la usabilidad, aceptabilidad, adherencia y entrega de la 
intervención a través de una prueba piloto de factibilidad antes de realizar estudios de mayor alcance, 5) probar 
el efecto de la intervención mediante el uso de un diseño de estudio apropiado y llevar a cabo una evaluación 
económica y de proceso para complementar los hallazgos y 6) utilizar estrategias de implementación adecuadas 
para implementar intervenciones eficientes y evaluar la implementación.

Palabras clave: eSalud; Desarrollo de intervención; Implementación; Investigación en Enfermería; Métodos.
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INTRODUÇÃO

As intervenções de saúde eletrônica (eSaúde ou 
eHealth), definidas como “serviços e informação 
de saúde fornecidas ou aprimoradas pela Internet 
e tecnologias relacionadas”(1), têm mostrado 
resultados promissores fornecendo apoio no 
autogerenciamento dos pacientes(2), a gestão de 

sintomas(3), a comunicação on-line entre paciente 
e provedor, a supervisão e a toma de decisões 
compartilhada(4). As intervenções de eSaúde têm 
o potencial de otimizar os processos relacionados 
com a saúde, atingir um grande número de 
pessoas e obter rentabilidade econômica(5).  Isso 
acaba sendo auspicioso, pois o envelhecimento 
da população mundial e a crescente prevalência 
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e carga de doenças relacionadas com o estilo de 
vida ou doenças crônicas, incluindo o câncer, 
constituem um desafio para os sistemas de atenção 
de saúde devido ao aumento de pressão e custos. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 
encarecidamente que as intervenções de eSaúde 
sejam utilizadas(6). As enfermeiras e enfermeiros, 
como o maior grupo de provedores de serviços 
de saúde, têm uma responsabilidade particular 
no desenvolvimento, aplicação e pesquisa de 
intervenções em eSaúde(7). Esses profissionais 
desempenham uma ampla variedade de funções 
e participam de diversos contextos do sistema de 
atenção de saúde(8). Entre suas principais tarefas está 
prestar atenção a pacientes e suas famílias. Além de 
providenciar cuidados e seguimento 24 horas por 
dia, eles têm um papel primordial na coordenação 
da prestação da atenção. Para aproveitar ao máximo 
todo o potencial que oferece a enfermagem, é de 
vital importância que as enfermeiras e enfermeiros 
possuam conhecimentos, acesso, espaços e sejam 
usuários ativos da eSaúde. 

O objetivo deste artigo é descrever os 
métodos, quadros referenciais e modelos para 
o desenvolvimento e teste das intervenções de 
eSaúde, incluindo as considerações de segurança 
e privacidade, bem como os métodos para sua 
aplicação na atenção de saúde. 

As intervenções de eSaúde são intervenções 
complexas: O Conselho de Pesquisa Médica do 
Reino Unido (MRC, por sua sigla em inglês) tem 
colaborado, atualizado e publicado diretrizes para 
o desenvolvimento e avaliação de intervenções 
complexas(9, 10).  Essas diretrizes são amplamente 
usadas em todo o mundo, ajudando provedores de 
atenção médica e pesquisadores na utilização de 
métodos apropriados. Para ser considerada como 
uma intervenção complexa, deve considerar os 
seguintes elementos (9):
• Número de componentes que interagem
• Número e dificuldade dos comportamentos 

exigidos por quem realiza a intervenção 
• Número de grupos e níveis organizacionais aos 

quais a intervenção é direcionada
• Número e variabilidade dos resultados
• Grau permitido de flexibilidade ou adaptação 

da intervenção.

As intervenções de eSaúde podem ser 

classificadas como intervenções complexas, pois 
geralmente abordam a maioria desses elementos. 
Para desenvolver e avaliar intervenções complexas, 
incluindo as intervenções de eSaúde, as seguintes 
áreas são consideradas importantes(9): 1) É 
necessária uma boa compreensão teórica de como 
a intervenção produz uma mudança, para que as 
fraquezas possam ser identificadas e fortalecidas. 
2) A falta de evidência ao testar a intervenção 
pode refletir um fracasso da implementação em 
vez de uma ineficácia real. Por tanto, é preciso 
uma avaliação completa do processo para 
identificar problemas de implementação. 3) Um 
primeiro resultado único pode ser devido a ao uso 
inadequado dos dados. Será necessária uma série 
de medidas e serão eliminadas as consequências 
indesejadas sempre que possível. 4) Garantir uma 
padronização estrita pode ser inapropriado. A 
intervenção pode funcionar melhor se o protocolo 
permitir um grau específico ou uma adaptação aos 
ambientes locais.

Além disso, o quadro de não adoção, 
abandono, ampliação, extensão e sustentabilidade 
(NASSS, por sua sigla em inglês), recentemente 
desenvolvido, destaca também o fato de que os 
projetos tecnológicos são complexos(11). Por tanto, 
para ter sucesso com esses projetos, é preciso 
compreender onde está a complexidade e reduzir 
ou adaptar as complexidades o máximo possível. 
O quadro NASSS considera sete âmbitos: 1) A 
doença ou patologia, 2) a tecnologia, 3) a proposta 
de valor (eficácia, segurança e rentabilidade), 4) os 
adotantes pretendidos (pessoal e pacientes/clientes 
e seus cuidadores), 5) a(s) organização(ões), 6) 
o sistema em sua totalidade, e 7) a evolução ao 
longo do tempo. Tendo em conta esses âmbitos 
no desenvolvimento, teste e implementação de 
intervenções complexas de eSaúde, o quadro 
referencial NASSS pode ser uma ferramenta útil 
quando se procura melhorar o sucesso dos projetos 
de tecnologia(11).

Desenho e desenvolvimento de intervenções de 
eSaúde: Para usar todo o potencial, as intervenções 
de eSaúde devem ser baseadas na evidência e estar 
disponíveis para os usuários previstos. Uma diretriz 
da OMS sobre Saúde Digital estabelece(12): “Um dos 
principais desafios é garantir que todas as pessoas 
disfrutem dos benefícios das tecnologias digitais 
para todos. Devemos garantir que a inovação e a 
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tecnologia ajudem a reduzir as desigualdades em 
nosso mundo, em vez de se tornar outra razão 
pela qual as pessoas se sintam excluídas. Os países 
devem ser guiados por evidência para estabelecer 
sistemas digitais harmonizados e sustentáveis, 
sem serem seduzidos por cada novo dispositivo”. 
Uma série de quadros de referência podem guiar 
o desenho y o desenvolvimento de intervenções 
de eSaúde para a mudança do comportamento. 
Uma revisão sistemática recente indica que todos 
os quadros referenciais disponíveis destacam a 
importância da participação dos usuários na fase 
de desenvolvimento das intervenções(13).

Existem diversos recursos disponíveis para 
o apoio da participação dos usuários (incluindo 
pacientes, cuidadores, provedores de atenção 
de saúde e os representantes das organizações) 
na pesquisa(14, 15). A participação dos usuários 
está associada à ideia de se sentir empoderado 
e valorizado, o que contribui à construção 
de confiança e habilidades para a vida(16). No 
envolvimento dos usuários, os pesquisadores 
desenvolvem uma maior compreensão da sua 
área de pesquisa, o que gera respeito e um bom 
relacionamento com a comunidade(16).

Para aumentar a motivação e a adesão às 
intervenções de eSaúde, os usuários finais 
devem fazer parte do processo de desenho e 
desenvolvimento para garantir que as intervenções 
sejam fáceis de usar e úteis quando forem 
apresentadas em formato eletrônico(17).

Também é importante adaptar a intervenção 
ao fluxo de trabalho dos provedores da saúde e à 
organização responsável. Por exemplo, quando os 
pesquisadores da atenção médica junto com uma 
equipe de software desenvolveram programas 
baseados em aplicativos para gerenciar o estresse 
no câncer e o autocontrole da dor crônica, os 
pacientes, os provedores de atenção de saúde, 
os especialistas em eSaúde e o departamento de 
privacidade e segurança do hospital participaram 
no processo de desenvolvimento(18, 19). Foi usado 
o roteiro (CEHRES ROADMAP) do Centro 
de Pesquisa em eSaúde e Gerenciamento de 
Doenças(20), localizado nos Países Baixos, para 
orientar o processo de desenvolvimento, pois 
recomenda uma abordagem multidisciplinar e 
uma avaliação sistemática permanente ao longo 
do processo de desenvolvimento. Também foram 
usados elementos dos campos do Desenho centrado 

no usuário(21) e o Desenho de serviços(22), já que 
ambos os campos reconhecem as perspectivas dos 
usuários finais, o contexto dos usuários e fornecem 
ferramentas e métodos práticos para a participação 
dos usuários, bem como entrevistas, oficinas de 
trabalho, elaboração de protótipos de papel e testes 
de usabilidade. 

Privacidade e segurança: Para garantir que a 
informação do paciente seja mantida em segurança e 
estiver disponível, é necessário incorporar elementos 
de segurança e privacidade nas intervenções 
de eSaúde. No ano 2018 o projeto MEASURE 
Evaluation publicou o documento “mHealth Data 
Security, Privacy, and Confidentiality”: Guidelines for 
program implementers and policymakers” (Segurança, 
Privacidade e Confidencialidade dos Dados de 
mSaúde: Diretrizes para os implementadores 
de programas e responsáveis da formulação de 
políticas)(23), e uma “Companion Checklist” (lista 
de verificação suplementar)(24). Esses documentos 
podem ser úteis na planificação da segurança 
e privacidade das intervenções de eSaúde. A 
segurança abrange salvaguardas ou ferramentas 
físicas, tecnológicas ou administrativas que são 
usadas para proteger os dados de saúde identificáveis 
do acesso ou a divulgação injustificada(25). 
Corresponde à infraestrutura tecnológica que 
protege a informação sensível. A privacidade é 
um direito humano básico e inclui “o direito de 
um indivíduo de controlar a aquisição, uso ou 
divulgação de seus dados de saúde identificáveis”(26), 
ou seja, qualquer informação que a pessoa quiser 
manter em sigilo. A confidencialidade constitui 
a obrigação de quem recebe a informação de 
respeitar os interesses de privacidade daqueles a 
quem os dados se referem(26), e é um mecanismo 
para proteger a privacidade. O desenvolvimento de 
intervenções de eSaúde que abrange questões de 
segurança, privacidade e confidencialidade pode 
contribuir a aumentar a confiança entre os usuários 
e, por tanto, incrementar o uso da intervenção(17).

METÓDOS DE AVALIAÇÃO

Testes de factibilidade: Depois de desenvolver 
uma intervenção de eSaúde é importante abordar 
a usabilidade, aceitabilidade, adesão, a entrega 
da intervenção, recrutamento e a retenção antes 



54

INTERVENÇÕES INOVADORAS DE eSAÚDE NA PESQUISA EM ENFERMAGEM.../ Elin Børøsund, CECiliE Varsi

de realizar um estudo experimental. Esses temas 
podem ser abordados em um estudo de factibilidade 
de método misto(10, 27, 28). Depois de desenvolver 
o programa de gerenciamento do estresse para 
pacientes com câncer baseado em aplicativos, 
mencionado anteriormente, a intervenção foi 
submetida a um teste de factibilidade de método 
misto antes de realizar um ensaio controlado 
aleatório maior (RCT, por sua sigla em inglês)(29). 
Neste estudo, foi investigado o uso do sistema, 
utilidade, factibilidade no uso, os procedimentos 
do projeto e os efeitos preliminares. Foi utilizada 
uma combinação de questionários, dados de 
registro do servidor e entrevistas para coletar os 
dados. As descobertas indicaram que a intervenção 
não apresentou dificuldades técnicas e que foi fácil 
de usar. Os resultados também demonstraram 
evidências preliminares sobre a eficácia. As 
contribuições dos participantes foram utilizadas 
para fazer pequenas melhoras na intervenção antes 
do RCT.

Estudos experimentais: A complexidade das 
intervenções de eSaúde envolve alguns desafios 
para a avaliação(9). Existem muitos desenhos 
de estudos para escolher, e diferentes desenhos 
podem se adaptar a diversos tipos de estudo. Se for 
possível, será escolhido um desenho experimental 
sólido, como um RCT, para testar a intervenção e 
estabelecer causalidade, ou seja, o vínculo entre a 
intervenção e o efeito. Porém, este tipo de desenho 
poderia não ser apropriado devido a diferentes 
situações (por exemplo, mudanças significativas 
nas políticas dos sistemas de saúde, dificuldades 
para que os provedores de atenção de saúde não 
ofereçam a intervenção ao grupo de controle). 
Nestes casos podem ser utilizados outros desenhos, 
como o desenho aleatorizado por grupos, o 
desenho de tipo stepped wedge, o desenho quase 
experimental(9, 10).

Análise do patrão de usuário e análise ex-
ploratório: Além da análise por intenção de 
tratar os efeitos, pode ser relevante realizar uma 
análise por protocolo para pesquisar se o uso da 
intervenção está relacionado aos efeitos. Em um 
estudo sobre um programa on-line de ajuda no 
autogerenciamento de pacientes com câncer de 
mama, o acesso seguro ao e-mail contribuiu para 
uma redução da depressão em comparação com 

um grupo de controle(30). Análises exploratórios 
mostraram que o uso não estava relacionado com o 
efeito, e isso poderia indicar que o efeito psicológico 
de ter acesso à intervenção era importante. 
Em outras intervenções de eSaúde, o uso está 
fortemente relacionado com os efeitos e, por tanto, 
é importante focar na adesão à intervenção(31).

Também é interessante investigar se existem 
grupos que usam a intervenção em um nível 
superior ou inferior (No uso, ¿influi a idade, o 
género, o nível de educação e outras variáveis 
demográficas?). Os dados de registro do servidor 
podem ajudar a conhecer qual parte da intervenção 
é utilizada ou não. Este conhecimento pode ser 
usado para melhorar a intervenção após o estudo.

Avaliação do processo: Ao procurar conhecer o 
impacto das intervenções de eSaúde nos usuários 
(ou seja, os pacientes e os provedores de atenção 
médica), não é suficiente estudar apenas os resultados 
dos pacientes, também é necessário pesquisar 
o processo e o contexto no qual foi realizado o 
estudo para ter uma visão global, não somente se 
a intervenção produziu resultados significativos, 
mas também para obter mais detalhes sobre quem 
se beneficiou dela y em que circunstâncias. O 
Conselho de Investigação Médica do Reino Unido 
(MRC) desenvolveu uma linha guia útil para a 
pesquisa da avaliação de processos(32). A avaliação 
de processos poder ser realizada de diferentes 
maneiras, dependendo da pergunta feita(10). Alguns 
estudos se concentram na entrega da intervenção, 
outros pesquisam os possíveis mediadores do efeito 
e alguns realizam entrevistas com pacientes e 
provedores de atenção médica para obter uma visão 
mais ampla dos resultados. 

Avaliação econômica: Compreender os efeitos 
de uma intervenção acaba tendo pouca utilidade 
quando não é possível determinar o custo dos 
benefícios comparado com os focos alternativos, ou 
com não fazer nada(10). Para fornecer clareza sobre 
esse aspecto, a colaboração com especialistas em 
economia da saúde pode ser de grande ajuda, e pode 
contribuir na identificação de dados importantes 
sobre o custo e os benefícios a serem coletados 
durante a realização do estudo. Essa informação 
pode ser relevante para os responsáveis da toma de 
decisões e das políticas.
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IMPLEMENTAÇÃO

A pesar da evidência promissora sobre os efeitos 
positivos das intervenções de eSaúde para os 
pacientes e os provedores de atenção médica, a 
implementação na prática clínica continua sendo 
um desafio. Não há dúvida de que as intervenções e 
os programas de eSaúde têm sido massificados, mas 
é preciso incluir o planejamento da implementação 
ao desenvolver e testar as intervenções. Do mesmo 
modo, o modelo econômico para a intervenção 
de sSaúde precisa ser desenvolvido desde o início. 
Ao implementar as intervenções de eSaúde na 
atenção clínica, pode ser útil o uso de estratégias 
de implementação, como a avaliação de barreiras e 
facilitadores, treinamento, participação de líderes, 
feedback do progresso, como também a facilitação 
e apoio interno e externo(33). Finalmente, os 
resultados da implementação e dos serviços para 
avaliar a eficácia da implementação devem ser 
pesquisados, com o mesmo rigor e escopo que os 
estudos sobre os resultados dos pacientes(34). Existe 
um grande número de quadros de referência ou 

modelos para as diferentes fases da implementação, 
ou seja, planejamento, execução e avaliação. Para 
isso, pode ser útil consultar o artigo de Nilsen que 
fornece uma visão geral(35).

Em resumo, para obter sucesso no 
desenvolvimento, teste e implementação das 
intervenções de eSaúde, podem ser abordadas 
as seguintes etapas: 1) basear a intervenção na 
evidência existente, quando estiver disponível, 
2) incluir todos os interessados relevantes na fase 
de desenvolvimento, 3) desenvolver um modelo 
econômico no início do projeto e planejar a 
implementação, 4) estabelecer a usabilidade, 
aceitabilidade, adesão e entrega da intervenção 
através de um teste de factibilidade antes de 
realizar estudos maiores, 5) testar o efeito da 
intervenção utilizando um desenho de estudo 
apropriado e realizar uma avaliação econômica e 
do processo para complementar as descobertas, 
6) usar estratégias de implementação apropriadas 
para aplicar intervenções eficientes e avaliar a 
implementação. 
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