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Resumo 

A doença arterial periférica (DAP) causa o bloqueio das artérias, alterando o fluxo 

sanguíneo que chega aos membros inferiores. O bloqueio das artérias pode levar a que, 

durante uma caminhada, o individuo com DAP sinta uma dor forte localizada nos membros 

inferiores. Esta dor desaparece quando o indivíduo interrompe a sua caminhada. A DAP tem 

como resultado a deterioração progressiva da qualidade de vida dos indivíduos. Um 

tratamento recomendado para combater esta doença é o exercício físico supervisionado, que 

permite prevenir ou mitigar os efeitos da DAP. 

Nos tratamentos recomendados para a DAP, existem programas baseados no 

exercício físico que podem ser feitos em ambientes hospitalares ou em ambulatório. O 

programa em ambiente hospitalar necessita da supervisão direta dos profissionais de saúde, 

sendo que frequentemente os pacientes têm que fazer caminhadas em passadeiras rolantes. 

No entanto, este programa requer deslocações frequentes dos pacientes aos centros 

hospitalares, implicando custos elevados de recursos humanos e nas deslocações dos 

pacientes. 

 O programa de exercício em ambulatório permite que os pacientes possam fazer as 

caminhadas propostas pelos profissionais de saúde na comunidade, sendo supervisionados 

através da utilização de tecnologias de informação e comunicação. Este programa assume-

se como uma solução económica à supervisão do exercício físico na DAP. Apesar do seu 

potencial baixo custo e benefício para os indivíduos com DAP, na literatura são escassas as 

referências a este tipo de abordagens. 

Esta dissertação propõe dois sistemas para a supervisão do exercício físico na DAP 

aliados às tecnologias móveis. Estes sistemas foram construídos tendo dois objetivos 

principais: ter uma interface usável por parte das pessoas com DAP, sendo para isso 

construídos diversos protótipos seguindo uma estratégia de design centrado no utilizador; 

permitir o acompanhamento dos profissionais de saúde à evolução da capacidade física dos 

seus pacientes, tendo sido desenvolvido uma plataforma web que permite o armazenamento 

e visualização das caminhadas percorridas. 

O primeiro sistema desenvolvido foi testado com 5 utilizadores sofrendo de DAP. Este 

sistema foi baseado na recolha de dados de atividade física e na motivação para o utilizador 

caminhar em ambulatório. O resultado da avaliação foi positiva e permitiu após a conclusão 

de cada iteração, refinar sucessivamente o sistema desenvolvido. 
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O segundo sistema foi elaborado aproveitando o conhecimento obtido no 

desenvolvimento do primeiro sistema. Neste sistema foi proposto um novo paradigma com 

base na prescrição do exercício, através do delineamento de um percurso predefinido. Este 

sistema foi validado através da realização de testes unitários. 

Palavras-Chave: Design Centrado no Utilizador, Interação Pessoa-Computador, Aplicação 

Móvel, Plataforma Web, Doença Arterial Periférica.  
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Abstract 

The peripheral arterial disease (PAD) causes the blockage of the arteries, changing the 

blood flux of the lower limbs. During a walk the blockage of the arteries can cause that the 

individual with PAD feels a strong leg pain. This leg pain disappears when the individual stops 

his walk. The PAD results in the gradually deterioration of the individual´s quality of life. A 

recommended treatment for this disease is the supervised exercise, that allows to prevent or 

mitigate the PAD´s effects.  

In the recommended treatments for PAD, currently there are exercise programs that 

can be made in hospital environment or in ambulatory. The hospital-based programs need the 

direct supervision of the health professionals, which frequently these patients with PAD must 

make walks in treadmills. This program has the disadvantage of making the patients travel 

frequently to the hospital centers, bringing higher costs in human resources to the hospital and 

in travels´ expenses to the patients. 

The ambulatory-based exercise programs allow that the patients make the walk 

suggested by the health professionals in their community, being remotely supervised by using 

the information and communications technologies. This program is a cheaper solution in the 

exercise supervision of PAD. Beside the potential lower cost and benefit to the individuals with 

PAD, there is currently scarcer references in literature reporting this type of approach. 

This dissertation proposes two exercise supervision´s systems for PAD allied to mobile 

technologies. These systems were built with two main objectives: having a usable interface for 

the individuals with PAD, by constructing several prototypes following a user-centered design; 

the health professional could upkeep with the evolution of the exercise in their patients, by 

developing a web platform that stores and allows the visualization of the exercise´s data. 

The first developed system was based on the collection of exercise´s data, and to 

motivate the users to walk in ambulatory. The system was tested with 5 users suffering of PAD. 

The evaluation was positive after a cycle of consecutive iterations. 

The second elaborated system used the knowledge gathered in the first developed 

system. This system proposed a new paradigm with the basis on the exercise prescription, by 

delineation of a predefined route. This system was validated through unit testing. 

Keywords: User-centered design, Human-Computer Interaction, Mobile Applications, 

Web Platform, Peripheral Arterial Disease.  
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1. Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo contém o enquadramento do trabalho realizado nesta dissertação, os 

objetivos traçados e a metodologia de investigação utilizada. Para concluir este capítulo, é 

apresentado a estrutura desta dissertação, incluindo uma breve síntese de cada capítulo 

elaborado. 
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1.1. Enquadramento 

No ano 2010 foi estimado que mundialmente cerca de 200 milhões de pessoas sofriam 

de doença arterial periférica (DAP), existindo um aumento significativo no número de pessoas 

idosas afetadas (F Gerald R Fowkes et al., 2013). A DAP tem como sintoma a claudicação 

intermitente (CI), descrita como uma dor muscular nas pernas que ocorre frequentemente 

durante uma caminhada. Esta dor desaparece após alguns minutos em repouso. Este sintoma 

acontece porque a DAP causa o bloqueio das artérias, afetando o fluxo de sangue que chega 

aos membros inferiores (Galea, Weinman, White, & Bearne, 2013). A capacidade de caminhar 

nos pacientes fica afetada por este sintoma, deteriorando progressivamente a sua qualidade 

de vida (McDermott et al., 2008). 

Um tratamento recomendado para os pacientes com DAP é a prática regular de 

exercício físico supervisionado (Gornik & Beckman, 2005). Este tratamento pode ser realizado 

em casa ou na comunidade dos pacientes com a utilização de dispositivos tecnológicos para 

a supervisão do exercício, tornando-se uma solução mais económica para os doentes 

comparado com os programa de supervisão realizados em ambiente hospitalar (Normahani 

et al., 2017). A construção de um sistema tecnológico para a supervisão remota dos pacientes 

com DAP, deve ter em atenção a usabilidade da população-alvo, que na sua maioria são 

idosos. Este sistema deve também recolher informações necessárias para a supervisão do 

exercício nesta doença, como o nível da dor ou a distância percorrida. 

A supervisão do exercício físico nos pacientes com DAP, possui características 

importantes que permitem o acompanhamento dos profissionais de saúde. Algumas 

características importantes são a distância percorrida, o tempo de pausa ou o registo do nível 

da dor (Mays et al., 2015). A construção de um sistema tecnológico para a supervisão remota 

do exercício físico na DAP, tem como requisitos registar as características do exercício e a 

adequação da sua interface para os pacientes, de forma a permitir um acompanhamento 

eficaz dos profissionais de saúde. 

Atualmente, as soluções tecnológicas que fazem a supervisão do exercício físico na 

DAP, não têm em consideração estes requisitos. 

1.2. Objetivos e contribuições 

Com o rápido crescimento das tecnologias móveis, é pretendido que seja criada uma 

solução móvel usável por parte dos pacientes com DAP. Este requisito necessita da 

elaboração de um estudo às características desta doença. Também é importante perceber 

qual o estado da arte das tecnologias que auxiliam a supervisão remota do exercício físico na 

DAP, ajudando assim no desenvolvimento de uma solução única e eficaz. A solução proposta 
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deve também integrar os utilizadores reais no desenvolvimento da solução, para chegar a 

uma solução adequada aos mesmos.  

O desenvolvimento do trabalho desta dissertação, tem como objetivo a construção de 

um sistema de supervisão para auxiliar os profissionais de saúde acompanhar a evolução da 

capacidade física dos seus pacientes com DAP. A realização deste objetivo necessita de 

serem cumpridas várias fases apresentadas de seguida: 

• Estudo das características da DAP, dos seus tratamentos recomendados assim 

como da sua epidemiologia; 

• Exame às vantagens e desvantagens das soluções existentes para a 

supervisão remota do exercício físico nos pacientes com DAP; 

• Construção de um sistema tecnológico para a supervisão remota do exercício 

físico, que tenha em consideração as caraterísticas dos pacientes com DAP e 

que permita um acompanhamento personalizado e eficaz dos profissionais de 

saúde à evolução da capacidade física dos pacientes; 

• Avaliação dos resultados obtidos e sugestões propostas para o trabalho futuro. 

O cumprimento destas fases permitirá a concretização do objetivo principal, que é o 

desenvolvimento de um sistema de supervisão de exercício adequado e usável aos pacientes 

com DAP e que possibilite um acompanhamento personalizado aos profissionais de saúde. 

1.3. Metodologia de Investigação 

Uma definição para a investigação científica é de possibilitar o avanço do 

conhecimento se for metódica, crítica e autocrítica (Bassey, 1999, p. 38). Para ser 

considerada metódica, é necessário que tenha uma metodologia bem definida e que possa 

ser replicada. A metodologia na investigação é o estudo dos métodos utilizados na aquisição 

do conhecimento ou, por outras palavras, de como a investigação foi conduzida (Rajasekar, 

Philominathan, & Chinnathambi, 2006).  

O domínio dos sistemas informáticos pertence ao ramo da ciência aplicada, onde é 

utilizado o conhecimento de outras áreas como da matemática ou física para resolver os 

problemas relacionados com as tecnologias informáticas (Peffers, Tuunanen, Rothenberger, 

& Chatterjee, 2007). Para este domínio, uma metodologia de investigação aceite e validada é 

o design science (Peffers et al., 2007). 

A definição de design science proposta por Geerts (2011) revela que esta metodologia 

baseia-se na produção de artefactos, sendo um artefacto algo criado pelo ser humano que 

tem uma finalidade prática. A produção de artefactos pelo design science tem como finalidade 
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solucionar um problema não resolvido de forma inovadora ou um problema já resolvido mas 

de forma mais eficiente (A. Hevner, March, Park, & Ram, 2004). 

 O design science descrito por A. R. Hevner (2007) é composto por três ciclos: ciclo de 

relevância, ciclo de design e ciclo de rigor. Este autor descreve que o design science tem 

como propósito melhorar o ambiente de um domínio de investigação, através da produção de 

artefactos e dos processos que levaram à construção desses artefactos. 

O ciclo de relevância tem como base o ambiente de um domínio, compostos pelos 

requisitos de investigação assim como os critérios que permitem avaliar os resultados obtidos. 

Os requisitos baseiam-se nas oportunidades e nos problemas de um domínio de investigação. 

Os critérios possibilitam a análise do artefacto produzido, avaliando se conseguiu melhorar o 

ambiente circundante. Após a produção dos artefactos, devem ser avaliados no ambiente 

envolvente, sendo que os resultados obtidos determinam se são necessárias mais iterações 

no ciclo de relevância. 

O ciclo de rigor é composto pelo conhecimento que advém do estado da arte, que por 

sua vez é agrupado em teorias científicas e experiências no âmbito de um domínio de 

investigação. O objetivo do ciclo de rigor é colocar o conhecimento do passado na 

investigação atual, sendo importante para garantir a produção de inovação. 

O ciclo de design é definido como a geração de artefactos para satisfazerem os 

requisitos especificados no ciclo de relevância. Os artefactos são produzidos com as teorias 

e métodos adquiridos no ciclo de rigor. 

Na Figura 1 é apresentado o diagrama com as relações entre os três ciclos da 

metodologia design science. 

 

Figura 1 - Diagrama dos três ciclos de design science propostos por Hevner 
(Adaptado de (A. R. Hevner, 2007)) 
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É possível observar na Figura 1, o enquadramento por detrás dos três ciclos. O 

primeiro é o “Ambiente”, que no design science também é especificado como o domínio de 

investigação, onde contém todo o contexto desse domínio como por exemplo os problemas e 

as oportunidades. Deste contexto, são criados os requisitos que servem de base à geração 

de artefactos e processos no enquadramento da “Investigação Design Science”. Os artefactos 

e processos por sua vez têm na sua génese fundamentos adquiridos no enquadramento da 

“Base de conhecimento”. 

O trabalho de investigação apresentado nesta dissertação, seguiu a metodologia 

design science. É apresentado na lista seguinte o trabalho realizado com os três ciclos 

descritos por A. R. Hevner (2007): 

• o ciclo de relevância abrange o estudo das características da DAP; 

• o ciclo de design engloba a construção de protótipos para a supervisão remota 

do exercício nos indivíduos com DAP, podendo incluir várias iterações; 

• o ciclo de rigor inclui o estudo sobre as tecnologias existentes na supervisão 

remota do exercício físico nos indivíduos com DAP. 

Esta metodologia de investigação tem como resultado a produção de vários artefactos, 

em forma de protótipos ou de publicações científicas, permitindo assim contribuir para o 

avanço no conhecimento do domínio sobre os tratamentos com exercício físico na DAP. 

1.4. Estrutura  

A dissertação está organizada em vários capítulos, começando na descrição na DAP 

e concluindo com as considerações finais sobre a construção de dois sistemas de supervisão 

de exercício físico. Os capítulos são: 

• Capítulo 2 – Doença arterial periférica:  

São apresentadas as características da DAP, a sua epidemiologia, uma síntese 

dos tratamentos atuais e a explicação para a recomendação do exercício físico; 

• Capítulo 3- Tecnologias de suporte à realização de exercício físico 

supervisionado em ambulatório na DAP: 

É exposta uma revisão da literatura, com o objetivo de encontrar soluções 

tecnológicas que permitem a supervisão do exercício físico, em casa ou na 

comunidade, focada nos pacientes com DAP. São tecidas algumas 

considerações bem como os requisitos para a construção de uma solução 

adequada para estes pacientes; 
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• Capítulo 4 – Metodologia no desenvolvimento dos sistemas de supervisão de 

exercício na DAP: 

Neste capítulo é proposta a metodologia para o desenvolvimento de um 

sistema de supervisão de exercício na DAP; 

• Capítulo 5 – Sistema Passus Mobile – Time 

Este capítulo descreve o desenvolvimento de um sistema de supervisão de 

exercício físico que se adequa aos pacientes com DAP e aos profissionais de 

saúde, permitindo assim o desenvolvimento de uma solução usável pelos 

pacientes com um acompanhamento eficaz pelos profissionais de saúde; 

• Capítulo 6 – Sistema Passus Mobile – Prescription 

É apresentado neste capítulo, um sistema baseado na prescrição e análise de 

um percurso para os indivíduos com DAP seguirem nas suas caminhadas. Este 

sistema foi construído aproveitando o conhecimento adquirido no sistema 

Passus Mobile – Time, para a construção de uma solução usável; 

• Capítulo 7 – Conclusão: 

São descritas as considerações finais sobre a dissertação elaborada, bem 

como perspetivas para o trabalho futuro. Também é apresentada uma lista com 

as publicações realizadas no âmbito dos trabalhos desta dissertação. 
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2. Doença Arterial Periférica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste segundo capítulo é descrito as características da doença arterial periférica, os 

métodos de avaliação frequentemente utilizados, a sua epidemiologia e os tratamentos 

recomendados. Nos tratamentos apresentados, é exposta a justificação para ser utilizado o 

exercício físico como uma atividade essencial para prevenir ou mitigar as consequências 

desta doença. 
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2.1. Caracterização 

A doença arterial periférica (DAP) causa o bloqueio nas artérias, prejudicando o fluxo 

do sangue que chega aos membros inferiores. O sintoma principal da DAP é a claudicação 

intermitente, que se caracteriza por uma dor que surge nos membros inferiores e que ocorre 

frequentemente durante a caminhada. Esta dor desaparece após alguns minutos em repouso. 

Este sintoma que surge na caminhada deve-se ao aparecimento de dor isquémica, que tem 

origem no fluxo de sangue inadequado fornecido aos membros inferiores (Galea et al., 2013). 

Em casos extremos, a DAP pode levar a amputações derivado do aparecimento de ulcerações 

(lesões nos tecidos) ou gangrena (morte do tecido) (Weitz et al., 1996). Progressivamente, a 

qualidade de vida vai deteriorando ao longo do tempo nas pessoas com DAP. Para  além da 

capacidade físicas das pessoas com DAP continuamente se deteriorarem como na qualidade 

das caminhadas, as relações sociais também vão perdendo qualidade porque as pessoas vão 

perdendo a sua independência, necessitando de pedir ajuda mais vezes a familiares e amigos 

(Egberg, Andreassen, & Mattiasson, 2012).  

Segundo o estudo conduzido por Waldstein et al. (2003), o desempenho cognitivo dos 

pacientes piorou depois de testes cognitivos para avaliar os pacientes com DAP na memória, 

concentração e na perceção de impulsos físicos, piorando consoante o aumento do nível de 

severidade da DAP, sendo que é aconselhado que as pessoas sejam tratadas o mais rápido 

possível.  

A DAP pode ser classificado em dois grupos: doentes assintomáticos ou sintomáticos. 

Os doentes assintomáticos são os indivíduos que não apresentam qualquer sintoma ao invés 

dos doentes sintomáticos. Os doentes sintomáticos com DAP têm como sintoma principal a 

claudicação intermitente (CI), sendo que possuem diferentes níveis de severidade. A seguir 

serão abordados três métodos de avaliação que permite aferir qual o nível de severidade de 

um individuo com DAP. 

2.2. Métodos de avaliação  

Para se poder avaliar a severidade da DAP nos doentes existem três métodos de 

avaliação frequentemente utilizados: o esquema Fontaine, o esquema Rutherford-Becker e o 

índice Tornozelo-Braquial. 

O esquema Fontaine divide-se em 5 níveis: Fontaine I, os doentes são assintomáticos; 

Fontaine IIa, os doentes sofrem de claudicação moderada; Fontaine IIb, os doentes sofrem 

de claudicação severa; Fontaine III, os doentes sofrem de dor isquémica em repouso e 

Fontaine IV quando aparece ulcerações ou gangrena (Dieter, Chu, Pacanowski, McBride, & 

Tanke, 2002).  
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O esquema Rutherford-Becker divide-se em 6 níveis: Rutherford I, os doentes são 

assintomáticos; Rutherford II, os doentes apresentam sintomas quando fazem atividade física 

numa intensidade moderada; Rutherford III, os doentes apresentam sintomas quando fazem 

atividade física numa intensidade baixa; Rutherford IV, os doentes que apresentem dor 

isquémica em repouso; Rutherford V, os doentes que perdem tecido isquémico como 

ulcerações nos pés e Rutherford VI quando os doentes sofrem de gangrena nos membros 

inferiores (Armstrong et al., 2014; Rutherford & Becker, 1991). 

O índice Tornozelo-Braquial é obtido através do rácio da pressão sanguínea sistólica 

(máximo da pressão sanguínea durante o batimento cardíaco) no tornozelo e a pressão 

sanguínea da artéria braquial. Se o índice for inferior a 0.95 é indicativo que a pessoa sofre 

de DAP, sendo que quanto mais baixo for o índice, maior é a severidade da DAP (Aboyans et 

al., 2012). 

Na Tabela 1 é apresentado um resumo dos esquemas de avaliação 

supramencionados. 

Tabela 1 - Resumo dos esquemas de avaliação da DAP 

Definição Fontaine Rutherford-Becker Índice Tornozelo-

Braquial 

Assintomático I 0 >0.95 

Claudicação leve IIa 1 >0.8 

Claudicação moderada - severa IIb 2/3 >0.4 

Dor isquémica em repouso III 4 <0.4 

Perda de tecido  IV 5/6 <0.4 

 

Estes métodos de avaliação são frequentemente referidos em estudos que incluem 

doentes com DAP, onde é necessário classificar os doentes consoante a severidade da DAP. 

Para perceber quais os fatores que influenciam a dispersão da DAP, é relevante 

perceber a epidemiologia desta doença, que será abordada a seguir. 

2.3. Epidemiologia  

A epidemiologia é o estudo dos fatores das doenças como estão distribuídas e quais 

os grupos de pessoas que podem ser mais afetados ("Epidemiology," 2018). 

Na DAP, é estimado que em 2010 existissem 202 milhões de pessoas com DAP a 

nível mundial. Desde 2000 até 2010 houve um incremento de aproximadamente 23.5% de 

pessoas com DAP, sendo que deste incremento 35% eram pessoas com idade superior a 80 

anos. Na DAP, cerca de 20 a 40 milhões de pessoas sofrem de claudicação intermitente a 
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nível mundial (F Gerald R Fowkes et al., 2013). Em termos demográficos, existe uma maior 

proporção de pessoas que sofrem de DAP em países desenvolvidos comparado com os 

países em desenvolvimento (Criqui & Aboyans, 2015).  

Os fatores de risco associados aos indivíduos com DAP dividem-se em dois grupos: 

fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos são aqueles que não 

dependem dos utilizadores como por exemplo a idade, sendo que existe um risco acrescido 

de indivíduos com o aumento de idade de virem a ter DAP. Os fatores extrínsecos são fatores 

que os indivíduos têm e que podem ser modificáveis. Por exemplo ser fumador é um fator 

extrínseco que aumenta quatro vezes o risco de indivíduos terem DAP com claudicação 

intermitente. Outros fatores extrínsecos que aumenta o risco de ter DAP são os indivíduos 

terem diabetes ou ter o colesterol elevado (Dua & Lee, 2016). 

Com o envelhecimento da população, é importante que sejam tomadas medidas para 

se conseguir fazer o acompanhamento das pessoas com DAP (F. Gerry R. Fowkes et al., 

2016).  

2.4. Tratamentos 

Os profissionais de saúde frequentemente consultam linhas orientadoras, que lhes 

permite auxiliar nas tomadas de decisão para poderem adequar uma estratégia de tratamento 

aos seus pacientes. Essas linhas orientadoras contêm também quais são os melhores 

tratamentos para uma determinada doença. A European Society for Cardiology (ESC) fornece 

linhas orientadoras para a DAP que são utilizadas por profissionais de saúde e 

frequentemente referidas na literatura (Alqahtani et al., 2018; Collet et al., 2018; Vlachopoulos, 

Georgakopoulos, Koutagiar, & Tousoulis, 2018). 

A ESC publicou recentemente as linhas orientadoras para os tratamentos na DAP. 

Estes tratamentos dividem-se em dois grupos: tratamentos farmacológicos e tratamentos não-

farmacológicos (Aboyans et al., 2018). 

2.4.1. Tratamentos farmacológicos 

Nos tratamentos farmacológicos para pessoas com DAP, destacam-se três categorias 

de medicamentos:  

• Medicamentos para redução dos lípidos: existem estudos clínicos que incentivam a 

utilização de medicamentos para a redução de lípidos pois diminuem a concentração 

do colesterol trazendo benefícios para os doentes com DAP ao reduzir o risco de 

ocorrer eventos cardiovasculares, assim como conseguem melhorar a distância 

máxima caminhada dos doentes (William R Hiatt, 2001). 



Sistema para a supervisão de exercício físico na doença arterial periférica 

11 

• Medicamentos anti-trombóticos: proporciona a redução de eventos cardiovasculares 

nos pacientes com DAP. Também foi colocada a hipótese destes medicamentos 

poderem reduzir o número de ocorrências de eventos nos membros inferiores como a 

claudicação intermitente, mas ainda não foi provado (Aboyans et al., 2018). 

• Medicamentos anti-hipertensores: estes medicamentos originam a redução da 

pressão sanguínea em doentes com hipertensão, que por sua vez diminui a 

probabilidade da ocorrência de eventos cardiovasculares. Também foram realizados 

testes que concluíram que a utilização deste tipo de medicamentos podia aumentar 

significativamente a distância máxima caminhada dos doentes com DAP e hipertensão 

(Espinola-Klein et al., 2011). 

2.4.2. Tratamentos não-farmacológicos 

Dos tratamentos não-farmacológicos, são recomendados aos doentes com DAP não 

fumarem, seguirem uma dieta e praticarem exercício supervisionado. O exercício 

supervisionado é muitas vezes referido na literatura como um tratamento fundamental nos 

indivíduos com DAP pois permite melhorar a capacidade física e reduzir o risco de eventos 

cardiovasculares (Gornik & Beckman, 2005; Hamburg & Balady, 2011; Schlager et al., 2011). 

Contiguamente, será abordado os tratamentos com base no exercício físico. 

2.4.2.1. Exercício supervisionado como tratamento 

Para perceber como o exercício físico pode ser recomendado como tratamento, é 

essencial compreender quais os benefícios da prática de exercício físico. Os investigadores 

Blair et al. (1989), provaram que a prática de atividade física pode atrasar a mortalidade 

derivada de doenças como o cancro ou cardiovasculares. O estudo conduzido por Warburton 

& Bredin (2016) confirma a afirmação anterior e acrescenta que doenças crónicas como a 

diabetes, a obesidade e depressão pode ser prevenida pela prática regular de atividade física. 

É essencial que seja definido qual a quantidade necessária de atividade física para a pessoa 

se manter saudável. As recomendações feitas pela American College of Sports Medicine and 

the American Heart Association (ACSM/AHA), são fundamentais para que as pessoas possam 

manterem uma vida saudável (Haskell et al., 2007). As recomendações baseadas na 

promoção de atividade física, sugere que todos os adultos deviam praticar pelo menos 30 

minutos de exercício com intensidade moderada cerca de cinco dias por semana. Os 

exercícios recomendados são a caminhada e o jogging. O cumprimento dessas 

recomendações pode reduzir o risco de doenças crónicas. O estudo conduzido por Hallal et 

al. (2012) chegou à conclusão que aproximadamente 30% das pessoas adultas mundialmente 

não cumprem as recomendações de Haskell et al. (2007).  
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Em relação às pessoas com DAP foi feito um estudo conduzido por Lauret, 

Fokkenrood, Bendermacher, Scheltinga, & Teijink (2014) que envolveu 94 pacientes com DAP 

aonde foi avaliado se eles seguiam as recomendações para a atividade física 

supramencionadas (Haskell et al., 2007). Os participantes deste estudo tinham de utilizar um 

acelerómetro durante 7 dias consecutivos para ser posteriormente analisado as suas 

atividades físicas. Concluíram que só 46% dos participantes cumpriam com as 

recomendações das atividades físicas.  

Apesar de ser importante cumprir com as recomendação das atividades físicas, 

Gerhard-Herman et al. (2017, pp. 1481-1482) propõe que na DAP também é essencial que 

seja feito o exercício até chegar a níveis de claudicação variados de moderado a máximo, de 

forma a conseguir mitigar eficazmente os efeitos da DAP. 

O estudo orientado por Garg et al. (2006) concluiu que as pessoas com DAP que 

praticam atividade física regularmente têm uma taxa de mortalidade mais baixa comparada 

com as pessoas com DAP que são menos ativas. Para se fazer o acompanhamento de 

pacientes com DAP, um grupo de investigadores orientaram um programa de exercício físico 

supervisionado para avaliar se esse programa era benéfico para os pacientes com DAP (W. 

R. Hiatt, Regensteiner, Hargarten, Wolfel, & Brass, 1990). Foram supervisionados 19 

pacientes com DAP, e separados em grupo de exercício supervisionado e grupo de controlo. 

O grupo de exercício supervisionado tinha que fazer uma caminhada na passadeira com a 

duração de uma hora, três vezes por semana durante 12 semanas. O grupo de controlo foram 

aconselhados a manterem o seu nível de atividade física durante 12 semanas. Os resultados 

indicaram que o grupo de exercício supervisionado aumentou o pico de caminhada em 123% 

e o tempo de caminhada sem dor em 165%. O grupo de controlo só registou melhorias na 

ordem dos 20% no aumento do pico da caminhada. Com este estudo concluiu-se que o 

exercício supervisionado traz melhorias à qualidade de vidas nos pacientes com DAP. 

A investigação feita por Regensteiner et al. (1997) revela que o exercício 

supervisionado num programa de hospital consegue melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes com DAP em comparação com os programas sem supervisionamento de exercício. 

Uma solução para este problema é supervisionar remotamente o paciente em casa. 

Para supervisionar as atividades físicas das pessoas, podem ser utilizados método 

objetivos e subjetivos. O estudo orientado por Lin & Moudon (2010) compara a eficácia destes 

métodos na avaliação das caminhadas das pessoas. Os métodos objetivos baseiam-se na 

recolha de dados utilizando dispositivos tecnológicos e os métodos subjetivos na perceção do 
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utilizador nas suas caminhadas. Os resultados indicam que os métodos objetivos são mais 

eficazes que os métodos subjetivos. 

Para supervisionar o exercício nos indivíduos com DAP, são frequentemente referidas 

na literatura métodos subjetivos ou objetivos que permite aos profissionais de saúde 

acompanhar a evolução da capacidade físicas dos seus pacientes. Na literatura existem 

métodos subjetivos frequentemente mencionados na forma de questionários tais como o 

Walking Impairment Questionnaire (WIQ) ou o Walking Estimated-Limitation Calculated by 

History (WELCH). No WIQ é pedido ao individuo com DAP que descreva a sua caminhada na 

última semana quanto à distância estimada bem como as limitações (sentiu dor, batimentos 

cardíacos irregulares) (William R. Hiatt, Hirsch, Regensteiner, & Brass, 1995). No WHELCH é 

pedido ao individuo com DAP que compare o ritmo das suas caminhadas com a dos seus 

amigos ou familiares (Tew, Nawaz, Humphreys, Ouedraogo, & Abraham, 2014) . Nos métodos 

objetivos existem uma panóplia de testes como o teste de 6 minutos (os pacientes têm de 

andar 20 metros e voltar percorrendo esse caminho o maior número de vezes possível), o 

teste Gardner-Skinner (testes na passadeira com duração máxima de 30 minutos onde é 

registado o nível de claudicação), o COT (tempo que o paciente demora até sentir dor) e o 

MWD (distância máxima percorrida até o paciente sentir dor que o obrigue a parar de andar). 

Os métodos de avaliação das caminhadas são usualmente aplicados em dois 

programas: programas de exercício supervisionado (PES) ou programas de exercício em casa 

(PEC). O PES incluí frequentemente caminhadas na passadeira (Degischer, Labs, 

Aschwanden, Tschoepl, & Jaeger, 2002) e o teste 6 minutos de caminhada (Montgomery & 

Gardner, 1998).  Estes testes são feitos frequentemente em ambiente hospitalar, o que por 

sua vez não replicam as condições das caminhadas em ambiente ao ar livre. O PES também 

traz maiores custos associados aos hospitais e aos pacientes (Normahani et al., 2017). Os 

investigadores Makris, Lattimer, Lavida, & Geroulakos (2012) conduziram uma revisão da 

literatura com foco no PES e no PEC e sugeriram que o PEC pode ser uma solução alternativa 

e viável ao PES utilizando pedómetros para motivar e supervisionar o exercício nos pacientes 

com DAP. Nos PEC, para além dos pedómetros também é possível utilizar o Global 

Positioning System (GPS) para supervisionar as caminhadas das pessoas que sofrem de DAP 

(Le Faucheur et al., 2008). 

É possível monitorizar os pacientes ao nível de atividade física em ambulatório 

utilizando equipamentos tecnológicos. Neste tipo de supervisão, frequentemente são 

recolhidos dados de atividades físicas tais como o número de passos percorridos ou o tipo de 

atividade feita pelo utilizador (H. J. P. Fokkenrood et al., 2014; Merilahti et al., 2009).  
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2.5. Considerações finais 

Neste capítulo foram apresentadas as caraterísticas da DAP que descrevia como a 

doença afeta o indivíduo incluindo a deterioração da sua qualidade de vida. Também foram 

expostos os métodos de avaliação utilizados para aferir a severidade da DAP e qual a 

epidemiologia da doença. Para a conclusão deste capítulo, foram apresentados os vários 

tratamentos recomendados para esta doença, incluindo a justificação para a utilização do 

exercício supervisionado como tratamento eficaz e económico no combate da DAP. 
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Neste capítulo será apresentado uma revisão a artigos científicos sobre as tecnologias 

de suporte à realização do exercício supervisionado em ambulatório na DAP. Primeiro será 

descrito a metodologia implementada nesta revisão, de seguida será apresentado de cada 

artigo obtido um resumo e por fim este capítulo contém considerações finais tecidas sobre a 

revisão efetuada. 
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3.1. Metodologia 

A razão pela qual esta revisão se foca nos doentes com DAP em ambulatório advém 

das considerações supramencionadas no subcapítulo anterior 2.4.2.1, que justifica a 

recomendação de exercício físico em casa como uma medida mais económica ao programa 

de exercício supervisionado no hospital (Makris et al., 2012). 

A metodologia pela qual foi orientada esta revisão focou-se na procura de artigos 

científicos na base de dados do Google Scholar. O objetivo era encontrar artigos que 

descrevessem tecnologias que permitissem a monitorização dos pacientes com DAP em 

ambulatório (podendo ser em casa ou na comunidade), sendo que as tecnologias foram 

abrangidas aos dispositivos móveis ou à utilização do sistema de GPS. O ano base para a 

data das publicações 2008 e foram utilizados operadores booleanos nas palavras-chaves. O 

conjunto de palavras-chaves utilizados foram “peripheral arterial disease” AND (mobile OR 

“global positioning system”) AND (home OR community) AND (supervise OR monitor) AND 

(exercise OR “physical activity”) AND technology.  

Após a pesquisa foram aplicados os seguintes critérios de exclusão: 

1. A pesquisa retornou 691 publicações; 

2. Foram removidas 4 publicações duplicadas; 

3. Foram excluídas 56 publicações às quais não foram possíveis obter acesso ou que 

não estavam em inglês; 

4. Foram excluídas 89 publicações que não eram artigos científicos; 

5. Da lista final, também foram removidas 15 revisões da literatura e 3 questionários; 

6. Após a análise do título, do resumo, ou se necessário do artigo completo, foram 

excluídos 460 artigos científicos que não tinham como foco as pessoas com DAP, 

assim como 46 artigos que não incluíam as supervisões de atividade física ou do 

exercício. 

Após aplicar esta metodologia, foram obtidos 18 artigos científicos com foco em 

doentes com DAP, que incluíam tecnologias móveis ou o GPS para supervisionar a 

atividade física ou o exercício destes doentes em ambulatório. 

Na Figura 2 está ilustrado o fluxograma sobre a metodologia aplicada na revisão 

mostrando em cada fase o número de artigos excluídos assim como o respetivo motivo, 

até chegar à lista final de artigos científicos. 
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Figura 2 - Fluxograma da metodologia utilizada na revisão da literatura 

A continuação deste capítulo irá descrever individualmente cada artigo obtido. 

3.2. Resultados da revisão da literatura 

Nesta subcapítulo será apresentado individualmente cada artigo obtido na revisão da 

literatura, focando-se nos objetivos, metodologia e resultados obtidos. 
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3.2.1. “Real-life adaptations in walking patterns in patients with established peripheral 

arterial disease assessed using a global positioning system in the 

community: a cohort study” (Klonizakis, Bianchi, Gernigon, Abraham, & 

Nawaz, 2018) 

O objetivo deste estudo foi avaliar se o GPS permite fazer uma análise correta da 

capacidade dos pacientes com DAP fazerem uma caminhada. O estudo consistia na 

monitorização de duas caminhadas com um intervalo de 6 meses entre si, utilizando um 

dispositivo que regista as localizações GPS. Os pacientes não receberam nenhum 

acompanhamento durante estes 6 meses, pelo que a hipótese colocada era existir no 

participante uma deterioração na sua qualidade de vida. Foram recrutados 43 pacientes com 

DAP. Foram avaliados os pacientes com questionários SF-36 (qualidade de vida relacionado 

na saúde), WIQ e WELCH (questionários aplicados a pessoas com DAP para analisar as 

caminhadas) e através do GPS a distância máxima na caminhada sem terem de parar por 

causa da dor (MWD).  Averiguou-se que na segunda caminhada a qualidade de vida através 

do questionário de qualidade de vida e a MWD pioraram com uma diferença 

significativamente, corroborando a hipótese inicial. Este artigo concluiu referindo que é 

importante que os pacientes deviam ser mais vezes monitorizados (utilizando GPS ou outras 

ferramentas) para conseguir ajudar os pacientes a manterem as suas capacidades nas 

caminhadas e a melhorar a sua qualidade de vida. 

3.2.2. “Association between daily walking and antioxidant capacity in patients with 

symptomatic peripheral artery disease“ (Gardner et al., 2017) 

Este artigo tinha como propósito avaliar se as caminhadas diárias conseguiam 

melhorar a capacidade antioxidante dos pacientes com DAP. Esta capacidade permite que 

seja reduzida a ocorrência de inflamação nos músculos. Foram recrutados 244 pacientes com 

DAP sintomática e índice tornozelo-braquial menor que 0.73. Como métodos foram recolhidos 

o COT e MWD nas caminhadas em passadeira (uma caminhada no dia em que foram 

recrutados e outra uma semana depois) e dados recolhidos de um monitor de atividade onde 

os pacientes eram monitorizados durante uma semana nas suas caminhadas fora do hospital. 

Também foi medida a capacidade antioxidante dos pacientes através da análise de uma 

amostra de sangue do paciente. Concluiu-se que os pacientes que percorriam mais de 2440 

passos por dia e com uma cadência superior a 31.6 passos por minuto durante pelo menos 

30 minutos por dia tinham ao fim de uma semana maior capacidade antioxidante e, por 

conseguinte, a probabilidade de ocorrência de inflamação nos membros inferiores era mais 

reduzida. 
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3.2.3. “Factors Associated with Sedentary Behavior in Patients with Intermittent 

Claudication” (Farah, Ritti-Dias, Cucato, Montgomery, & Gardner, 2016) 

O objetivo deste artigo era identificar os fatores que estão relacionados com o 

sedentarismo das pessoas com DAP. Foram recrutados 297 pacientes com DAP, tendo sido 

avaliado o sedentarismo das pessoas recorrendo a monitores de atividade, a informação 

demográfica dos pacientes e alguns índices relacionados com DAP tal como o índice 

tornozelo-braquial, o MWD, os níveis de claudicação, a economia da caminhada (consumo de 

oxigénio durante a caminhada), o índice de massa corporal entre outros. Os pacientes tinham 

de utilizar o monitor de atividade durante 7 dias colocado no tornozelo, tendo em conta que 

só tinham de o tirar quando fossem dormir. Com este dispositivo eram recolhidos os dados do 

número de passos percorridos por minuto, sendo que o índice de obesidade era obtido através 

do número de minutos por dia onde o número de passos era zero, incluindo o tempo em que 

o dispositivo não era utilizado. Chegaram à conclusão de que as pessoas que tinham maiores 

valores de sedentarismo, tinham um MWD mais baixo, uma economia da caminhada fora do 

normal, um maior índice de massa corporal e eram do género masculino. 

3.2.4. “Minimal correlation between physical exercise capacity and daily activity in 

patients with intermittent claudication” (Gommans et al., 2016) 

O objetivo deste artigo foi analisar se existe correlação entre a capacidade de 

exercício, medida em ambiente controlado, e as atividades diárias dos pacientes com DAP. A 

capacidade do exercício é examinada no hospital com os seguintes testes: 

• O teste Gardner-Skinner TT, avalia a capacidade física dos membros inferiores 

(por exemplo caminharem 3 metros para analisar a velocidade); 

• O teste para os pacientes se levantarem de uma cadeira, percorrerem 3 metros 

e voltarem a sentar-se;  

• O teste da caminhada de 6 minutos, os pacientes tinham que andar 20 metros 

e voltar percorrendo esse caminho o maior número de vezes possível. 

A atividade diária dos pacientes com DAP é medida através da utilização de um 

monitor de atividade que consegue determinar as posições dos utilizadores (deitado, sentado, 

ficar de pé ou locomoção) e diversos critérios como a duração e a intensidade dos movimentos 

por período. Foram recrutados 46 pacientes com DAP onde foram instruídos a utilizar o 

monitor de atividade durante 7 dias. Os resultados indicam que existe uma correlação 

moderada (0.663; P < .01) entre a distância para os pacientes sentirem claudicação forte nos 

testes feitos na passadeira e o número de passos percorridos por dia utilizando o monitor de 

atividade, pelo que se pode concluir que os monitores de atividade podem ser úteis para 
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averiguar a capacidade física dos pacientes com DAP podendo ser recomendado como um 

tratamento alternativo. 

3.2.5. “Usage of Mobile Devices to Help People Suffering From Peripheral Arterial 

Disease Upkeep a Healthy Life” (Reis et al., 2017) 

Este artigo descreveu a implementação de um sistema que permite registar as 

caminhadas nos indivíduos com DAP. Este sistema recolhe dados como as localizações GPS, 

o nível da dor e o tempo de quando ocorre, o número de passos e a duração das caminhadas.  

O sistema descrito tinha três componentes: um webservice, uma aplicação para smartphone 

e uma aplicação para smartwatch. O webservice tem como objetivo disponibilizar as 

comunicações com a base de dados para poderem ser armazenados os dados obtidos. A 

aplicação para o smartwatch tem como objetivo recolher os dados dos batimentos cardíacos 

e de enviar esses dados para o smartphone. A aplicação desenvolvida para o smartphone fez 

a recolha dos dados de um smartwatch, o registo das caminhadas e um mecanismo de 

notificação de emergência com o qual o utilizador pode enviar uma mensagem pré-definida a 

um contacto enviando dados da sua localização. Neste artigo não foram reportados testes 

com utilizadores.  

3.2.6. “Using A New Accelerometry Method to Assess Lifestyle Movement Patterns of 

Americans: Influence of Demographic and Chronic Disease 

Characteristics” (Loprinzi, 2014) 

O objetivo deste artigo foi avaliar as condições ou fatores que influenciam o estilo de 

vida das pessoas. Foram avaliadas diversas características demográficas e de doenças 

crónicas tendo sido incluída a DAP. Neste resumo só vai ser focado na avaliação das pessoas 

com DAP. 

Neste artigo foi proposto uma classificação para a avaliação da atividade física, medida 

através da utilização de um acelerómetro. As pessoas eram instruídas para utilizar o 

acelerómetro em todas as atividades exceto quando estivessem a dormir durante 7 dias 

consecutivos. Foi recolhido o número de passos percorridos em intervalos de um minuto. As 

atividades que tivessem menos de 100 passos por minuto eram classificadas como 

sedentárias, entre 100 a 2019 eram classificadas como de leve intensidade, entre 2020 e 5999 

eram classificadas como de moderada intensidade. O número de passos superior a 5999 era 

considerado como atividade física vigorosa. As análises dos dados dos participantes só eram 

feitas se os dados revelassem que por semana havia pelo menos 4 dias e 10 horas de 

atividade. O estilo de vida das pessoas era analisado através do cumprimento das 

recomendações para a prática de exercício físico (pelo menos 150 minutos de intensidade 

moderada ou 75 minutos de intensidade vigorosa) e do balanceamento LIPA-SED (minutos 
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de atividade classificados como leve intensidade menos os minutos classificados como 

sedentarismo). Com a definição dos estilos de vida foram agrupados os participantes com os 

resultados obtidos em 4 grupos: (1) cumpria as recomendações para a prática de atividade 

física e tinha um balanceamento LIPA-SED positivo, (2) cumpria as recomendações para a 

prática de atividade física mas tinham um balanceamento LIPA-SED negativo, (3) não cumpria 

as recomendações para a prática de atividade física mas tinha um balanceamento LIPA-SED 

positivo, (4) não cumpria as recomendações para a prática de atividade física e tinha um 

balanceamento LIPA-SED negativo. Participaram neste estudo 1675 pessoas com DAP. Os 

participantes tiveram de preencher questionários relacionados com o seu estado de saúde. 

Os resultados indicam que cerca de 63.7% das pessoas com DAP neste estudo 

estavam no grupo que não cumpria com as recomendações para a prática de atividade física 

e tinham um balanceamento de LIPA-SED negativo pelo que se pode concluir dois aspetos: 

o primeiro é que estes resultados obtidos pelo acelerómetro corroboram a hipótese que as 

pessoas com DAP têm mais dificuldade em conseguir manter as suas capacidades físicas e 

o segundo aspeto é que é necessário que seja focado neste grupo de pessoas tratamentos 

que possam monitorizar estas pessoas de forma a se conseguir que tenham uma vida mais 

ativa, pelo que se pode considerar o acelerómetro como uma opção viável. 

3.2.7. “Wearable Sensor Technology Efficacy in Peripheral Vascular Disease (wSTEP)” 

(Normahani et al., 2017) 

Neste artigo é descrito um estudo com o intuito de avaliar se a utilização de um monitor 

de atividade wearable (WAM) nos pacientes com DAP conseguia aumentar a distância na 

caminhada e a qualidade de vida nestes pacientes. O WAM utilizado foi o Nike + Fuel Band 

smartwatch. Este WAM tem a funcionalidade de enviar notificações aos utilizadores para 

fazerem exercício. Foram recrutados 37 participantes, que entraram num programa de 

exercício durante 12 meses. Foram divididos em dois grupos: o primeiro era o grupo de 

controlo que fazia exercício supervisionado de após 3, 6 e 12 meses e o outro tinha o mesmo 

exercício supervisionado, mas para além disso tinha que todos os dias fazer exercício 

utilizando o WAM até chegar aos 2000 fuel points (parâmetro do smartwatch da Nike+ Fuel 

Band). O exercício depois era supervisionado pelos investigadores após 3, 6 e 12 meses do 

programa. Os participantes tinham de preencher o questionário VascuQol (questionário sobre 

a qualidade de vida). Os resultados indicam que o grupo de controlo não teve nenhuma 

melhoria significativa enquanto que os resultados do grupo de exercício utilizando o WAM 

conseguiram aumentar a sua distância na caminhada e melhorar a sua qualidade de vida 

significativamente. 
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3.2.8. “Effect of cognitive status on exercise performance and quality of life in patients 

with symptomatic peripheral artery disease” (Gardner, Waldstein, 

Montgomery, & Zhao, 2016) 

O objetivo deste estudo é avaliar se a função cognitiva está correlacionada com a 

aptidão física em pacientes com DAP, nomeadamente no MWD e noutros parâmetros 

relacionados com a mobilidade e qualidade de vida. Foram recrutados 246 pacientes com 

DAP. A metodologia implementada era que os pacientes tinham que preencher o questionário 

MMSE (Mini Mental State Examination) e depois eram divididos em dois grupos: o primeiro 

que tinha os participantes com a pontuação máxima e o segundo onde estavam os restantes 

participantes. O MMSE permite aferir o estado cognitivo das pessoas averiguando a 

orientação, atenção, memória entre outros itens. Ambos tiveram 123 participantes com DAP. 

Depois os participantes tinham de fazer um teste na passadeira para medirem o MWD e fazer 

o teste de 6 minutos. Os pacientes tinham que repetir o teste na passadeira após uma 

semana. Os pacientes tinham também utilizar um monitor de atividade durante 7 dias 

consecutivos, preencher os questionários WIQ (permite avaliar uma caminhada nas pessoas 

com limitações físicas) e o SF-36 (qualidade de vida relacionado com a saúde).  

Os resultados indicam que existe uma associação com tendência para ser significativa 

no grupo de pessoas com baixo nível de MMSE e que obtiveram também baixo MWD. Pode 

identificar-se que as pessoas com pior índice funcional cognitivo eram as que tinham pior 

capacidade física, pelo que estas pessoas necessitam de uma intervenção maior na sua 

reabilitação física. Os resultados obtidos pelo monitor de atividade não obtiveram diferença 

significativa enquanto que o MWD no hospital obteve (P<=0.05), o que significa que a 

intervenção no hospital obtém melhores resultados. Isto pode ser devido ao facto que a 

supervisão de exercício influencia positivamente os pacientes a conseguirem melhorar as 

suas capacidades físicas, pelo que se deve ter em atenção na supervisão do exercício em 

casa conseguir a motivação dos pacientes com DAP. 

3.2.9. “Global positioning system use in the community to evaluate improvements in 

walking after revascularization: a prospective multicenter study with 6-month 

follow-up in patients with peripheral arterial disease” (Gernigon, Le Faucheur, et 

al., 2015) 

O objetivo deste artigo é avaliar se a monitorização dos pacientes com DAP utilizando 

GPS, se consegue detetar melhorias significativas após ter sido feita uma operação de 

revascularização (permite melhorar a capacidade física dos pacientes). Neste estudo foram 

analisados 115 pacientes com DAP, sendo que 44 tinham feito revascularização e outros 39 

ficavam no grupo de controlo. O método utilizado seria os pacientes terem que fazer uma 
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caminhada monitorizada com o GPS durante uma hora e depois passado 6 meses voltariam 

a fazer uma caminhada de uma hora com o GPS. Após cada caminhada os pacientes tinham 

de preencher o questionário WIQ (avalia as limitações das pessoas nas caminhadas). Os 

parâmetros recolhidos desta caminhada foram a maior distância percorrida entre duas 

paragens (highest-MDCW), média da velocidade na caminhada (average-WSCW), e a média 

do tempo de paragem (average-DSCW). A hipótese que se avaliou neste estudo era de que 

os pacientes com DAP que tinham sido alvos de revascularização iriam aumentar a sua 

highest-MDCW e average-WSCW enquanto que a average-DSCW iria diminuir. 

Este estudo concluiu que os pacientes com DAP após revascularização conseguiram 

melhorar significativamente a highest-MDCW e a average-WSCW, sendo que a highest-

MDCW tinha uma maior correlação com a distância reportada nos questionários WIQ do que 

comparado com a average-WSCW. Contudo foi realçado, que ambos parâmetros podem ser 

úteis para avaliar as mudanças na capacidade física nos pacientes com DAP após 

revascularização, assim como a utilização do GPS para a monitorização em ambulatório. 

3.2.10. “Association between low ankle-brachial index and accelerometer-derived 

sedentary and exercise time in the asymptomatic general population” 

(Kulinski et al., 2015) 

O objetivo deste estudo era verificar se existe uma relação entre o índice tornozelo-

braquial e o tempo identificado como sedentarismo. Foram recrutados 1443 pacientes com 

DAP. Os pacientes com DAP tinham de utilizar o acelerómetro Actigraph na anca durante 7 

dias consecutivos, recolhendo dados relacionado com a intensidade, frequência e duração do 

movimento do paciente. Foram recolhidos o número de passos percorridos em intervalos de 

um minuto. As atividades que tivessem menos de 100 passos por minutos eram classificadas 

como sedentárias, enquanto que se fossem superiores a 100 passos já era considerado de 

intensidade variada. Os resultados indicam que o baixo índice tornozelo-braquial corresponde 

a um maior tempo de sedentarismo com uma diferença significativa (p=0.018). 

3.2.11. “Test-retest Reliability of GPS derived Measurements in Patients with 

Claudication” (Gernigon, Fouasson-Chailloux, et al., 2015) 

O objetivo deste estudo é avaliar a fiabilidade do GPS quando aplicado à 

monitorização de caminhada em pacientes com DAP. Foram recrutados 17 pacientes com 

DAP. A metodologia aplicada consistiu nos pacientes terem de caminhar uma hora com um 

dispositivo Garmin GPS-60 que permite a recolha de dados GPS, caminharem uma hora na 

passadeira para ser medido o MWD e o preenchimento do questionário WIQ (permite avaliar 

uma caminhada nas pessoas com limitações físicas). Este teste era repetido pelos pacientes 

após um mês. Para ver a fiabilidade entre os diversos parâmetros, foi analisado o ICC 



Sistema para a supervisão de exercício físico na doença arterial periférica 

24 

(Coeficiente de correlação intragrupo), sendo que os resultados indicam que os dados obtidos 

pelo GPS como a distância (ICC=0.911) e a velocidade (ICC =0.905) obtiveram bons 

resultados o que indicam que podem ser uma ferramenta viável para monitorizar os pacientes 

com DAP, tendo obtido uma boa correlação com os testes feitos na passadeira. 

3.2.12. “True cadence and step accumulation are not equivalent: The effect of 

intermittent claudication on free-living cadence” (Stansfield et al., 2015)  

O objetivo desta investigação era averiguar se era possível diferenciar os termos “step 

accumulation” (passos acumulados em períodos fixos) e “true cadence” (frequência dos 

passos dentro de um período dos passos) na monitorização de pessoas com DAP e com 

sintomas de claudicação intermitente. Um exemplo da diferença destes conceitos pode ser 

explicado com a análise de numa caminhada uma pessoa ter percorrido 60 passos 

acumulados num minuto, mas ao analisar os dados verifica-se que a pessoa fez esses 60 

passos nos primeiros 30 segundos, pelo que se pode deduzir que essa pessoa teve “true 

cadence” igual a 120 passos num minuto. A metodologia desta investigação baseou-se na 

supervisão através de um monitor de atividade ActivPal nas pessoas com claudicação 

intermitente, onde lhes era pedido que utilizassem este monitor durante 7 dias consecutivos 

de forma a se conseguir obter o número de passos percorridos. Foram recrutadas 30 pessoas 

com DAP e 30 pessoas consideradas saudáveis para o grupo de controlo. Os resultados 

indicam que na “true cadence” as pessoas com DAP tinham ligeiramente menos passos por 

minuto (66,72 passos/min) comparado com o grupo de controlo (68,76) onde tinham o valor 

de significância p<0.026 enquanto que nos passos acumulados existiu uma diferença maior 

onde as pessoas com DAP (19.24 passos/minuto) apresentavam resultados 

significativamente menores que no grupo de controlo (23.34 passos/minuto) onde o valor de 

significância era p<0.001. 

3.2.13. “Physical activity monitoring in patients with peripheral arterial disease: 

Validation of an activity monitor” (H. J. P. Fokkenrood et al., 2014) 

Este estudo teve como objetivo fazer a validação de um monitor de atividade que 

registam o número de passos e o tipo de atividade física. Foram utilizados vídeos filmados em 

ambiente hospitalar com foco nos pacientes para poderem comparar o registo de atividade 

com o monitor. O monitor de atividade utilizado foi o DynaPort. No total foram recrutados para 

este estudo 27 pessoas. Os resultados indicam que este dispositivo pode ser utilizado para 

monitorizar com eficácia as atividades realizadas pelos pacientes sendo que acertou com 97% 

de eficácia posturas como deitadas, sentado, ficar de pé ou locomoção.  
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3.2.14. “Free-living physical activity as a novel outcome measure in patients with 

intermittent claudication” (Clarke, Holdsworth, Ryan, & Granat, 2013) 

O objetivo deste artigo é conseguir comparar caminhadas efetuadas por pessoas com 

e sem claudicação intermitente, baseando-se em eventos das caminhadas relacionadas com 

as paragens das pessoas. A claudicação intermitente é um sintoma frequente em pessoas 

com DAP. Os eventos são classificados como “upright” aqueles onde a posição da pessoa 

está em pé e/ou a caminhar enquanto que os eventos “walking” só são contabilizados os 

números de passos. A hipótese é de que as pessoas com claudicação intermitente tenham 

mais eventos “walking” por eventos “upright” (índice EBCI), por causa das pessoas com este 

sintoma terem que parar e iniciar a marcha mais frequentemente devido à dor que sentem 

nos membros inferiores. O método utilizado é a utilização do monitor de atividade ActivPal 

durante 7 dias, sendo que conseguia detetar quando a pessoa estava deitada, sentada, em 

pé e quando estava a caminhar. Neste estudo participaram 30 pessoas com claudicação 

intermitente e outras 30 saudáveis para o grupo de controlo. Os resultados indicam que as 

pessoas com claudicação intermitente tinham uma diferença significativa no índice de EBCI, 

revelando que este sintoma faz com que as caminhadas tenham mais paragens e 

continuações, pelo que este método pode ser uma ferramenta eficaz para os profissionais de 

saúde conseguirem acompanhar os pacientes com este sintoma. 

3.2.15. “Physical Activity Monitoring in Patients with Intermittent Claudication” (Lauret 

et al., 2014) 

O objetivo deste estudo é avaliar a atividade física através da utilização de um 

acelerómetro em pessoas com claudicação intermitente e em pessoas saudáveis. Também 

são avaliadas quantitativamente o número de participantes deste estudo que seguiam as 

recomendações para atividade física ACSM/AHA (Haskell et al., 2007) que são muitas vezes 

referidas na literatura como recomendações importantes para as pessoas conseguirem 

manter a sua saúde (Hallal et al., 2012). O método utilizado consistiu no preenchimento do 

questionário WIQ e na utilização do acelerómetro durante uma semana. Neste estudo 

participaram 94 pessoas com DAP e claudicação intermitente e 36 pessoas consideradas 

saudáveis. Uma unidade para medir a energia despendida nas atividades físicas é o METs 

(Equivalente metabólico), sendo utilizada pela ACSM/AHA que definiu também como requisito 

mínimo para as pessoas conseguirem manter uma vida saudável a meta de 67 METs por dia. 

O acelerómetro utilizado neste estudo é o DynaPort MoveMonitor que permite contar o 

número de passos, medir os METs e identificar qual a atividade que o utilizador está a realizar 

(deitado, sentado, em pé ou a caminhar). Nos testes efetuados com os participantes 

pretendeu-se obter a atividade física diária em METs e também a percentagem de 

participantes que cumpriam as recomendações da ACSM/AHA. 
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Os resultados indicam que os participantes com DAP e claudicação intermitente 

tiveram significativamente piores resultados que o grupo de controlo nos níveis de atividade 

física diária e que só 46% cumpriam as recomendações para ACSM/AHA enquanto que no 

grupo de controlo houve 74% a cumprirem essas recomendações. Pode concluir-se que com 

estes resultados é necessário que sejam tomadas medidas para que as pessoas com DAP e 

CI pratiquem mais exercício físico para mitigar os efeitos inerentes da doença. 

3.2.16. “Multidisciplinary treatment for peripheral arterial occlusive disease and the 

role of eHealth and mHealth” (Fokkenrood et al., 2012) 

O objetivo deste artigo é apresentar um método para os profissionais de saúde 

conseguirem acompanhar os pacientes com DAP, sendo que este método se baseia na 

plataforma Web ClaudicatioNet. Com esta plataforma é possível interligar profissionais de 

saúde, instrutores pessoais para o acompanhamento do exercício físico e os pacientes com 

DAP. Estas ligações são importantes para se conseguir fazer uma supervisão do exercício 

com custos reduzidos através da criação de uma comunidade online. A plataforma reportada 

permitiria fazer monitorização remota autónoma, onde os pacientes com DAP poderiam 

sincronizar os seus dados com a plataforma Web. Esta plataforma foi considerada como ainda 

em desenvolvimento. Não foram descritos quaisquer testes com utilizadores neste artigo. 

3.2.17. “Association between daily ambulatory activity patterns and exercise 

performance in patients with intermittent claudication” (Gardner et al., 

2008) 

O objetivo deste artigo é determinar a ligação entre as atividades físicas diárias com a 

performance do exercício em pacientes com DAP e a claudicação intermitente. O método 

implementado baseou-se na utilização de um monitor de atividade StepWatch 3 durante 7 

dias consecutivos e que recolhia dados como o número de passadas (equivalente a dois 

passos). Também foi realizado um teste na passadeira para verificar quando o paciente 

começava a sentir dor e quando o paciente sentia uma dor tão forte que o obrigasse a parar 

de caminhar. Nesta investigação, participaram 133 pacientes com claudicação intermitente. 

Os resultados indicam que a atividade física diária está significativamente associada à 

gravidade da claudicação intermitente, sendo que quanto menor for a atividade física pior é a 

claudicação intermitente.  

3.2.18. “The claudication: exercise vs. endoluminal revascularization (CLEVER) study: 

rationale and methods” (Murphy et al., 2008) 

Este artigo descreve os procedimentos para a realização de um estudo que avalia a 

implementação de diversos tratamentos para os pacientes com DAP, sendo que um deles é 

a supervisão de exercício físico. Este artigo só descreve os métodos a aplicar, pelo que o 
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artigo publicado por Murphy et al. (2012) já descreve os testes com utilizadores na 

implementação.  A metodologia utilizada abrangia avaliar os pacientes com DAP durante 6 

meses em três grupos distintos: pessoas que tinham sido submetidos a revascularização, 

pessoas que participassem num programa de supervisão de exercício (uma hora de 

caminhada durante três vezes por semana ao longo de 26 semanas de exercício) e pessoas 

que participavam com acompanhamento médico num programa de farmacoterapia. Os 

parâmetros que foram recolhidos eram baseados na utilização de pedómetro durante 7 dias 

consecutivos, duas caminhadas feitas na passadeira (sendo uma realizada após 6 meses da 

outra caminhada), e preenchimento de questionários WIQ, qualidade de vida na saúde (SF-

12) e relacionado com o contexto da DAP. A caminhada na passadeira permitia obter outros 

parâmetros importantes para a avaliação na DAP como quando o participante sentia o início 

da dor e distância máxima até aparecer a claudicação (MWD). Os resultados indicam que os 

participantes conseguiram melhorar significativamente a caminhada na passadeira no 

programa de exercício supervisionado comparado com aqueles que estavam no grupo de 

revascularização ou que tinham participado no grupo de farmacoterapia. 

3.3. Discussão 

Os artigos obtidos desta revisão da literatura foram agrupados pelas tecnologias que 

utilizaram: doze artigos utilizaram acelerómetros, três artigos utilizaram o GPS, dois artigos 

basearam-se em aplicações para smartphone e um artigo numa aplicação para smartwatch. 

Os artigos baseados no acelerómetro (Clarke et al., 2013; Farah et al., 2016; H. J. P. 

Fokkenrood et al., 2014; Gardner et al., 2008; Gardner et al., 2016; Gommans et al., 2016; 

Kulinski et al., 2015; Loprinzi, 2014; Murphy et al., 2008; Stansfield et al., 2015) consistiam em 

dar o acelerómetro às pessoas com DAP, sendo que era frequente que fosse integrado num 

monitor de atividade (MA), com o objetivo de medir a atividade física durante sete dias 

consecutivos em ambulatório. Estes testes tinham como propósito determinar se a utilização 

do acelerómetro conseguia melhorar o estado de saúde ou a capacidade física nas pessoas 

com DAP. Nos artigos revistos com acelerómetro foi frequentemente descrito a utilização de 

métodos para complementar a informação recolhida, sendo que sete utilizaram testes 

realizados na passadeira enquanto que quatro artigos comunicaram a utilização de 

questionários. É importante salientar que os testes na passadeira estiveram presente em 

aproximadamente 58.333% dos artigos revistos com acelerómetro, revelando-se como um 

método frequentemente utilizado para medir o progresso das caminhadas dos indivíduos com 

DAP, corroborando com a afirmação proposta na literatura que consideram os testes feitos na 

passadeira como um padrão de ouro (‘gold standard’)(Nicolaï et al., 2009).  
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Os artigos baseados no GPS (Gernigon, Fouasson-Chailloux, et al., 2015; Gernigon, 

Le Faucheur, et al., 2015; Klonizakis et al., 2018) consistiam na realização de testes de 

indivíduos com DAP os quais tinham de fazer uma caminhada ao ar livre, onde teriam de 

utilizar um dispositivo GPS que fazia a recolha e armazenamento das localizações dos 

participantes. Depois de ser feito o teste, os participantes tinham de voltar a fazer o mesmo 

teste com pelo menos um mês de intervalo. Os dados que recolheram foi a distância, o número 

de paragens e a velocidade da caminhada. Nos três artigos obtidos, só um compara os dados 

recolhidos com testes feitos na passadeira e revelaram que esses dados eram 

significativamente correlacionados com os dados obtidos dos GPS (Gernigon, Fouasson-

Chailloux, et al., 2015). Um artigo salientou que o teste com GPS pode ser uma ferramenta 

útil para supervisionar o programa de exercício e que era significativamente correlacionado 

com os questionários que recolhiam a opinião dos participantes quanto às suas caminhadas 

(Gernigon, Le Faucheur, et al., 2015). Um outro artigo revelou um estudo que tinha proposto 

a hipótese que  se os doentes com PAD não recebessem supervisão física durante 6 meses, 

que a sua condição física iria-se deteriorar e os testes feitos antes e depois dos 6 meses com 

um dispositivo GPS demonstrou que os pacientes pioraram a sua condição física (Klonizakis 

et al., 2018).  

O artigo relacionado com a utilização de um smartwatch indicou que foram conduzidos 

testes com indivíduos sofrendo de DAP para supervisionar os passos percorridos e lhes 

fornecer notificações diárias predefinidas para relembrar os participantes a cumprirem as 

metas estabelecidas. Este artigo concluiu que os participantes conseguiram melhorar 

significativamente a sua capacidade física. 

Os dois artigos que descreveram a utilização de aplicações para smartphones ainda 

estavam em desenvolvimento (Fokkenrood et al., 2012; Reis et al., 2017). A investigação 

conduzida por Fokkenrood et al. (2012), descreveu uma plataforma Web para conectar os 

profissionais de saúde com os instrutores de exercício e os doentes com DAP. Esta 

investigação também descreveu o desenvolvimento de uma aplicação móvel que permitia 

calcular a distância percorrida pelo GPS. A abordagem revelada por Reis et al. (2017), 

descreve a implementação de um webservice como um mecanismo que auxiliava a 

comunicação remota com a base de dados, uma aplicação para smartphone que recolhia os 

dados de atividades físicas como o número de passos percorridos e uma plataforma Web que 

permitia aos profissionais de saúde acompanharem a evolução da capacidade física dos seus 

pacientes com DAP. A aplicação descrita indica que era possível a sincronização automática 

dos dados recolhidos com o webservice. Nesta abordagem foi comunicada que no 

desenvolvimento da aplicação utilizaram o design centrado no utilizador para resolver alguns 
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problemas com a usabilidade da aplicação por parte das pessoas com DAP, permitindo que 

a aplicação fosse mais acessível a estes doentes. 

Na Tabela 2 é apresentado um resumo da revisão da literatura às tecnologias que 

auxiliam a supervisão remota do exercício físico nos indivíduos com DAP. 

Tabela 2 – Resumo dos artigos científicos resultantes da revisão da literatura 
Legenda: ”Acel.”-”Acelerómetror”, “Smartph.” – “Smartphone, “Smartwa.” – “Smartwatch” ,”SR”-

“Sincronização Remota”, “Q”- “Questionário”, ”PA”-”Passadeira”, “MA” – “Monitor de atividade” 

Artigo Método 
Avaliação Observações 

SR Q PA  

(Klonizakis et al., 2018) GPS  ✓ ✓ 
Os resultados com o dispositivo GPS comprovaram a hipótese inicial 

proposta sobre a capacidade física. 

(Gardner et al., 2017) Acel.   ✓ 
Os participantes que praticaram exercício pelo menos trinta minutos 

por dia tiveram melhor capacidade antioxidante. 

(Farah et al., 2016) Acel.   ✓ Pessoas com grave sedentarismo pioraram a severidade da CI. 

(Gommans et al., 2016) Acel.   ✓ 
Os participantes com muita severidade de CI na passadeira tiveram 

correlação com o MA. 

(Reis et al., 2017) Smartph. ✓   
Protótipo de uma app que utiliza o GPS e o acelerómetro para 

supervisionar os doentes. 

(Loprinzi, 2014) Acel.    
Os resultados indicam que 60% dos participantes não cumpriram 

com as linhas orientadoras de AP. 

(Normahani et al., 

2017) 
Smartwa.  ✓ ✓ 

Os participantes melhoram significativamente a sua capacidade 

física e a sua saúde. 

(Farah et al., 2016) Acel.  ✓ ✓ 
Os resultados indicam que os testes na passadeira obtiveram 

melhores resultados do que com o MA. 

(Gernigon, Le 

Faucheur, et al., 2015) 
GPS  ✓  

Concluíram que os resultados obtidos do GPS eram 

significativamente correlacionados com os questionários. 

(Kulinski et al., 2015) Acel.  ✓  
Os resultados demonstraram que a severidade da DAP está 

correlacionada com o sedentarismo. 

(Gernigon, Fouasson-

Chailloux, et al., 2015) 
GPS  ✓ ✓ 

Foi concluído que o GPS era uma ferramenta útil e fiável para a 

supervisão do exercício. 

(Stansfield et al., 2015) Acel.    
Foi demonstrado que a cadência verdadeira obtinha resultados mais 

realistas que a cadência acumulada. 

(H. J. P. Fokkenrood et 

al., 2014) 
Acel.    

Este estudo avaliou a eficácia do MA para supervisionar o exercício 

e salientou que este método era eficaz. 

(Clarke et al., 2013) Acel    Novo método para avaliar a CI na caminhada, a partir das pausas. 

(Lauret et al., 2014) Acel  ✓ ✓ 
Cerca de 46% dos participantes não cumpriam as recomendações 

para o exercício da ACSM/AHA. 

(Fokkenrood et al., 

2012) 
GPS  ✓  

Foi reportada uma plataforma Web e uma app que permitia auxiliar 

os profissionais de saúde a acompanhar os pacientes. 

(Gardner et al., 2008) Acel.   ✓ Os dados na passadeira estavam correlacionados com o MA. 

(Murphy et al., 2008) Acel.  ✓ ✓ 
O exercício supervisionado obtém melhores resultados que os 

tratamentos farmacológicos ou a revascularização. 

Na Tabela 2 foi apresentada um resumo da revisão da literatura supramencionada, sendo 

que foram incluídos parâmetros como o método (tipo de dispositivo utilizado), a avaliação 
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(sincronização remota dos dados, questionários sobre os detalhes das caminhadas, testes 

feitos nas passadeiras) e breves observações sobre cada artigo. A sincronização remota dos 

dados é considerada com um mecanismo que permita a sincronização dos dados obtidos 

sobre as atividades físicas dos indivíduos com DAP, sem que seja necessário o participante 

entregar o equipamento ao investigador ou ao profissional de saúde para serem recolhidos os 

dados obtidos. 

3.3.1. Análise crítica 

Nas tecnologias apresentadas que recorrem à utilização de um acelerómetro, são 

frequentemente utilizados dispositivos de pequenas dimensões, que pode ser anexado ao 

corpo do participante com um nível de intrusão mínimo. Por outro lado, e conforme descritos, 

os acelerómetros necessitam de calibração específica à pessoa que o vai utilizar. Nesta 

revisão da literatura, também é salientado que os dados recolhidos pelos acelerómetros foram 

significativamente correlacionados com os dados obtidos nos testes realizados nas 

passadeiras e com os monitores de atividade (MA), onde ambos apresentaram bons 

resultados (Gardner et al., 2008; Gommans et al., 2016). Mas apesar de existir correlação 

entre estes dois métodos, os dados obtidos através dos testes na passadeira nos Hospitais 

conseguiam obter melhores resultados ao melhorar a capacidade física do paciente 

comparando com os dados recolhidos dos monitores de atividade (Gardner et al., 2016). A 

causa para estes resultados advém de as pessoas com DAP se sentirem mais motivadas nos 

programas de exercício supervisionado (PES) feitos no hospital devido à monitorização feita 

pelos profissionais de saúde. Para conseguir replicar estes efeitos derivados da supervisão 

dos pacientes com DAP, é necessário que os programas de exercício feito em casa (PEC) 

abrange a supervisão remota dos indivíduos com DAP, onde os profissionais de saúde 

consigam supervisionar o exercício dos pacientes em casa e até conseguir enviar notificações 

para os seus pacientes conseguirem cumprir as metas delineadas. Na revisão da literatura, 

esta ideia não esteve presente nos artigos que referiam a utilização do acelerómetro, pois 

todos ele os pacientes tinham que entregar o acelerómetro ou o MA pessoalmente ao 

profissional de saúde/investigador para serem recolhidos os dados obtidos. 

Os três artigos apresentados que utilizaram um dispositivo GPS, reportaram que os dados 

obtidos por este dispositivo foram correlacionados com as hipóteses propostas e métodos 

alternativos de avaliação, o que evidencia que a utilização do GPS pode ser uma ferramenta 

útil para avaliar a capacidade física das pessoas com DAP. Apesar desta consideração 

supramencionada, esta tecnologia também apresentou desvantagens como só funcionar num 

ambiente ao ar livre e como foi mencionado no acelerómetro, os participantes nos testes com 
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GPS tinham de entregar pessoalmente os dispositivos GPS aos profissionais de 

saúde/investigadores para poder recolher os dados obtidos. 

A maioria dos artigos científicos revistos, não incluíam nas tecnologias implementadas a 

sincronização automática dos dados recolhidos. Isto porque na generalidade dos artigos, 

referiram que os pacientes tinham que entregar pessoalmente os equipamentos para serem 

descarregados os dados obtidos, pelo que poderia desencorajar os participantes nos testes a 

continuarem nos programas de exercício. Contudo foram obtidos dois artigos na revisão que 

abordaram este problema, apesar das soluções propostas ainda estarem em desenvolvimento 

(Fokkenrood et al., 2012; Reis et al., 2017). Este mecanismo poderia resolver o problema da 

motivação dos indivíduos com DAP para continuarem nos PEC continuando a ser uma 

solução mais económica que os PES. 

3.4. Considerações finais sobre a revisão da literatura 

Neste capítulo, foi elaborada uma revisão a artigos científicos que descrevessem 

abordagens para com a utilização de tecnologias os profissionais de saúde conseguissem 

supervisionar o exercício dos indivíduos com DAP. A maioria destas pessoas têm limitações 

nas caminhadas que vão piorar ao longo do tempo. Para mitigar e reverter este resultado, é 

imperativo que as pessoas com DAP sejam motivadas e supervisionadas na prática do 

exercício. Os programas de exercício feitos no hospital trazem custos acrescidos e não 

conseguem replicar as condições nas caminhadas feitas na comunidade, pelo que os 

programas de exercício feitos em casa utilizando dispositivos tecnológicos são uma alternativa 

favorável. 

Dos artigos revistos, a tecnologia mais mencionada foram os acelerómetros, que 

frequentemente eram expostos na forma de monitores de atividade. Esta tecnologia já foi 

validada em diversos estudos para indivíduos com DAP. Os acelerómetros têm algumas 

desvantagens como a necessidade de calibração individual do dispositivo para cada pessoa 

e ser necessário ter algum conhecimento técnico para recolher os dados obtidos. Também 

nesta revisão da literatura foram encontrados alguns artigos que descreve a utilização do GPS 

para recolher as localizações dos indivíduos com DAP e calcular a distância percorrida. Assim 

como o acelerómetro, os artigos que implementaram os dispositivos GPS carecem da mesma 

necessidade de ser necessário ter algum conhecimento técnico para recolher os dados 

obtidos. 

Uma solução que resolveria os problemas supramencionados seria de implementar 

um sistema que faça supervisão do exercício nos pacientes com DAP e que simplificasse o 

processo de recolha dos dados obtidos. Isto pode ser exequível com uma aplicação num 
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dispositivo móvel com a funcionalidade de sincronizar os dados obtidos na Web, para que os 

profissionais de saúde pudessem acompanhar a evolução das capacidades físicas dos seus 

pacientes com DAP. Esta solução proposta foi apresentada em dois artigos obtidos nesta 

revisão, mas ambos os artigos consideraram as tecnologias propostas como em 

desenvolvimento. 
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Neste capítulo é apresentada uma metodologia para o desenvolvimento de sistemas 

de supervisão do exercício na DAP. É abordado o design centrado no utilizador, a sua 

perspetiva ética e a especificação da metodologia utilizada nos sistemas descritos nos 

capítulos 5 e 6. 
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4.1. Design centrado no utilizador 

Uma definição de design centrado no utilizador é a da construção de um sistema tendo 

em atenção as necessidades e os interesses do utilizador. O sistema construído tem que 

permitir que o utilizador possa utilizá-lo sem requerer muito esforço para o aprender a utilizar 

(Abras, Maloney-Krichmar, & Preece, 2004). 

Para se construir um sistema com design centrado no utilizador, é importante envolver 

o utilizador nas fases do desenvolvimento do mesmo. Os investigadores Druin, Stewart, Proft, 

Bederson, & Hollan (1997) conduziram um estudo onde focou-se na produção de software 

para crianças incluindo-as como parceiros de desenvolvimento. As crianças experimentavam 

o software e os investigadores observavam as atividades que elas gostavam ou que as 

confundiam, podendo assim melhorar o software desenvolvido. 

Tendo em consideração a participação dos utilizadores no design de um sistema, 

Norman (2013) descreveu um ciclo de atividades que ao ser seguido no desenvolvimento, 

consegue ter um sistema que pondere as necessidades dos utilizadores. O ciclo de atividades 

foi designado de ciclo de iteração no design centrado no utilizador e é composto por quatro 

atividades: observação, geração de ideia, prototipagem e testes. Este ciclo é composto por 

iterações, que são repetidas até se chegar a uma solução que satisfaça as necessidades de 

quem desenvolve e dos utilizadores. 

As quatro atividades são: 

1. Observação – esta atividade tem como base a investigação dos requisitos para o 

sistema da população-alvo, onde é recomendado que o investigador observa as ações 

da população-alvo, para conseguir perceber quais são verdadeiramente as suas 

necessidades. É aconselhado que esta atividade seja feita num ambiente natural às 

pessoas a quem são endereçadas este sistema; 

2. Gerar ideias – após terem sido reunidos os requisitos do sistema, é necessário que 

sejam elaboradas ideias como soluções possíveis. Nesta atividade, é aconselhado a 

ter o maior número de ideias possíveis sem restringi-las nesta etapa, pois mesmo que 

a ideia tenha uma conotação mais desapropriada no momento pode dar pistas para 

chegar a uma solução adequada no futuro; 

3. Prototipagem – para aferir se uma ideia pode vir a ser uma solução com potencial, é 

importante testá-la. Nas primeiras iterações, um protótipo pode ser construído 

rapidamente baseando-se em desenhos ou imagens, também designado de protótipos 

de baixa fidelidade. Uma técnica descrita pelo autor Rettig (1994), referida diversas 

vezes na literatura, é a prototipagem ‘Tiny fingers’, que consiste na simulação de uma 
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interface através de papeis e testada a sua interação com os utilizadores (Maguire, 

2001). Este tipo de prototipagem tem a característica de ser rapidamente construída e 

também de se conseguir obter numa fase inicial de desenvolvimento a opinião do 

utilizador quanto à solução proposta. Na fase inicial de desenvolvimento, consegue-se 

perceber se os requisitos especificados estão alinhados com as necessidades dos 

utilizadores, sendo que após desta etapa estar concluída pode se considerar o 

desenvolvimento de protótipos reais como os protótipos de alta fidelidade até aos 

protótipos funcionais; 

4. Testes – para ser testado o protótipo desenvolvido, deve ser elaborado num grupo 

reduzido de pessoas que representem a população-alvo do sistema. Os investigadores 

devem observar os participantes a fazerem os testes para conseguir detetar possíveis 

problemas. Os testes devem ser efetuados tanto na fase de especificação dos 

requisitos do sistema, quer na fase de desenvolvimento do sistema. Após a produção 

de um protótipo, podem ser aplicados testes de usabilidade, que segundo os 

investigadores Dumas & Redish (1999), ajudam a melhorar a usabilidade do protótipo, 

fornecendo tarefas específicas para os utilizadores concretizarem e permite que os 

observadores dos testes possam observar e analisar os comportamentos dos 

utilizadores. 

Após a conclusão da iteração, o ciclo deve continuar com sucessivas iterações que 

têm como resultado a aproximação dos requisitos e dos protótipos à solução ideal tanto 

para os investigadores como para os utilizadores. Na Figura 3 é apresentado o fluxograma 

do design centrado no utilizador supramencionado. 

 

Figura 3 - Design centrado no utilizador proposto por Norman 

Na Figura 3, o fluxograma resume o design centrado no utilizador por Norman e indica 

a sequência das atividades: “Observação”, a primeira atividade que deve ser executada e que 

ajuda a especificar os requisitos do sistema; “Gerar ideias”, são propostas nesta atividade 

diversas ideias com base nos requisitos provenientes da “Observação”; ”Prototipagem”, será 
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criado um protótipo que represente a ideia proposta; “Testes”, para averiguar se o protótipo 

criado está alinhado com as necessidades dos utilizadores, deve ser testado se possível com 

um grupo representativo da população alvo. Após a atividade “Testes “, se for averiguado que 

os resultados obtidos não satisfazem as necessidades dos investigadores ou as necessidades 

dos utilizadores, deve-se continuar com outra iteração melhorando ou refinando as 

especificações e os protótipos.  

O design centrado no utilizador também foi especificado pelo ISO (International 

Organization for Standardization) no padrão 9241-210 (ISO, 2009). Neste padrão, são 

descritas atividades que estão ligadas entre si, de forma a ter como resultado uma solução 

usável e focada nos utilizadores. Foram definidas quatro atividades:  

1. Compreender e especificar o contexto de utilização – o contexto pode ser 

considerado como as características do utilizador e da tecnologia que a solução 

deve utilizar; 

2. Especificar os requisitos – para a solução ser desenvolvida, devem ser 

especificados requisitos que tenha como base o contexto previamente definido; 

3. Produzir soluções – as soluções devem ser desenhadas ou produzidas com o 

objetivo de melhorar a experiência do utilizador e a satisfazer os requisitos 

definidos, assim como devem ter uma curta curva de aprendizagem e ser 

tolerável aos erros; 

4. Avaliar as soluções com os requisitos – as soluções devem ser avaliadas com 

utilizadores numa fase inicial do desenvolvimento, sendo que esta avaliação 

deve permitir uma melhor compreensão dos requisitos do utilizador. As 

avaliações com utilizadores devem consistir em tarefas que o utilizador deve 

conseguir cumprir.  

Na Figura 4, o ciclo de atividades começa com o início do desenvolvimento da solução. 

Esta atividade é sucedida pela atividade de compreender e especificar o contexto de utilização 

da solução pretendida. Este contexto é fundamental para ser assimiladas as características 

dos utilizadores e das tecnologias a serem utilizadas, pelo que de seguida são especificados 

os requisitos do sistema. Depois de especificados os requisitos, são produzidas soluções que 

vão de encontro aos requisitos. Posteriormente à produção da solução, ela é analisada face 

aos requisitos definidos, sendo que nesta etapa se a solução não se considerar usável terá 

de ser feito mais uma iteração, pelo que poderá voltar à atividade da compreensão do 

contexto, especificação dos requisitos ou produção de soluções. O ciclo é terminado quando 

se obtiver uma análise que indique que a solução obtida é usável e que satisfaz as 

necessidades dos utilizadores. 
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Figura 4 - Ciclo de atividades proposto para o design centrado no utilizador (adaptado de ISO (2009)) 

Este padrão apresentado vai de encontro ao que Norman (2013) tinha descrito para o 

design centrado no utilizador, sendo que acrescenta a possibilidade de após terminar uma 

iteração, não voltar à etapa inicial de observação/compreender o contexto mas sim avançar 

para a atividade de especificação dos requisitos ou o desenvolvimento de soluções. 

No subcapítulo seguinte será apresentado uma perspetiva ética ao design centrado no 

utilizador, para se poder centrar este design com a existência de um princípio deontológico no 

desenvolvimento de sistemas com foco nos utilizadores. 

4.2. Perspetiva ética 

Na metodologia supramencionada, a escolha do design centrado no utilizador para o 

desenvolvimento de um sistema também abrange uma perspetiva ética, que é fundamental 

ter em consideração. Numa perspetiva ética, o design centrado no utilizador correlaciona-se 

com o Princípio do Diálogo, um princípio proposto por Alonso (2001) que auxilia o exercício 

de uma profissão a ser considerada deontologicamente correta. Também Maia (2008) 

corrobora este princípio definindo-o como importante para a caracterização das decisões 

tomadas no âmbito profissional como eticamente correta. O Princípio do Diálogo descreve 

que a solução de um problema deve passar pelo diálogo entre os destinatários, peritos e 

responsáveis, atendendo assim às necessidades das três partes envolventes.  
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Dimensionando este princípio com o desenvolvimento de sistemas informáticos, os 

destinatários são os utilizadores que usufruem do sistema, os peritos são quem desenvolve 

estes sistemas e os responsáveis são os supervisores de quem os desenvolve e que têm a 

missão de orientar os peritos para desenvolver um sistema que vá de encontro às 

necessidades dos destinatários. No desenvolvimento destes sistemas utilizando o design 

centrado no utilizador, se houver uma estrita colaboração entre estas três partes, será criado 

um sistema que tem em atenção tanto as necessidades dos peritos e dos responsáveis, assim 

como a dos destinatários.  

O design centrado no utilizador resolve assim o problema de que quando um sistema 

é desenvolvido sem ter em conta os utilizadores, o principal alvo é a informação, pelo que se 

enviesa alguns requisitos e necessidades que os utilizadores podem precisar. Mas quando o 

sistema é desenvolvido percebendo logo desde início quais as necessidades que o utilizador 

precisa e testando os protótipos com o utilizador, deixamos de ter um sistema baseado 

inteiramente e só na informação, mas sim centrado no utilizador. 

4.3. Metodologia da solução proposta 

A metodologia da solução proposta para o desenvolvimento do sistema de 

monitorização de exercício baseou-se no design centrado no utilizador. No desenvolvimento 

do sistema foi estabelecida uma colaboração com investigadores da área do desporto e saúde 

que orientavam um programa de exercício supervisionado a doentes com DAP, sendo que 

alguns desses doentes com DAP participaram em entrevistas para a especificação de 

requisitos e em testes com protótipos. 

O desenvolvimento do sistema começa num ciclo de iterações que tem início na 

atividade de observação dos requisitos necessários a implementar e, por conseguinte, a 

geração de ideias, tendo para isso sido feito reuniões com os investigadores da área de 

desporto e saúde, que contribuíram com o seu conhecimento provenientes das interações 

diretas com os doentes com DAP. Após a etapa da observação e geração de ideias, foram 

desenvolvidos protótipos, sendo que eram avaliados pelos investigadores de forma a aferir se 

cumpriam com os requisitos definidos, se não cumprissem era feita outra iteração para contruir 

um novo protótipo. 

Quando os investigadores concordassem que o protótipo cumpria com os requisitos, 

eram avaliados em doentes com DAP para poder detetar possíveis erros e recolher a opinião 

dos utilizadores. Após estes testes era avaliado os resultados com os investigadores e se 

necessário fazer uma nova iteração. Quando após o ciclo de iterações fosse produzido um 

protótipo funcional, esse protótipo seria testado em pessoas com DAP utilizando testes de 
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usabilidade. O protótipo funcional é considerado um protótipo que já tem a maioria das 

funcionalidades previstas implementadas. Na Figura 5 é apresentado o fluxograma que 

resume a metodologia descrita previamente.  

 

Figura 5 - Fluxograma da metodologia do sistema proposto 

Na Figura 5 é apresentado o fluxograma que sintetiza a metodologia para o sistema 

proposto. O fluxograma começa com a supervisão e acompanhamento dos doentes com DAP 

onde são verificados quais os requisitos que se deve ter em consideração no sistema. Depois 

começa o desenvolvimento e análise do protótipo e as sucessivas iterações previamente 

mencionadas que são concluídas com um protótipo funcional e usável. 
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Os testes com utilizadores seguiram a declaração de Helsínquia e foram aprovados 

pela comissão de ética da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A declaração de 

consentimento encontra-se no subcapítulo 9.3. do capítulo Anexos. 

4.4. Considerações finais 

Neste capítulo foi abordado o design centrado no utilizador, a sua perspetiva ética e a 

metodologia que foi implementada na construção dos dois sistemas descritos posteriormente. 

Esta metodologia propõe que sejam realizadas várias iterações necessárias até chegar a um 

sistema que satisfaça as necessidades das pessoas com DAP. 
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5. Sistema Passus Mobile - Time  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo será abordado o sistema de supervisão de exercício físico proposto, 

que está agrupado em dois subcapítulos: aplicação móvel e serviços online. O subcapítulo da 

aplicação móvel é compreendido pela descrição de diversas iterações para refinar os 

protótipos. Também foram apresentados resultados após terem sido realizados testes com 

utilizadores. Os subcapítulos relacionados com os serviços online abordam a arquitetura da 

plataforma web destinada aos profissionais de saúde. 
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O sistema Passus Mobile – Time é um sistema de supervisão remota do exercício 

físico na doença arterial periférica. Este sistema tem vários componentes: 

• Aplicação móvel – permite aos indivíduos com a doença arterial periférica 

cronometrarem as suas caminhadas, recolhendo dados implicitamente do GPS 

e do acelerómetro, para ser calculado respetivamente a distância e o número 

de passos. Também possibilita a estes indivíduos registarem o seu nível da dor 

numa escala normalizada e enviarem uma notificação de emergência para um 

contacto predefinido. Depois de serem recolhidos os dados de uma caminhada, 

podem ser sincronizados através de um webservice para a plataforma Passus 

Mobile; 

• Plataforma Passus Mobile – é uma plataforma online que armazena os dados 

recolhidos da caminhada pelos indivíduos com a doença arterial periférica. É 

composto pelo webservice que permite a sincronização dos dados da aplicação 

móvel, por uma base de dados online onde são armazenados os dados e por 

uma interface web que possibilita aos profissionais de saúde visualizarem os 

dados recolhidos. 

Na Figura 6 é apresentada a arquitetura do sistema Passsus Mobile – Time. 

 

Figura 6 - Arquitetura do sistema Passus Mobile – Time 

A arquitetura apresentada na Figura 6 expõe as ligações entre os componentes do 

sistema (aplicação móvel, plataforma Passus Mobile) e os utilizadores (indíviduo com DAP e 

profissionais de saúde). 

De seguida serão abordados com maior detalhe, os componentes da plataforma 

Passus Mobile. 

5.1. Aplicação móvel 

O desenvolvimento da aplicação móvel apresentada neste subcapítulo, foi realizada 

em seis iterações. Cada iteração é composta por três fases: especificação de requisitos, 

desenvolvimento de protótipos e avaliação. 
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5.1.1. Primeira iteração 

Na primeira iteração são apresentados os requisitos provenientes do conhecimento 

obtido pela revisão da literatura descrita no capítulo 3, o protótipo desenvolvido com base 

nesses requisitos e a sua avaliação, composta pela análise elaborada pelos investigadores 

na área de desporto e saúde, identificados como potenciais tomadores da tecnologia. 

5.1.1.1. Especificação de requisitos 

As necessidades apresentadas na revisão de literatura descritas no capítulo 3, 

descrevem alguns problemas associados com as tecnologias aplicadas às pessoas com DAP. 

Essas necessidades abrangem diversos problemas como os pacientes terem de entregar 

manualmente o dispositivo utilizado para a recolha dos dados obtidos ou ser necessário 

calibrar o dispositivo individualmente à pessoa que o vai utilizar. Estas necessidades 

introduzem entropia à experiência do utilizador na utilização dos dispositivos, pelo que o 

desenvolvimento da solução proposta teve em consideração estas necessidades, evitando a 

reprodução destes problemas. Os requisitos especificados para o desenvolvimento do 

sistema, foram os seguintes: 

• Recolha de dados implícita e eficaz de atividades físicas (RF1.1) – os dados serão 

recolhidos implicitamente, onde o utilizador possa facilmente iniciar essa recolha. Os 

dados deveriam conter o número de passos percorridos através do acelerómetro, a 

distância percorrida pelo GPS e a altitude para poder ser calculado o declive; 

• Registo de caminhadas cronometradas (RF1.2) – a aplicação deve permitir a 

cronometragem de caminhadas; 

• Registo do nível de dor (RF1.3) – a aplicação deve permitir o registo do nível de dor 

subjetivo do utilizador; 

• Integração da aplicação móvel com um smartwatch (RF1.4) – o smartwatch escolhido 

deve permitir a recolha dos batimentos cardíacos e a possibilidade de enviá-los para 

a aplicação móvel desenvolvida por Bluetooth ou WIFI. 

5.1.1.2. Desenvolvimento do protótipo 

Na primeira iteração foram desenhados dois protótipos, o que permitiu que a sua 

construção fosse rápida e assim recolher a opinião dos investigadores de desporto e saúde 

numa face inicial do desenvolvimento sistema.  
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Figura 7 – Desenho dos protótipos da primeira iteração. 
À esquerda: versão baseada em texto; à direita: versão baseada em símbolos 

Na Figura 7 estão apresentados dois desenhos de protótipos, um baseado em texto e 

outro baseado em símbolos. Estes protótipos representam a interface da aplicação móvel para 

o utilizador. A interface apresenta a informação recolhida do smartphone incluindo o número 

de passos, a distância percorrida pelo GPS e os batimentos cardíacos (requisitos RF1.1 e 

RF1.4). Esta interface também possibilita ao utilizador cronometrar as caminhadas (requisito 

RF1.2) e registar o nível da dor (requisito RF1.3). 

5.1.1.3. Avaliação 

O principal objetivo da primeira iteração era avaliar qual a melhor forma de representar 

os elementos na interface para que fosse compreensível para os utilizadores. Os protótipos 

foram analisados por investigadores da área das ciências do desporto e saúde. Como 

resultado desta avaliação optou-se pela utilização de símbolos, em detrimento da 

apresentação exclusivamente textual da informação. Estes resultados foram utilizados na 

terceira iteração.  

Para a segunda iteração, e dada a importância de se avaliar a eficácia do GPS, foi 

incluído o requisito do desenvolvimento de uma aplicação móvel para avaliar as bibliotecas 

de acesso ao GPS, o seu funcionamento e precisão. Essa iteração não continha o requisito 

de ter um protótipo baseado em símbolos para se poder desenvolver e avaliar rapidamente a 

recolha dos dados do GPS. O requisito do protótipo baseado em símbolos foi incluído depois 

na terceira iteração. 
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5.1.2. Segunda iteração  

A presente iteração foi focada na análise dos dados recolhidos provenientes do GPS, 

sendo que incluiu o desenvolvimento de uma aplicação móvel. 

5.1.2.1. Especificação dos requisitos 

Nesta iteração só serão avaliados os seguintes requisitos: 

• Construção de um protótipo que seja uma aplicação móvel (RF2.1) – a aplicação móvel 

desenvolvida deve ter em atenção se a plataforma escolhida ocupa uma percentagem 

significativa de mercado; 

• Os dados recolhidos do GPS serem eficazes (RF2.2) – a distância e o declive 

calculado a partir dos dados recolhidos do GPS, devem ser considerados como 

eficazes. 

5.1.2.2. Desenvolvimento do protótipo 

Na segunda iteração já foi desenvolvido um protótipo com uma plataforma móvel 

delineada conforme descrito no requisito RF2.1. Foi escolhida a plataforma Android derivado 

à elevada percentagem de mercado que ocupa, sendo que em 2014 a nível mundial 80% dos 

smartphones existentes tinham o Android como sistema operativo (Pon, Seppälä, & Kenney, 

2014). A segunda iteração incluiu a implementação de um cronómetro para contar o tempo 

da caminhada assim como a recolha dos dados do GPS. O protótipo mencionado e 

apresentado na Figura 8 serviu para os investigadores poderem testar os dados obtidos do 

GPS.  

 

Figura 8 - Protótipo desenvolvido na segunda interação  
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Na Figura 8 é apresentado o protótipo da segunda iteração, e cujo objetivo é a recolha 

e apresentação de dados de caminhada. Para otimização desta iteração foi utilizada uma 

versão textual da interface, uma vez que a sua avaliação era restrita à equipa de 

desenvolvimento.  

5.1.2.3. Avaliação 

Após ser realizada uma reunião entre a equipa de investigação, considerou-se que 

cumpriu com o requisito RF2.1 (construção de uma aplicação móvel) mas falhou o requisito 

RF2.2 (os dados recolhidos do GPS serem eficaz).  

Esta iteração foi útil para os investigadores conseguirem testar a recolha de dados 

GPS. Após esta recolha, averiguou-se que os dados GPS conseguiam medir com eficácia a 

distância percorrida na caminhada, mas que a altitude obtida pelo sinal GPS não era eficaz 

tendo-se obtido valores muito díspares. Foi decidido que os valores da altitude seriam 

recolhidos pelo sensor do barómetro disponível em diversos smartphones Android. 

5.1.3. Terceira iteração 

Na terceira iteração, foi desenvolvido um protótipo que cumprisse todos os requisitos 

definidos anteriormente para além de mais alguns requisitos propostos pelos investigadores 

nesta iteração como a calendarização de objetivos e histórico das caminhadas. 

5.1.3.1. Especificação dos requisitos 

Os requisitos especificados e acrescentados aos requisitos das iterações anteriores 

foram: 

• Interface baseada em ícones (RF3.1) – a interface apresentada ao utilizador será 

baseada em ícones, de forma a qualquer ação que possa ser efetuada seja percetível 

ao utilizador. Este requisito foi criado a partir das considerações tecidas na primeira 

iteração; 

• Calendário que mostre as metas das atividades físicas (RF3.2) – a aplicação deve 

permitir a calendarização de metas por parte dos profissionais de saúde de forma aos 

pacientes conseguirem saber quais os objetivos de caminhadas que teriam de cumprir; 

• Histórico de caminhadas (RF3.3) – a aplicação deve ter um módulo que permita a 

consulta e partilha dos registos de caminhadas efetuadas nas redes sociais; 

• Recolha dos dados do barómetro (RF3.4) – a aplicação deve recolher dados de altitude 

provenientes do sensor barómetro. Este requisito foi elaborado a partir das 

considerações tecidas na segunda iteração. 
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5.1.3.2. Desenvolvimento do protótipo 

O protótipo desenvolvido teve como objetivo cumprir com todos os requisitos 

elaborados nestas três iterações. 

Na Figura 9 é apresentado o módulo principal de um protótipo tendo na sua interface 

os botões para o registo de caminhadas, a consulta do número de passos percorridos, o 

registo do nível da dor e a possibilidade de integração com um smartwatch para a recolha de 

integração e apresentação dos batimentos cardíacos. 

 

Figura 9 – Módulo de caminhada do protótipo desenvolvido na terceira iteração 

Este módulo apresentado na Figura 9 possui uma interface com diversos símbolos 

para que seja compreendida com maior facilidade as informações/ações disponíveis. 

A recolha do número de passos foi realizada através da integração com a API SHealth 

(Samsung, 2018a), que através da instalação da aplicação SHealth e a sua execução em 

segundo plano, permite contar o número de passos do utilizador. Esta API foi escolhida por 

permitir a recolha de inúmeros dados relacionados com atividade física. Para a recolha dos 

batimentos cardíacos, foi utilizado o smartwatch Samsung Gear S2 (Samsung, 2018b), 

escolhido por ter um design intuitivo e boa integração com aplicações em Android para a 

recolha e envio de dados. Em (Paulino, Reis, Barroso, & Paredes, 2018) é apresentado um 
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estudo de benchmarking das diversas opções estudadas para a recolha de informação, 

detalhando-se a fundamentação para a escolha ter recaído sobre o smartwatch Samsung 

Gear S2  e a API SHealth para a recolha de dados de atividade física. 

Na Figura 10 são apresentados dois módulos do protótipo desenvolvido: “Calendário”, 

neste módulo é composto por um calendário que está integrado com a API Google Calendar 

(Google, 2018a), onde é possível mostrar ao utilizador metas que um profissional de saúde 

pudesse criar, sendo que estas metas seriam criadas na plataforma Web do Google Calendar; 

“Histórico”, neste módulo o utilizador pode consultar todas as caminhadas que ele tenha 

percorrido incluindo os dados da distância e do declive provenientes respetivamente do GPS 

e do barómetro, assim como ter a opção de partilhar esse registo. 

A opção de partilha gera uma imagem que contém os dados dessa caminhada sendo 

que depois é chamado a ação ACTION_SEND, que é uma funcionalidade disponível no 

desenvolvimento de aplicações Android e que permite enviar dados entre aplicações, sendo 

somente necessário especificar quais são os dados e o tipo de dados (neste caso é uma 

imagem) e o sistema apresentará ao utilizador quais as aplicações que tenha instalado no 

smartphone e que possam ser utilizadas para partilhar os dados pretendidos. Dimensionando 

esta ação com a funcionalidade descrita previamente, quando o utilizador clica no botão para 

partilhar um registo, é criada uma imagem e é apresentado uma lista de opções ao utilizador 

onde lhe é possível partilhar o registo escolhido.  

 

Figura 10 - Módulo Calendário (esquerda) e Histórico (direita) do protótipo desenvolvido na terceira 
iteração 
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O armazenamento dos dados recolhidos na aplicação móvel é feito num ficheiro em 

formato XML. Na Figura 11 é exposto um exemplo de um ficheiro XML gerado, após o 

armazenamento dos dados recolhidos. 

 

Figura 11 - Código gerado no formato XML de um ficheiro exemplo com os dados de dois registos 
diários 

Na Figura 11 também é possível observar dois registos diários, duas localizações GPS 

e dois registos de nível da dor.  

5.1.3.3. Avaliação 

Os investigadores nesta iteração, avaliaram todos os requisitos propostos 

anteriormente, incluindo os da primeira iteração que ainda não tinham sido avaliados. Após a 

avaliação, foram considerados que todos os requisitos foram cumpridos. Na lista seguinte são 

apresentados os requisitos e a razão de terem sido cumpridos: 

• Recolha de dados implícita e eficaz de atividades físicas (RF1.1) – este 

requisito foi cumprido com recolha do número de passos integrado com a API 

SHealth e a recolha dos dados provenientes do GPS e do barómetro; 

• Registo do nível de dor (RF1.3) – a aplicação regista o nível de dor subjetivo 

do utilizador com DAP; 

• Integração da aplicação móvel com um smartwatch (RF1.4) – este requisito foi 

cumprido com a integração do smartwatch Samsung Gear S2; 

• Interface ser baseada em símbolos (RF3.1) - os símbolos permitiram ter uma 

perceção eficaz das informações disponíveis; 

• Calendário que mostre as metas das atividades físicas (RF3.2) – foi 

desenvolvido o módulo calendário incluindo uma integração com a API da 

Google Calendar; 

• Histórico de caminhadas (RF3.3) – foi desenvolvido um módulo que permite a 

consulta de registos de caminhadas e a sua partilha nas redes sociais; 

• Recolha dos dados do barómetro (RF3.4) – o protótipo desenvolvido utiliza o 

sensor do barómetro, sendo que a sua utilização vem disponível nativamente 

nas ferramentas para a programação do Android. Os investigadores 

consideraram que o barómetro recolhe as altitudes com uma boa precisão, 

permitindo assim calcular o declive de uma caminhada com eficácia. Esta 
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afirmação também foi justificada por um estudo conduzido por Ye, Gu, Tao, & 

Lu (2016) ao sensor do barómetro em alguns smartphones Android, 

concluindo que este sensor apresenta um grau elevado de sensibilidade. 

O protótipo apresentado cumpriu com todos os requisitos supramencionados, mas os 

investigadores consideraram que a aplicação deveria também ter um mecanismo de 

notificação de emergência assim como deveria ter dois cronómetros para apresentar o tempo 

com pausas e sem pausas das caminhadas. Os dois cronómetros têm o intuito de motivar o 

utilizador a não estar muito tempo em pausa durante as suas caminhadas.  

Os investigadores também consideraram que deveria ser melhorado o design do 

registo do nível da dor e do registo da caminhada, para se tornarem mais intuitivos. Sobre o 

registo do nível da dor, foi considerado que deveria apresentar de imediato todas as opções 

possíveis. Em relação aos botões de registo da caminhada, foi identificado que deveriam ter 

cores diferentes para que os utilizadores pudessem diferenciar as suas possíveis ações. 

Estas considerações serão abordadas de seguida na próxima iteração. 

5.1.4. Quarta iteração 

Nesta iteração foram acrescentados mais três requisitos aos que já tinham sido 

referidos nas três primeiras iterações. Após a avaliação desta iteração foi considerado que o 

protótipo poderia ser testado em utilizadores com DAP. 

5.1.4.1. Especificação dos requisitos 

Nesta iteração, foram especificados os seguintes requisitos com base nas 

considerações tecidas na terceira iteração: 

• Registo de caminhadas com dois cronómetros (RF4.1) – a aplicação apresentar ao 

utilizador os dois cronómetros, um com o tempo com pausas (tempo total) e outro com 

o tempo sem pausas (tempo real). Estes dois cronómetros têm o objetivo de motivar o 

utilizador a não pararem durante as suas caminhadas; 

• Mecanismo para envio de notificação de emergência (RF4.2) – a aplicação deve 

implementar um mecanismo que permita o envio de uma notificação de emergência a 

um contato pré-definido, com a última localização recolhida pelo GPS; 

• Melhorar o design do registo do nível da dor e do registo das caminhadas (RF4.3) – 

os designs dos registos supramencionados devem-se tornar mais intuitivos e com 

tenham cores apelativas. 
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5.1.4.2. Desenvolvimento do protótipo 

O protótipo desenvolvido incluiu no Módulo Caminhada dois cronómetros para 

apresentar o tempo total e o tempo real das caminhadas.  

O protótipo também incluiu o desenvolvimento de um mecanismo de notificação de 

emergência, que poderia ser enviado por SMS ou por email. O destinatário do SMS e do email 

seria especificado numa página de configurações desenvolvida neste protótipo. Caso o 

utilizador estivesse ligado à Internet, por defeito seria enviado um email. Para enviar o SMS 

foi utilizada a biblioteca nativa SMSManager, que permite enviar SMS no sistema operativo 

Android, pelo que é cobrado o envio conforme o tarifário do utilizador. Para o envio do email, 

foi utilizado a biblioteca Javax.Mail que permite especificar a utilização de um servidor SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol) para o envio de emails. O servidor SMTP utilizado foi o do 

Gmail (smtp.gmail.com) com a porta 465, sendo que as credenciais fornecidas foram de uma 

conta Gmail criada e configurada para permitir o envio de emails por aplicações externas 

(Ocean, 2018).  

Neste protótipo teve-se o cuidado de alterar o design dos componentes do módulo 

principal para ser cumprido o requisito RF4.3 como foi o caso do registo do nível da dor e 

registo da caminhada. O protótipo desenvolvido para a quarta iteração está apresentado na 

Figura 12. 

 

Figura 12 - Protótipo desenvolvido na quarta iteração 

Na Figura 12 é exibido o protótipo desenvolvido na quarta iteração. 
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5.1.4.3. Avaliação 

A equipa de investigação reuniu para avaliar o protótipo desenvolvido e observaram 

que os requisitos supramencionados foram cumpridos. Os dois cronómetros apresentaram o 

tempo sem pausa e com pausas durante uma caminhada. O design foi melhorado da 

aplicação móvel. O mecanismo de notificação de emergência permite enviar uma mensagem 

a um contacto predefinido.  

Após a avaliação desta iteração, os investigadores consideraram que o protótipo 

desenvolvido estava pronto para ser testado em indivíduos com DAP, de forma a poderem 

ser detetados possíveis problemas assim como recolher a sua opinião em relação ao 

protótipo. Antes de ser terminada esta iteração, foram conduzidos testes em indivíduos com 

DAP. Estes testes foram elaborados em ambiente hospitalar, logo a seguir aos doentes terem 

tido uma sessão de exercício supervisionado no hospital. Estes doentes com DAP tinham sido 

convidados para participar num programa de exercício supervisionado no Hospital no âmbito 

do projeto NanoSTIMA, sendo que estes doentes estavam a ser supervisionados pelos 

investigadores de ciências do desporto e saúde que colaboraram na especificação dos 

requisitos para o sistema proposto.  

Nesta iteração foram conduzidos testes com 4 utilizadores, e que tinham sido 

convidados a participar numa caminhada com uma rota predefinida utilizando a aplicação 

móvel desenvolvida. Na Tabela 3 são apresentadas as observações durante os testes com 

os 4 utilizadores. 

Tabela 3 - Testes com utilizadores realizados na primeira iteração da fase funcional 

Utilizador Passos 

Distância 

GPS 

(metros) 

Duração 

(minutos: 

segundos) 

Observações 

ID 1 1545 824 18:17 

O utilizador registou as caminhadas na aplicação 

com sucesso. O ficheiro que continha os registos 

diários guardou corretamente a caminhada 

efetuada, mas não armazenou corretamente outros 

registos diários previamente registados. 

ID 2 748 --- 13:26 Aplicação parou de contar o número de passos 

devido a um erro durante a caminhada e nos 

ficheiros armazenados não continham nenhuma 

localização GPS. 

ID 3 867 --- --- Não registou os tempos da caminhada nem as 

localizações GPS, mas registou os passos. 

ID 4 1103 --- 14:54 Não registou as localizações GPS, mas registou os 

tempos da caminhada e o número de passos. 
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O percurso que os utilizadores tinham que caminhar continha uma distância 

aproximada de 500 metros e estava dentro do perímetro hospitalar. Os testes decorreram 

entre 1 a 6 de fevereiro de 2017. O autor desta dissertação acompanhou os utilizadores na 

caminhada, para observar as interações durante o teste. 

Em todos os testes, todos os níveis da dor foram registados com sucesso. No teste 

em ambiente real registaram-se alguns problemas com o armazenamento das localizações 

GPS. Os problemas registaram-se em 2 dos 4 testes realizados: numa caminhada não foi 

registada a data de início e data de fim da caminhada; e noutra caminhada houve problemas 

com o registo do número de passos. Estes problemas advêm também com a necessidade de 

utilizar um mecanismo mais fiável para armazenar os dados, como por exemplo uma base de 

dados interna. Também ocorreram alguns problemas com o funcionamento assíncrono da 

aplicação móvel na recolha de dados, sendo que na próxima iteração é proposto um requisito 

para resolver este problema.  

Nos testes, também foram feitas algumas observações quanto às ações que os 

utilizadores faziam na aplicação. A primeira prende-se com o facto de que quando os 

utilizadores clicavam no botão para iniciar a caminhada, quase por engano acionavam o 

mecanismo de emergência, visto que o botão de emergência se situava perto dos botões de 

registo de caminhada. A segunda observação tem a ver com as dificuldades encontradas 

pelos utilizadores em selecionar o nível da dor, visto que os testes foram feitos num ambiente 

ao ar livre e que com o reflexo da luz solar, não conseguiriam diferenciar os diversos botões, 

sendo que uma solução para este problema seria aumentar o contraste entre os diversos 

botões do nível da dor. 

Estas observações conduziram à realização de mais uma iteração, servindo de base 

à especificação desses requisitos. 

5.1.5. Quinta iteração 

Os problemas mencionados no protótipo da quarta iteração serviram de base na 

especificação de requisitos, sendo que também foi acrescentado nesta fase o requisito de 

serem desenvolvidas as comunicações entre a aplicação móvel e o webservice. Estes 

requisitos foram acrescentados aos requisitos definidos anteriormente nas outras iterações. 

5.1.5.1. Especificação de requisitos 

• Recolha dos dados da aplicação móvel deve ser feita de modo assíncrono (RF5.1) 

– a aplicação móvel deve separar a recolha dos dados com a atividade de interação 

com o utilizador, e funcionar mesmo que essa atividade esteja em pausa. Este 



Sistema para a supervisão de exercício físico na doença arterial periférica 

54 

requisito é diferente do supramencionado RF2.2 (eficácia dos dados recolhidos), 

pois o requisito atual é para recolher em segundo plano os dados recolhidos, 

enquanto que o requisito RF2.2 tinha como propósito avaliar se a distância e o 

declive calculados pelo GPS eram eficazes; 

• Armazenamento dos dados deve ter como suporte uma base de dados interna 

(RF5.2) – o armazenamento dos dados deve ser feito de forma consistente e com 

durabilidade, sendo que a base de dados garantirá esta especificação; 

• Alterar a localização do botão de emergência (RF5.3) – o botão de emergência 

deve estar numa localização onde o utilizador não tenha facilidade em clicar por 

equívoco; 

• Alterar o contraste nos botões de nível da dor (RF5.4) – os botões de nível da dor 

devem ter um bom contraste, para poderem ser distinguidos mesmo com o reflexo 

do sol no ecrã do smartphone; 

• Desenvolvimento das comunicações entre a aplicação móvel e o webservice 

(RF5.5) – a aplicação móvel deverá permitir a sincronização dos dados obtidos 

com uma base de dados online através do webservice, mencionado 

posteriormente no subcapítulo 5.2 (‘Serviços online’). 

5.1.5.2. Desenvolvimento do protótipo 

Para o requisito RF5.1, foi posto a lógica da recolha de dados GPS num componente 

‘Service’ disponível no desenvolvimento das aplicações Android, que permite a execução de 

funcionalidades em segundo plano, mesmo que a aplicação não esteja visível para o 

utilizador. Para o requisito RF5.2 foi criada uma base de dados interna para a aplicação móvel 

utilizando o SQLite, disponível para os dispositivos móveis Android (Google, 2018c). No 

requisito RF5.3 foi deslocado o botão de emergência para o menu superior, permitindo assim 

uma clara distinção entre os botões para o registo de informação das caminhadas e o botão 

para a solicitação de emergência. Para cumprir o requisito RF5.4, foi aumentado o contraste 

nas cores selecionadas para o nível da dor, permitindo assim uma maior visibilidade entre 

esses botões.  

De forma a aplicação móvel conseguir comunicar com o webservice (RF5.5), foi utilizado 

a biblioteca Retrofit que permite fazer pedidos HTTP e converter as respostas JSON para uma 

interface em JAVA (Square, 2018).  

O utilizador é identificado na base de dados online pelo email associado à conta do seu 

smartphone Android. Quando é feita a sincronização dos dados, a primeira etapa é verificar 

se o email do utilizador já existe na base de dados online, se existir é prosseguida a 

sincronização senão é primeiro criado um registo na tabela ‘user’. 
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Na Figura 13 é apresentado o protótipo resultante da primeira iteração da fase de 

avaliação funcional. 

 

Figura 13 - Protótipo desenvolvido na quinta iteração 

Na Figura 13 é possível observar algumas diferenças para o protótipo da quarta 

iteração, sendo que os botões do nível da dor têm um contraste maior e o botão de 

emergência passou a estar no menu superior. Os outros botões do menu superior passam a 

estar numa caixa expansível, no canto superior direito. 

5.1.5.3. Avaliação 

Após uma reunião com os investigadores da área de desporto e saúde, considerou-se 

que o protótipo estava funcional e que cumpriu com todos os requisitos supramencionados, 

pelo que se decidiu avançar para a avaliação de usabilidade. 

A definição de usabilidade proposta por Nielsen (2003), agrupa cinco componentes de 

qualidade: 

• Aprendizagem: se é fácil aos utilizadores fazerem tarefas básicas, na sua 

primeira interação com o sistema; 

• Eficiência: quando os utilizadores aprenderam a interagir com o sistema, com 

que rapidez é que conseguem fazer as tarefas; 
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• Memória: após algum tempo sem que os utilizadores tenham utilizado o 

sistema, com que facilidade é que voltam a interagir habilmente; 

• Erros: quantos erros é que os utilizadores fazem, se são graves e se é possível 

prevenir ou recuperar; 

• Satisfação: se os utilizadores se sentem satisfeitos na interação com o sistema. 

Nos testes realizados nesta iteração, foram utilizados quatro dos cinco componentes 

de qualidade propostos por Nielsen (2003), tendo sido excluído o componente da memória, 

por não ser possível numa só iteração, avaliar esta componente. 

Para se conseguir avaliar a usabilidade do protótipo desenvolvido foi especificado um 

teste de usabilidade. Os utilizadores têm de fazer o teste num ambiente ao ar livre, na mesma 

rota predefinida como tinha sido descrito nos testes com utilizadores na quarta iteração.  

O teste de usabilidade começa com a explicação do funcionamento da aplicação aos 

utilizadores. A tarefa que o utilizador tinha de cumprir era cronometrar uma caminhada e 

selecionar o nível da dor caso seja necessário. As variáveis que foram registadas era o 

número de cliques feitos pelo utilizador na aplicação (os cliques são o número de vezes que 

o utilizador toca no ecrã tátil do smartphone para realizar uma determinada ação) e o número 

de vezes que o utilizador pede ajuda. Os métodos utilizados para a recolha de dados foram: 

• ‘Think-aloud’ - método que incentiva os utilizadores a expressarem os seus pensamentos 

durante a realização de tarefas nos testes de usabilidade, permitindo assim obter ilações 

sobre como a interface se mapeia com o pensamento dos utilizadores. Os investigadores 

devem observar os comportamentos do utilizador durante os testes (Kaikkonen et al., 

2005). 

• Entrevistas – são feitas entrevistas aos utilizadores para perceber quais são os 

conhecimentos que tinham sobre os dispositivos móveis e quais são as suas limitações 

na sua condição física.  

Os parâmetros utilizados para avaliar os testes de usabilidade foram: eficácia, sucesso 

ou insucesso da tarefa proposta; eficiência, número de cliques que o utilizador tem que fazer 

para cumprir a tarefa proposta; satisfação, através do método ‘Think-aloud’ conseguir inferir 

se o utilizador se sente satisfeito na utilização da aplicação desenvolvida. 

Os testes tiveram como população-alvo as pessoas com DAP e que frequentam o 

programa de exercício supervisionado conduzido pelos investigadores de desporto e saúde 

no âmbito do projeto NanoSTIMA. Foram realizados cinco testes de usabilidade em pessoas 

com DAP. 
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Na Tabela 4, são apresentados os resultados obtidos nos testes de usabilidade. 

Tabela 4 - Resultados obtidos nos testes de usabilidade 
Nota *:no nível da dor foi feita a média do número de cliques pelo número de vezes que o utilizador 

queria selecionar um nível da dor.  

Utilizador Eficácia 

Eficiência 

(Número de cliques) 

Iniciar 

caminhada 

Parar 

Caminhada 

Pausa Nível da 

dor * 

ID 1 Sucesso 2 1 --- 1 

ID 2 Sucesso 4 1 --- 2 

ID 3 Sucesso 2 2 --- 4 

ID 4 Sucesso 1 1 --- --- 

ID 5 Sucesso 1 1 --- 1 

Antes de começar a caminhada, os utilizadores foram questionados quanto ao seu 

conhecimento com tecnologias móveis, sendo que dois deles disseram que nunca tinham 

utilizado um smartphone. Todos os utilizadores conseguiram cumprir com sucesso a tarefa de 

registar uma caminhada e caso fosse necessário registar o nível da dor. Houve dois 

utilizadores que obtiveram uma média total de cliques superior a dois, sendo que durante os 

testes apresentaram alguma dificuldade na utilização da aplicação. Um problema que foi 

identificado durante os testes foi a falta de feedback da aplicação após ser efetuada alguma 

ação, como por exemplo um sinal sonoro. Ao nível da satisfação, todos os utilizadores 

mostraram-se satisfeitos com a aplicação e três utilizadores (ID 1, ID 2, ID 5) exibiram 

interesse em levar a aplicação instalada para casa.  

Aos utilizadores, também foram apresentados os outros módulos da aplicação 

(Calendário, Histórico, Definições) mas tiveram dificuldades em ver o texto presente neste 

módulo, por terem o texto com tamanho reduzido, assim como a interagir com os diversos 

componentes. Estes componentes não foram avaliados nos testes de usabilidade por ser 

considerado pelos investigadores como complementares à aplicação, sendo o principal 

módulo o da caminhada. 

Com base nos problemas identificados nesta fase foi feita mais uma iteração que 

permitisse dar mais feedback das ações realizadas na aplicação.  
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5.1.6. Sexta iteração 

Esta iteração continuou o desenvolvimento do protótipo após a realização dos testes 

de usabilidade. 

5.1.6.1. Especificação de requisitos 

Foram delineados alguns requisitos para serem acrescentados aos outros referidos 

nas iterações anteriores: 

• Transmitir um sinal sonoro e um sinal háptico quando for feita alguma ação 

(RF6.1) – A aplicação móvel deve dar um sinal sonoro e vibrar quando o 

utilizador efetuar alguma ação (por exemplo iniciar caminhada); 

• Apresentar caixas de diálogo para o utilizador confirmar ações importantes 

(RF6.2) – Devem ser mostradas caixas de diálogo para o utilizador confirmar o 

fim da caminhada, o envio de uma notificação de emergência ou o 

encerramento da aplicação; 

• Alterar o aspeto visual dos botões de caminhada quando o utilizador tiver 

pressionado um desses botões (RF6.3) – Os botões deverão ter dois aspetos 

visuais diferentes para quando tiverem sido ou não selecionados pelo 

utilizador. 

5.1.6.2. Desenvolvimento do protótipo 

Com base nos requisitos descritos, foi desenvolvido um protótipo que satisfazesse os 

requisitos especificados. Nas Figura 14 e Figura 15, é possível observar as imagens do 

protótipo da primeira iteração da fase de avaliação da usabilidade.  

Na imagem da aplicação exposto na Figura 14 à direita, é apresentado o menu 

expansível que já tinha sido adicionado no protótipo anterior (quarta iteração), pelo que 

permite uma maior organização dos itens do menu, podendo assim ter no menu superior o 

ícone de emergência destacado. Nas alterações feitas nesta iteração, foi cumprido o requisito 

RF6.1 através do aviso sonoro e vibratório fornecido ao utilizador após ele clicar em qualquer 

botão na interface. É possível observar a alteração visual feita nos botões, de forma a ficarem 

mais salientes quando não estão selecionados e com sombreado quando estão selecionados, 

cumprido assim com o requisito RF6.3.  
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Figura 14 - Protótipo da primeira iteração da fase de avaliação da usabilidade  
(Esquerda – inicio da caminhada; Centro – pausa da caminhada; Direita – menu expansível)  

Também foi removido a apresentação dos batimentos cardíacos da interface, apesar 

de ser possível a sua integração com a aplicação e o seu armazenamento na base de dados 

online. 

 

Figura 15 – Protótipo da primeira iteração da fase de avaliação da usabilidade (Esquerda – Caixa de 
diálogo para emergência; Centro – feedback de emergência; Direita – diálogo para terminar a caminhada)  
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Na Figura 15 são apresentadas as imagens do protótipo da primeira iteração da fase 

de avaliação da usabilidade, onde são apresentadas imagens do diálogo para enviar uma 

notificação de emergência e do diálogo para terminar a caminhada. Estes diálogos permitem 

que a aplicação cumpre com o requisito RF6.2 onde é especificado que as ações importantes 

devem ser confirmadas pelo utilizador. 

5.1.6.3. Avaliação 

Após reunião com os investigadores, considerou-se que o protótipo era usável e que 

cumpria os requisitos propostos. 

5.2. Plataforma Passus Mobile  

A plataforma Passus – Mobile, consiste em serviços online são compostos por três 

componentes: base de dados online, permite o armazenamento dos dados recolhidos de 

atividade físicas dos utilizadores; webservice, permite a sincronização dos dados recolhidos 

pela aplicação móvel com a base de dados online; plataforma web, tem como objetivo auxiliar 

os profissionais de saúde a acompanhar a evolução física dos pacientes com DAP. 

5.2.1. Base de dados online 

A base de dados online foi construída com o sistema de gestão de base de dados 

relacional MySQL. O MySQL foi escolhido por ser considerada como uma das ferramentas 

mais populares para a gestão de base de dados (Taguinod, Doupé, Zhao, & Ahn, 2015). 

A base de dados possui uma tabela utilizador, onde é armazenado o email do paciente. 

Os utilizadores tanto podem ser pacientes como profissionais de saúde, sendo que é feita a 

diferenciação no campo ‘state’. Depois tem associado à tabela utilizador a tabela ‘relationuser’ 

que faz a relação entre os profissionais de saúde e os utilizadores, permitindo assim 

armazenar a informação de quais são os profissionais de saúde que têm acesso à informação 

dos pacientes.  

Na base de dados, também existem duas tabelas que têm relação com o utilizador: 

‘walkrecord’, armazena o registo das caminhadas assim como a possibilidade de terem 

pausas ou guardar os valores dos batimentos cardíacos; ’dailyrecord’, armazena o registo 

diário dos pacientes, incluindo o número de passos, as localizações GPS, a altitude e o nível 

da dor. Também foram criados ‘stored procedures’ (funções que permitem executar tarefas 

em base de dados SQL), que fazem a relação dos registos diários como o número de passos 

ou as localizações GPS para serem mapeados com os registos de caminhadas pela data de 

início e fim da caminhada. Na Figura 16 é apresentado o esquema da base de dados online. 
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Figura 16 - Esquema da base de dados online 

Na Figura 16, é possível observar as diversas relações entre as tabelas, sendo 

separadas em dois grupos, as tabelas ‘dailyrec’ (registo diário) e as tabelas ‘walkrec’ (registo 

de caminhadas). 

5.2.2. Webservice seguindo a arquitetura REST 

Para o sistema proposto, foi desenvolvido um webservice baseado na arquitetura 

REST que auxilia a sincronização entre a aplicação móvel e a base de dados online. Um 

webservice permite a comunicação entre máquinas na rede, e devem ser desenvolvidas de 

forma a ser interoperáveis. 

A arquitetura REST foi proposta por R. T. Fielding & Taylor (2002), consistindo num 

conjunto de restrições para as comunicações num sistema distribuído na WEB, orientando os 

componentes desses sistema a garantir a interoperabilidade. 

As restrições descritas na arquitetura REST são as seguintes: 
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1. Cliente-Servidor – A arquitetura cliente-servidor originalmente proposto por 

Berson (1992), consiste na separação do processamento dos dados para o 

servidor e da utilização desses dados por parte do cliente. Também é descrito 

que o servidor é o computador que fornece um serviço ao cliente, sendo o 

cliente designado como o computador que faz o pedido do serviço ao servidor. 

A arquitetura REST engloba a utilização da arquitetura cliente-servidor, que ao 

separar estes dois componentes, permite que eles possam evoluir 

independentemente, aumentando assim a sua escalabilidade; 

2. Stateless – Nas comunicações entre componentes na WEB, stateless significa 

que os pedidos efetuados do cliente para o servidor devem conter toda a 

informação necessária de forma a que o servidor possa perceber qual o pedido, 

sendo que não deve ser guardado no servidor nenhum contexto. Nesta 

restrição é garantida as seguintes propriedades: visibilidade, aumenta a 

transparência nas comunicações pois é possível observar num único pedido 

qual a sua origem e o que era pretendido; fiabilidade, se um pedido falhar é 

facilitado a sua recuperação; escalabilidade, como não é guardado nenhum 

estado, os servidores conseguem responder com maior rapidez aos pedidos; 

3. Cache – A cache faz com que seja melhorada a eficiência nas comunicações 

WEB, porque permite que alguns recursos possam ser guardados no lado do 

cliente, evitando assim a realização de pedidos desnecessários. Na arquitetura 

REST, as restrições em relação à cache consistem na etiquetagem de recursos 

como serem ou não passíveis de serem guardados em cache. Esta restrição 

permite melhorar a eficiência ou escalabilidade no desempenho do cliente, pois 

permite reduzir o número de pedidos efetuados; 

4. Interface uniforme – a interface entre os componentes tem de ser uniforme, 

sendo que para este requisito ser cumprido existem algumas regras que devem 

ser seguidas como a identificação dos recursos (uma página WEB é por 

exemplo um recurso) nos pedidos ou a manipulação dos recursos através das 

representações (representam o estado de um recurso incluindo a descrição do 

mesmo); 

5. Sistema por camadas – os componentes não devem precisar de ter 

conhecimento de outras camadas para além da camada que interagem, 

permitindo assim abstrair os componentes da complexidade do sistema. 

O webservice do sistema proposto cumpre com as restrições descritas por R. T. 

Fielding & Taylor (2002) na arquitetura REST. O webservice foi desenvolvido em Laravel, uma 

framework baseada em PHP, tendo sido escolhida por ter uma comunidade numerosa (Bean, 
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2015). Para as respostas do webservice foi utilizado o formato JSON, frequentemente 

utilizado neste tipo de serviços derivado das mensagens serem mais rapidamente geradas e 

processadas (Thu & Aung, 2016). No webservice desenvolvido também são utilizados os 

métodos GET (leitura de registos) e POST (criar/editar registos) do protocolo HTTP para a 

representação dos recursos. A aplicação móvel utiliza o webservice para sincronizar os dados 

com a base de dados online. 

O webservice tem 10 recursos que permite a consulta, inserção ou edição de registos 

na base de dados online (‘user’, ‘dailyrecord’,’altitudepressure’,’gps’,’painstate’, ‘step’, 

‘walkrecord’,’pause’,’heartrate’,’relationuser’). Estes recursos têm a sua representação 

através de dois métodos do protocolo HTTP (GET e POST). O GET é utilizado para a consulta 

de registos e o POST utilizado para a criação de registos sendo que se esse recurso já existir 

ele é atualizado. No GET os parâmetros são enviados no URI enquanto que no POST são 

enviados no formulário. Nas Tabela 5 e Tabela 6 que se encontram no capítulo Anexos, estão 

apresentadas as funcionalidades do webservice da fase de avaliação dos requisitos assim 

com uma breve descrição das mesmas, em relação às tabelas da base de dados online 

supramencionadas. 

As mensagens retornadas do webservice vêm complementadas com um código de 

estado HTTP correspondente, sendo universal a qualquer recurso desenvolvido. Se for um 

pedido GET e existir algum registo, para além do código de estado HTTP é retornado uma 

resposta no formato JSON com o respetivo conteúdo. Os códigos de estado do HTTP foram 

utilizados consoante a ação descrito no RFC 7231 considerado o standard do protocolo HTTP 

1.1 (R. Fielding & Reschke, 2014). Os códigos utilizados foram: 200, retornou com sucesso; 

201, o pedido foi criado com sucesso; 204, não existe nada para retornar; 404, recurso não 

encontrado; 405, método HTTP não aceite. Também foi utilizado o código de estado 208, 

especificado no RFC 5842, que descreve que o recurso cujo pedido pretendia guardar já 

existia. Na Tabela 7 que se encontra no capítulo Anexos são apresentados os possíveis 

resultados do código de estado do HTTP consoante o método utilizado. 

Na Tabela 7 é possível observar que o código 204 é comum a ambos métodos GET e 

POST, sendo utilizado para dizer que o cliente formulou bem o pedido quanto ao método e ao 

recurso escolhido, mas o servidor não tem nenhum resultado a retornar porque pode não ter 

passado os parâmetros adequados. 

5.2.3. Interface WEB  

Para os profissionais de saúde conseguirem acompanhar a evolução da capacidade 

física dos seus pacientes com DAP, foi desenvolvida uma plataforma WEB, que permitisse a 
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visualização dos dados obtidos na aplicação móvel. Essa plataforma tem como suporte a base 

de dados online previamente desenvolvida. Foi desenvolvida utilizando a framework Laravel, 

baseada em PHP. Para aumentar a interatividade da plataforma Web foram desenvolvidos 

alguns componentes como mapas ou gráficos utilizando a linguagem JavaScript.  

A plataforma WEB seguiu o paradigma MVC (Model View Controller), que consiste na 

separação do código desenvolvido em três módulos: ‘Model’, módulo relacionado com o 

armazenamento dos dados; ‘Controller’, módulo relacionado com o processamento dos dados 

e que liga o ‘Model’ à ‘View’, podendo conter alguma informação sobre o funcionamento da 

‘View’; ‘View’, módulo responsável pela interface com o utilizador. Esta separação da 

plataforma em três módulos permite fazer a separação das responsabilidades, e tornar o 

sistema mais flexível. Uma das vantagens está relacionada com a possibilidade de ser 

alterada a interface com o utilizador (‘View’) sem haver necessidade de mexer na estrutura ou 

lógica dos dados (‘Model’/’Controller’) (Leff & Rayfield, 2001). 

Na Figura 17 é apresentada a página de login. A página inicial que aparece no website 

é a página de login, sendo que se o utilizador conseguir fazer o login com sucesso é 

redirecionado para a página da listagem de utilizadores.  

  

Figura 17 - Página de Login  

Na página de listagem de utilizadores, os profissionais de saúde podem adicionar o 

email do seu paciente na opção ‘Add user’, onde aparece uma caixa de diálogo para o 

profissional de saúde inserir o email associado à conta do smartphone do seu paciente, 

conforme tinha sido descrito no subcapítulo anterior (5.2.1).  
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Na Figura 18, é possível observar a caixa de diálogo para a associação de um 

utilizador ao profissional de saúde, que fez login na plataforma Web. Depois da associação 

do utilizador, na lista é acrescentado um campo numérico, correspondente ao identificador 

numérico na base de dados online do utilizador. O profissional de saúde pode depois 

selecionar um utilizador apresentado na lista, ver a informação sobre os dados recolhidos. 

 

Figura 18 - Caixa de diálogo para associar um utilizador ao profissional de saúde na página de listagem 
dos utilizadores  

Na  Figura 19 é apresentado um calendário embutido do Google Calendar API, sendo 

que o profissional de saúde pode ver as tarefas que tenha calendarizado ao utilizador ou 

marcar lhe novas tarefas, sendo que nesta última opção é redirecionado para a plataforma do 

Google Calendar.  

Na plataforma do Google Calendar, o calendário do profissional de saúde tem de estar 

partilhado com o calendário do utilizador. O calendário apresentado na Figura 19 permite fazer 

a ligação entre a calendarização das tarefas por parte do profissional de saúde, com a 

apresentação e listagem dessas tarefas no módulo calendário da aplicação móvel 

desenvolvida, como tinha sido apresentado na Figura 10 no subcapítulo 5.1.3. 
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Figura 19 - Calendário embutido do Google Calendar na plataforma Web, com o calendário do 
profissional de saúde associada ao calendário do utilizador 

O profissional de saúde também pode ver os registos diários da atividade física assim 

como caminhadas efetuadas pelo utilizador apresentado na Figura 20. 

 

Figura 20 - Listagem dos registos da caminhada e previsualização de uma caminhada na plataforma 
Web  
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Na Figura 20 é apresentada a lista de utilizadores e a previsualização de uma 

caminhada após ter sido clicado no registo de uma caminhada. A previsualização contém um 

gráfico com dois eixos: o nível de dor e distância acumulada do GPS, sendo que o utilizador 

pode clicar no botão ‘More walk info’ para ver uma página com mais detalhe sobre essa 

caminhada e apresentado na Figura 21. 

Na Figura 21 são apresentado os detalhes de uma caminhada com um mapa utilizando 

o Google Maps API (Google, 2018b) e um gráfico com os dados do nível da dor, distância 

acumulada do GPS e cadência do número de passos com o plugin para javascript HighChart 

(Highchart, 2018). O mapa apresentado contém uma linha desenhada com o percurso 

efetuado pelo paciente. O gráfico permite cruzar os diferentes dados recolhidos, sendo que é 

possível observar diversas ocorrências. Uma ocorrência pode ser o utilizador andar de carro 

e com a aplicação ligada, pelo que poderia induzir em erro o profissional de saúde no ponto 

de pensar que o paciente tinha feito uma caminhada. No gráfico é possível observar qual a 

cadência de passos e compará-la com a distância do GPS percorrida. Um exemplo desta 

ocorrência é apresentado na Figura 21 a partir do minuto 5, onde a cadência dos passos é 

nula, mas a distância acumulada do GPS continua a aumentar.  

 

Figura 21 - Página com informação detalhada sobre o registo de uma caminhada na plataforma Web  
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Também nesta página é apresentado textualmente alguns dados como a velocidade 

média de caminhada, o número e a duração das pausas assim como o declive ascendente e 

descendente médio durante a caminhada. O declive é calculado pela distância percorrida que 

o utilizador caminhou com a variação ao nível da altitude. 

5.3. Considerações finais 

Neste subcapítulo um sistema de supervisão de exercício físico, que seguiu uma 

metodologia centrada no utilizador que permitiu a aproximação de uma aplicação móvel, 

através de várias iterações, a uma solução que satisfaça quer as necessidades dos 

profissionais de saúde na supervisão do exercício quer as dos utilizadores (pacientes com 

DAP) na sua interação com a aplicação. A qualidade da interação é de elevada importância 

derivado da população-alvo em questão, que na sua maioria são constituídas por uma 

população idosa que não possui os conhecimentos tecnológicos suficientes para interagir com 

a recolha de dados das soluções presentes no estado da arte. Por isso deve-se construir uma 

solução que seja feita para o utilizador. O design centrado no utilizador, incentiva a incluir os 

utilizadores no processo de desenvolvimento dos sistemas informáticos para o qual 

pertencem à população-alvo. 

O desenvolvimento da aplicação móvel incluiu utilizadores nas suas diversas fases, e 

foi considerado como usável, sendo analisado e aprovado quer por investigadores da área de 

saúde e desporto, quer pelos utilizadores, através da aplicação de testes de usabilidade. A 

supervisão remota do exercício foi auxiliada com a construção de três serviços online: base 

de dados, webservice e plataforma web. 

No próximo subcapítulo, será descrita uma nova abordagem para a supervisão de exercício 

físico, que aproveitará os conhecimentos adquiridos no desenvolvimento deste sistema para 

criar um outro sistema. O novo sistema deve auxiliar a que seja incrementado o rendimento 

dos pacientes com DAP na prática de exercício físico através da supervisão remota, mas que 

inclua a prescrição do exercício físico.  
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6. Sistema Passus Mobile – 

Prescription  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo será abordado um sistema de supervisão de exercício baseado na 

prescrição de percursos. A construção deste sistema aproveitará o conhecimento obtido na 

construção do sistema Passus Mobile – Time proposto anteriormente. Este capítulo está 

agrupado em dois subcapítulos: serviços online e aplicação móvel. Os subcapítulos 

relacionados com os serviços online descrevem a construção de uma plataforma web para a 

prescrição e avaliação de percursos. O subcapítulo da aplicação móvel é compreendido pelo 

desenvolvimento de vários protótipos, validados por testes unitários.  
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O sistema previamente proposto, seguiu uma abordagem focada na recomendação do 

exercício baseado no tempo. Neste sistema, os profissionais de saúde poderiam calendarizar 

as caminhadas que os seus pacientes com DAP deveriam realizar e, por conseguinte, analisar 

os dados recolhidos em função do tempo das caminhadas percorridas. Esta abordagem 

permite que o paciente possa escolher o seu percurso, focando-se só em cumprir o tempo 

delineado pelos profissionais de saúde. Esta vertente pode trazer algumas limitações na 

evolução da capacidade física dos pacientes com DAP. 

As limitações advêm de o paciente poder escolher o caminho que lhe mais é favorável 

ou confortável, para realizar as caminhadas calendarizadas. Estes percursos podem não ser 

o mais adequado, ao nível da reabilitação do paciente, pois é necessário que o paciente atinja 

um nível de esforço que permita atingir em alguns momentos na caminhada níveis de 

claudicação variados de moderado a máximo, permitindo assim melhorar a capacidade física 

dos pacientes com DAP (Gerhard-Herman et al., 2017, pp. 1481-1482). 

Para mitigar as limitações supramencionadas e aproveitar os conhecimentos 

adquiridos no sistema desenvolvido previamente, foi proposto um novo paradigma baseado 

na prescrição de exercício físico. Esta prescrição teria como funcionalidade chave o 

delineamento do percurso a ser percorrido pelo paciente, através da análise de um trajeto à 

priori para cada paciente.  

Esta prescrição de percursos, poderia ser feita em conjunto com o paciente, onde o 

paciente referia alguns locais que lhe fosse mais familiar (por exemplo um ponto de interesse 

como um café perto de casa do paciente). De seguida o profissional de saúde delinearia um 

percurso que passasse pelo ponto de interesse do paciente, mas que o auxiliaria a fazer uma 

caminhada que lhe trouxesse mais benefícios à sua capacidade física (por exemplo escolher 

ruas com inclinações acentuadas). 

Para averiguar se este paradigma é funcional, foi desenvolvido um sistema que 

permita aos profissionais de saúde prescreverem o exercício e que terá dois componentes 

basilares: uma plataforma web para os profissionais de saúde, esta plataforma permite que 

seja delineado o percurso do paciente e analisá-lo com diversos parâmetros como a distância 

ou o declive; uma aplicação móvel para os pacientes com DAP, esta aplicação permite a 

importação do percurso delineado e a recolha dos dados da localização do paciente de forma 

a que seja possível averiguar o cumprimento do percurso pré-definido. 

Nos próximos subcapítulos serão abordados o desenvolvimento dos serviços online 

(base de dados online, webservice e plataforma web) e da aplicação móvel, com o foco na 

prescrição de exercício físico para os pacientes com DAP.  
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6.1. Serviços online para a prescrição de exercício físico 

Neste subcapítulo serão abordados os três serviços online que servem de suporte para 

a prescrição de exercício físico: a base de dados online, permite o armazenamento do 

percurso predefinido assim como das caminhadas dos pacientes; o webservice, permite a 

sincronização dos dados recolhidos pela aplicação móvel e a importação do percurso 

predefinido; plataforma web, tem o objetivo de auxiliar os profissionais de saúde a 

prescreverem o percurso predefinido e a acompanharem a evolução física dos seus 

pacientes. 

6.1.1. Base de dados online 

A base de dados online foi construída com o sistema de gestão de base de dados 

relacional MySQL. Na Figura 22 é apresentado o esquema da base de dados que serve de 

suporte à prescrição de percursos.  

 

Figura 22 - Esquema da base de dados dos serviços online do sistema de prescrição de exercício físico 

Na Figura 22, estão presentes as diferentes relações entre as tabelas criadas. A base 

de dados tem uma tabela ‘utilizador’ para armazenar alguma informação dos profissionais de 

saúde como o email ou a palavra-passe. Relacionado com a tabela ‘utilizador’, encontra-se a 

tabela ‘relationhealthprofessional_process’ que permite armazenar qual o identificador de 

processo que estará associado ao profissional de saúde. O identificador pode ser utilizado 

como referência a uma ficha de um utilizador num sistema de saúde. Nesta tabela também 

contém o atributo token, que guardará um token de segurança sempre que for gerado uma 

nova prescrição. Este token permitirá que um paciente possa descarregar para a aplicação 

móvel a prescrição de exercício mais recente. 
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A prescrição de um percurso é armazenada na tabela ‘walkprescription’, que contém 

a informação associada à prescrição de um percurso. É sempre criado um registo nesta tabela 

sempre que um profissional de saúde prescrever um percurso a um paciente. Associado a 

esta tabela encontra-se a tabela ‘predefinedlocation’, onde são armazenadas as localizações 

geográficas do percurso prescritos.  Ainda associado à tabela ‘walkprescription’, também se 

encontra a tabela ‘walkrec’, que guarda as caminhadas percorridas pelo paciente, que são 

associadas a uma prescrição de um percurso. 

Por fim, também foi criada a tabela ‘walkgps’, que armazena as localizações 

geográficas de um utilizador durante uma caminhada. Esta tabela pode ter relação com a 

tabela ‘predefinedlocation’, quando o paciente no decorrer de uma caminhada, passar perto 

de uma localização predefinida. Esta vertente será explicada com mais detalhe no subcapítulo 

da aplicação móvel (6.2). 

6.1.2. Webservice 

O webservice tem como objetivo permitir a consulta e armazenamento de dados 

efetuadas à base de dados online pela aplicação móvel descrita posteriormente. As operações 

sobre os dados permitirão que os pacientes consigam descarregar o percurso prescrito pelos 

profissionais de saúde, assim como sincronizar os dados recolhidos das caminhadas 

efetuadas.  

O webservice desenvolvido para este sistema, seguiu a arquitetura REST explicada 

no subcapítulo 5.2.2. O webservice foi construído utilizando a framework Laravel, baseada na 

construção do sistema previamente desenvolvido baseado na supervisão de exercício físico. 

O formato das respostas escolhido foi o JSON. Também foi utilizada a mesma estrutura para 

os códigos HTTP retornados nas respostas, exposto no capítulo Anexos. 

O webservice tem 3 recursos que permite a consulta, inserção ou atualização de 

registos na base de dados online (’walkprescription’, ’walkrec’ e ‘walkgps’). Estes recursos têm 

a sua representação através de dois métodos do protocolo HTTP (GET e POST). O GET é 

utilizado para a consulta de registos e o POST utilizado para a criação/atualização de registos. 

No GET os parâmetros são enviados no URI enquanto que no POST são enviados no 

formulário.  

6.1.3. Desenvolvimento da plataforma WEB para a prescrição de exercício físico 

O objetivo para a construção da plataforma WEB, é permitir aos profissionais de saúde 

delinear os percursos predefinidos e visualizar as caminhadas percorridas. Na plataforma 

WEB deverá ser apresentada através de um mapa que possibilite o desenho dos percursos e 

a visualização das caminhadas percorridas pelos seus pacientes. 
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A plataforma WEB foi desenvolvida utilizando a framework Laravel baseada na 

linguagem PHP. Esta plataforma permite que os profissionais de saúde delineiam os 

percursos e consigam acompanhar os pacientes nas suas caminhadas. A construção da 

plataforma WEB seguiu o paradigma MVC, tendo sido previamente apresentado no 

subcapítulo 5.2.3.  

O presente capítulo encontra-se dividido em vários subcapítulos consoante as páginas 

da plataforma Web desenvolvida. Os subcapítulos são: página de login, páginas de procura e 

criação de processo, página de edição de processo, página de visualização de processo e 

página de informação detalhada da caminhada. 

6.1.3.1. Login 

A página de login permite que os profissionais de saúde possam autenticar-se na 

plataforma web, sendo redirecionados para a página de procura de processo após a 

autenticação ser bem-sucedida. 

6.1.3.2. Procura e criação de processo 

Na plataforma WEB após ter sido feito o login, é apresentado ao utilizador a página 

para encontrar um processo. Se não tiver sido encontrado, aparece uma caixa de diálogo ao 

utilizador sugerindo se pretende criar um novo processo. Um processo é considerado como 

um dado identificador para o utilizador real. Na Figura 23 são apresentadas as duas páginas 

que permite a pesquisa e a criação de um processo.  

  

Figura 23 – Páginas “Procurar processo” (esquerda) e “Criar processo” (direita) na plataforma WEB  

Depois de ter sido criado um processo na plataforma WEB, é redirecionado para a 

página de edição, onde o profissional de saúde pode desenhar o percurso para o paciente 

com DAP.  

6.1.3.3. Edição de processo 

O desenho do percurso é elaborado num mapa em Javascript utilizando a biblioteca 

Leaflet (Agafonkin, 2017). Esta biblioteca opensource foi escolhida por ter uma comunidade 

numerosa assim como por possuir a integração com o OpenSourceRoutingMachine (Huber & 
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Rust, 2016), um serviço de cálculo de rotas opensource alojado num servidor, que permite 

através de comunicações utilizando o protocolo HTTP obter rotas a partir de pontos 

geográficos.  

O mapa desenvolvido, permite que o profissional de saúde possa iniciar a criação do 

percurso com uma barra de pesquisa onde possa inserir qual o endereço da localização 

pretendida. Após inserir esse endereço, o mapa ficará centrado nessa localização. De seguida 

o profissional de saúde clicando duas vezes sobre o mapa, consegue definir respetivamente, 

a localização inicial e a localização final do percurso pretendido. Consecutivamente é feito um 

pedido GET utilizando o protocolo HTTP ao serviço do OpenSourceRoutingMachine, onde é 

incluído nos parâmetros enviados as localizações definidas pelo profissional de saúde.  

Depois de ser retornada a resposta ao pedido efetuado, é apresentado no mapa uma 

linha que liga a localização inicial com a localização final, sendo que essa linha representa o 

percurso mais curto entre as localizações definidas. O serviço OpenSourceRoutingMachine 

foi instalado num servidor privado, permitindo assim reduzir a latência dos pedidos feitos entre 

a plataforma WEB e o serviço, bem como permitir o cálculo de rotas para pedestres, algo que 

o serviço público do OpenSourceRoutingMachine não permite. 

Após ser apresentado no mapa o percurso obtido, o profissional de saúde pode editar 

o percurso arrastando em qualquer parte do percurso para a localização que pretender. 

Sempre que isto for feito é enviado automaticamente um pedido ao serviço do 

OpenSourceRoutingMachine, que incluiu a localização inicial, as localizações intermédias 

(todos os pontos no percurso editados pelo profissional de saúde) e a localização final. O 

serviço depois retornará o percurso mais curto passando pelas localizações definidas e é 

apresentado novamente uma linha no mapa com o percurso obtido. Na Figura 24, é exibido o 

mapa com um percurso predefinido entre duas localizações. Os marcadores azuis 

representam os pontos predefinidos pelo utilizador como as localizações inicial e final. A linha 

vermelha representa o percurso mais curto sendo calculada através do serviço 

OpenSourceRoutingMachine. 

Na Figura 24, também é apresentado um gráfico de elevações (altitudes) do percurso. 

Os dados de elevação são obtidos através do envio dos pontos geográficos obtidos para o 

serviço Open Elevation API (Lourenço, 2018). Este serviço é gratuito e é acessível através de 

pedidos GET ou POST utilizando o protocolo HTTP. No pedido que se pretenda efetuar é 

passado como parâmetro os pontos geográficos do percurso obtido, sendo que depois é 

retornado na resposta a elevação dos pontos.  
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Figura 24 - Página "Editar processo" na plataforma WEB  

Na plataforma WEB desenvolvida, após ser retornado os pontos geográficos do 

serviço OpenSourceRoutingMachine, é enviado automaticamente um pedido POST contendo 

esses mesmos pontos geográficos para o serviço Open Elevation API. 

Depois de ser definido pelo profissional de saúde o percurso a ser percorrido, é 

apresentada uma caixa de diálogo a confirmar o número de vezes por semana que a 

caminhada deve ser percorrida. De seguida após a confirmação, é apresentada uma caixa de 

diálogo que confirma a submissão do percurso e tem duas opções para enviar a informação 

do processo: por email ou imprimir para um ficheiro em PDF. Esta informação contém o 

número de processo e uma chave aleatória, que serve para o paciente conseguir importar o 

percurso predefinido na aplicação móvel desenvolvida e que será descrita adiante. A 

informação apresentada contém informação textual e visual sendo que a última é composta 

por um QR Code. 

Na Figura 25 é apresentado a visualização de um ficheiro pdf exportado da plataforma 

web, com a informação de processo em QR Code. 

Por cada vez que o profissional de saúde edita um percurso, é atribuído 

automaticamente um identificador de prescrição. Uma prescrição é criada automaticamente 

quando um profissional de saúde submete um mapa na página de edição. Na página de 

visualização de processo apresentada a seguir, é possível observar cada prescrição gerada, 

podendo assim o profissional de saúde acompanhar o histórico das caminhadas do paciente. 
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Figura 25 - Visualização de um ficheiro pdf gerado com o QR Code contendo a informação do processo 

6.1.3.4. Visualização de processo 

Na página de visualização, tem uma lista com cada prescrição, sendo que quando o 

profissional de saúde seleciona uma prescrição, consegue visualizar num mapa o percurso 

predefinido assim como as caminhadas efetuadas pelos pacientes nessa prescrição. Cada 

caminhada é apresentada sucintamente a sua informação como a data de quando foi 

realizada, e de seguida é apresentado uma ligação para uma página com informação 

detalhada dessa caminhada. Na Figura 26 é apresentado a página que permite a visualização 

do processo, contendo todas as prescrições geradas relativamente a esse processo. 

 

Figura 26 - Página com a visualização do processo e a lista de prescrições 
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De seguida, será descrita a página de informação detalhada de uma caminhada, 

contendo a visualização dos dados obtidos na caminhada percorrida pelo paciente. 

6.1.3.5. Informação detalhada de uma caminhada 

Na página de informação detalhada de uma caminhada, é possível ver dois mapas: 

um inclui o percurso pré-definido pelo profissional de saúde, o segundo contém a caminhada 

efetuada pelo paciente, sendo que é subdivida em troços de 100 metros, onde em cada troço 

tem uma cor correspondente à velocidade percorrida nesse troço. As cores possíveis para 

cada troço são: vermelho, naquele troço o paciente andou com uma velocidade média inferior 

a 3 quilómetros por hora; amarelo, o paciente andou com uma velocidade num intervalo entre 

3 a 4 quilómetros por hora; verde, o paciente andou com uma velocidade superior a 4 

quilómetros por hora. Assim no mapa correspondente à caminhada efetuada pelo paciente, é 

possível observar diferentes cores consoante a velocidade da caminhada em diferentes 

troços. Na Figura 27 é apresentado a página com informação detalhada de uma caminhada, 

sendo possível observar informação textual com estatística como a distância percorrida, ou 

informação visual com a exibição de mapas correspondentes ao percurso predefinido do 

profissional de saúde e o percurso percorrido pelo paciente. 

 

Figura 27 - Informação detalhada de uma caminhada por um percurso prescrito 
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A aplicação móvel permite orientar o paciente a seguir a rota do percurso pré-definido, 

esta aplicação será abordada no subcapítulo seguinte. 

6.2. Desenvolvimento da aplicação móvel baseada na prescrição de exercício 

para a recolha de dados dos pacientes com DAP 

Neste subcapítulo será abordado o desenvolvimento da aplicação móvel baseada na 

prescrição de exercício físico. Esta aplicação móvel é direcionada aos pacientes com DAP, e 

tem como objetivo a recolha de dados de atividade física.  

A plataforma escolhida para o desenvolvimento desta aplicação móvel foi o Android, 

tendo sido justificada a sua utilização no subcapítulo 5.1.2.2. O desenvolvimento da aplicação 

incluiu uma funcionalidade de navegação. Esta funcionalidade tem uma elevada importância 

na orientação do paciente para percorrer com sucesso o percurso prescrito. Para avaliar esta 

funcionalidade serão realizados testes unitários. 

Este capítulo encontra-se dividido em vários subcapítulos: “Metodologia para o 

desenvolvimento da aplicação móvel”, descreve a metodologia utilizada; “Paradigma para o 

desenvolvimento da aplicação móvel”, reporta o paradigma que foi seguido no 

desenvolvimento da aplicação para facilitar a utilização de testes unitários; “Especificação dos 

testes unitários”, explica como foram definidos os testes unitários”; “Desenvolvimento da 

aplicação móvel”, descreve as várias iterações de desenvolvimento que culminou na 

construção de um protótipo que cumpriu com os requisitos definidos.  

6.2.1. Metodologia para o desenvolvimento da aplicação móvel 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da aplicação móvel seguiu a 

metodologia supramencionada no subcapítulo 4.3. A avaliação da funcionalidade de 

navegação incluiu a realização de testes unitários. 

O desenvolvimento da aplicação móvel compreendeu três iterações. Cada iteração 

terminava com a conclusão de um protótipo. Este ciclo de iterações terminou quando foi 

considerado pela equipa de investigação que o protótipo cumpria com os requisitos 

supramencionados.  

6.2.2. Padrão utilizado no desenvolvimento da aplicação móvel 

A funcionalidade de navegação é uma componente importante para poder auxiliar o 

paciente com DAP a caminhar com sucesso o percurso prescrito pelo profissional de saúde. 

Para testar a funcionalidade de navegação, podem-se utilizar os testes unitários de forma a 

averiguar se funciona corretamente. 
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Segundo o autor Osherove (2009, pp. 10-11), os testes unitários permitem que sejam 

testados unidades dos sistemas informáticos como por exemplo componentes ou métodos, 

para avaliar se essas unidades apresentam resultados de acordo com a aferição pretendida. 

Os benefícios dos testes unitários consistem na deteção de erros numa fase inicial de 

implementação e a verificação de componentes para avaliar se funcionam como esperado.  

Em consonância com a implementação de testes unitários, é essencial que o código 

implementado seja modular para permitir separar com eficácia as responsabilidades de cada 

módulo bem como de cada funcionalidade. 

O desenvolvimento desta aplicação móvel seguiu o paradigma Model View ViewModel 

(MVVM), que permite que o código utilizado seja separado em módulos, bem como facilitar a 

integração das funcionalidades desenvolvidas com os testes unitários (Lou, 2016, pp. 37-38).  

O paradigma MVVM baseia-se na separação do código de desenvolvimento em três 

módulos: ‘Model’, módulo que representa a estrutura e armazenamento dos dados; ‘View’, 

módulo que contém os elementos pertencentes à interface com o utilizador; ‘ViewModel’, 

módulo que serve de intermediário entre a ‘View’ e o ‘Model’, convertendo a informação que 

advém do ‘Model’ para depois ser apresentada pela ‘View’ (Francese, Risi, Tortora, & 

Scanniello, 2013). 

No paradigma MVC explicado anteriormente no subcapítulo 5.2.3, o ‘Controller’ tem a 

responsabilidade de ligar o ‘Model’ à ‘View’. O ‘Controller’ neste paradigma pode ter 

conhecimento sobre a camada da ‘View’.  

No paradigma MVVM, ao invés do ‘Controller’, existe o ‘ViewModel’ que tem também 

a tarefa de intermediar a ligação entre o ‘Model’ e a ‘View’, mas neste caso o ‘ViewModel’ não 

tem nenhum conhecimento da camada da ‘View’. Esta característica permite que o código 

implementado no ‘ViewModel’ torne mais fácil a sua integração com testes unitários, pois age 

como uma camada de lógica sem nenhuma dependência ao código referente à apresentação 

dos dados para a interface com o utilizador. A investigação realizada por Lou (2016, pp. 37-

38), evidenciou que para a plataforma Android, o paradigma MVVM permitia que o código 

tivesse uma maior eficiência para ser testado em comparação com o paradigma MVC. 

A aplicação móvel desenvolvida seguiu o paradigma MVVM. No próximo subcapítulo 

é apresentada a especificação dos testes unitários. 
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6.2.3. Especificação dos testes unitários 

Na aplicação Android, foram utilizadas duas frameworks de teste unitários: JUnit, foi a 

base para efetuar os testes e a Robolectric utilizada para simular um ambiente de uma 

aplicação Android em execução.  

Na aplicação móvel baseada na prescrição de exercício físico, os testes unitários 

realizados tiveram como maior incidência a parte do código que permite tomar decisões 

acerca da rota do utilizador. Os testes permitiram simular diversas situações onde o utilizador 

seguiria a rota pré-definida ou se afastaria dela e assim verificar se a aplicação conseguiria 

aferir corretamente qual a localização do utilizador relativamente rota. 

Os testes começam com a instanciação das classes a ser utilizadas, bem como da 

base de dados interna. Depois é importado um ficheiro com formato JSON uma rota pré-

definida de teste, que foi criada previamente na plataforma Passus Mobile Prescription e 

descarregada utilizando o webservice através da ferramenta Advance Rest Client (jarrodek, 

2018). No seguimento, os dados importados foram convertidos pela classe Gson para a classe 

já anteriormente criada (“PredefinedLocation”) e que fazia a conversão dos objetos no formato 

JSON para a linguagem Java.  

Por conseguinte e finda a inicialização, foram realizados os testes unitários onde 

testavam o método que continha a lógica de decisões de validação da rota do utilizador e era 

auferido se a decisão que retornava era igual ao pretendido. Os testes unitários foram 

executados independentemente uns dos outros.  

É apresentado na Tabela 9 situada no capítulo Anexos, as cinco primeiras localizações 

geográficas do percurso delineado. Cada localização geográfica é composta por latitude e 

longitude. 

O percurso escolhido para os testes unitários é apresentado na Figura 28, sendo que 

o local escolhido se situava dentro do campus da UTAD. Na Figura 28 é apresentado do lado 

esquerdo o percurso obtido através da plataforma web Passus Mobile Prescription. No lado 

direito da Figura 28 são apresentadas as localizações que fazem parte do percurso obtido, 

visualizado através da ferramenta online HamsterMap.  
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Figura 28 - Percurso prescrito utilizado nos testes unitários.  
(Esquerda) Mapa do percurso obtido na plataforma web Passus Mobile Prescription  

(Direita) Visualização dos pontos obtidos (no mapa são os pontos vermelhos) na ferramenta online 
www.hamstermap.com. No mapa, as palavras Inicio e Fim marcam o início e o fim do percurso prescrito. 

Na Figura 28, são apresentados todos os pontos do percurso prescrito retornados 

utilizando o webservice, e apresentados na ferramenta HamsterMap que permite a 

visualização num mapa de múltiplos pontos geográficos. De seguida, serão abordadas as três 

iterações desenvolvidas para chegar a um protótipo funcional. 

6.2.4. Primeira Iteração 

Os requisitos especificados estão relacionados com o desenvolvimento de uma 

aplicação móvel para a importação do percurso predefinido pelo profissional de saúde na 

plataforma WEB assim como auxiliar o paciente na navegação por esse mesmo percurso. Os 

requisitos também abordam o desenvolvimento da aplicação móvel com uma interface usável 

assim como a possibilidade da sincronização dos dados recolhidos para permitir o 

acompanhamento por parte dos profissionais de saúde. 

6.2.4.1. Especificação dos requisitos 

A aplicação móvel baseada no paradigma da prescrição de exercício físico, teve em 

consideração um conjunto de requisitos que serão apresentados neste subcapítulo. Estes 

requisitos têm como suporte o conhecimento adquirido no desenvolvimento do sistema 

proposto previamente baseado no tempo, sendo que agora são direcionados à prescrição de 

exercício físico através do delineamento de percursos para os pacientes com DAP. Os 

requisitos são os seguintes: 

http://www.hamstermap.com/
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• Desenvolvimento de uma aplicação móvel para os pacientes com DAP que permita 

auxiliar os pacientes a seguir o percurso predefinido (RF 1.1) – a aplicação deve 

recolher localizações GPS para comparar com o percurso previamente delineado e 

orientar os pacientes para percorrer o percurso predefinido; 

• Interface baseada em ícones (RF 1.2) – a interface apresentada ao utilizador será 

baseada em ícones, de forma a qualquer ação que possa ser efetuada seja percetível 

ao utilizador; 

• Registo de caminhadas cronometradas (RF 1.3) – a aplicação deve permitir a 

cronometragem de caminhadas; 

• Recolha dos dados do GPS deve ser feita de modo assíncrono (RF 1.4) – a aplicação 

móvel deve separar a recolha dos dados com a atividade de interação com o utilizador, 

e funcionar mesmo que essa atividade esteja em pausa; 

• Armazenamento dos dados deve ter como suporte uma base de dados interna (RF 

1.5) – o armazenamento dos dados deve ser feito de forma consistente e com 

durabilidade, sendo que a base de dados garantirá esta especificação; 

• Transmitir um sinal sonoro e um sinal háptico quando for feita alguma ação (RF 1.6) – 

A aplicação móvel deve dar um sinal sonoro e vibrar quando o utilizador efetuar alguma 

ação (por exemplo iniciar caminhada); 

• Apresentar caixas de diálogo para o utilizador confirmar ações importantes (RF 1.7) – 

devem ser mostradas caixas de diálogo para o utilizador confirmar o fim da caminhada 

ou o encerramento da aplicação; 

• Desenvolvimento das comunicações entre a aplicação móvel e o webservice (RF 1.8) 

– a aplicação móvel deverá permitir a sincronização dos dados obtidos com uma base 

de dados online através do webservice desenvolvido. 

Os requisitos supramencionados, à exceção do primeiro requisito (RF1.1), foram 

baseados nos requisitos do sistema desenvolvido anteriormente. Estes requisitos conseguem 

auxiliar o sistema a ter uma interface usável com o utilizador e a garantir a sincronização dos 

dados para que fosse possível o acompanhamento dos pacientes por parte dos profissionais 

de saúde. 

6.2.4.2. Desenvolvimento do protótipo. 

 O desenvolvimento deste protótipo teve em atenção o desenvolvimento de módulos 

para separar melhor a responsabilidade de cada funcionalidade. Antes de descrever o 

funcionamento dos módulos, será abordado qual a estrutura das atividades e das restantes 

classes na aplicação móvel desenvolvida. Na Figura 29 é apresentado o diagrama de classes, 

que permite estruturar as relações entre as classes desenvolvidas.  
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Figura 29 – Diagrama de classes da aplicação móvel 

Na Figura 29 é possível observar três módulos que agrupam as classes: Model, Core 

e Remote. De seguida será apresentado o desenvolvimento nestes três módulos. 

6.2.4.2.1. Módulo Model 

No módulo Model, encontram-se as classes que especificam a estrutura dos dados ou 

que permitem o armazenamento dos mesmos na memória interna do smartphone. O 

armazenamento dos dados é feito através da criação de uma base de dados SQLite, tendo 

sido definido os métodos para a leitura e escrita dos dados na base de dados na classe 

DatabaseSQLITE. Assim, o armazenamento cumpre com o requisito RF1.5 que exponha que 

os dados guardados deveriam ser feitos numa base de dados interna. A classe 

DatabaseManager expõe o acesso à classe DatabaseSQLITE, através do padrão Singleton, 

limitando para um único objeto a instanciação da classe. Foi utilizado este padrão para garantir 

que o acesso à base de dados fosse feito de forma controlada entre as diversas classes que 

fazem parte da aplicação. Do módulo Model, as restantes classes são a classe Walk (registo 

de uma caminhada), que contém referências às classes GPSLocationWalk (localização do 

utilizador obtida pelo GPS durante uma caminhada) e PredefinedLocation (localização 

predefinida de um percurso). 
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6.2.4.2.2. Módulo Remote 

O modulo Remote contém as classes com as especificações para as comunicações 

HTTP. Na APIService é definida a interface para a implementação das comunicações entre a 

aplicação móvel e o webservice. Na classe RetrofitClient, é seguido o padrão Singleton, para 

só ter uma única instanciação. Na classe APIUtils é definido qual o URL base dos pedidos a 

serem efetuados, neste caso será o URL do webservice desenvolvido.  

6.2.4.2.3. Módulo Core 

No módulo Core, encontram-se as classes pertencentes às atividades da aplicação 

móvel (WalkActivity, FormRouteInfoActivity e QrScannerActivity) que são focadas na 

interação com o utilizador, a classe WalkModelView contém a lógica da navegação e a classe 

GPSBackgroundService é responsável pela aquisição das localizações do utilizador. 

De forma a conseguir importar o percurso prescrito, foram desenvolvidas duas 

atividades: importação por formulário (FormRouteInfoActivity) e importação por QR Code 

(QrScannerActivity). O módulo da importação por formulário consiste em dois campos 

(identificador de processo e token) que o utilizador deve preencher para conseguir importar o 

percurso prescrito.  

O módulo da importação por QR Code, consiste na utilização da câmara do 

smartphone para reconhecer o QR Code, utilizando a biblioteca ZXing (dm77, 2018). Quando 

for detetada a informação que compõe o QR Code, é extraída a informação que contém o 

identificador de processo e o token. Na Figura 30 é apresentada as duas atividades para 

importar o percurso prescrito. 

 

Figura 30 - Imagem da atividade formulário (esquerda) e reconhecimento do QR Code (direita) para 
importar o percurso prescrito 
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Depois do utilizador importar o percurso predefinido, através do formulário ou de QR 

Code, é passado o identificador de processo e o token obtido para a WalkActivity. Nesta 

atividade, é redirecionado esta informação para a classe WalkModelView, que ficará 

responsável pela comunicação remota da importação do percurso. A comunicação é feita 

através de um pedido GET ao webservice dos serviços online (subcapítulo 6.1.2) incluído nos 

parâmetros a informação do processo, que receberá como resposta todas as localizações do 

percurso predefinido. O percurso depois é armazenado na base de dados interna. 

A atividade WalkActivity é responsável pela interface com o utilizador durante a 

caminhada. Permite registrar as caminhadas efetuadas e ajudar o utilizador a navegar pelo 

percurso prescrito cumprido assim com o requisito RF1.3. Na WalkActivity também é 

inicializada a base de dados, e transmitida por injeção de dependência para a classe 

WalkModelView e sucessivamente para a classe Walk do Model. Isto é necessário porque a 

base de dados interna precisa de ser inicializada com o contexto de uma atividade, logo a 

base de dados é inicializada no princípio da execução da atividade.  

A WalkActivity também inicia o serviço que é executado em segundo plano da 

aquisição de localizações por GPS, concretizando o requisito RF1.4 da recolha de dados 

assíncrona do GPS. Este serviço foi programado para receber as localizações durante a 

cronometragem da caminhada. Na Figura 31 é apresentado a atividade caminhada, incluindo 

o botão de iniciar/parar caminhada e a informação para o próximo ponto predefinido.  

 

Figura 31 - Atividade caminhada da aplicação móvel 



Sistema para a supervisão de exercício físico na doença arterial periférica 

86 

Na Figura 31, é possível observar na atividade caminhada, uma barra circular, que 

apresenta o progresso da caminhada do utilizador através da percentagem de localizações 

percorridas do percurso prescrito. Também é possível observar a utilização dos ícones para 

a maioria da informação apresentada, cumprindo com o requisito RF1.2 de ter uma interface 

baseada em ícones. 

Para serem feitas as comunicações entre a WalkActivity e o serviço em segundo plano 

do GPSBackgroundService, foi utilizada o EventBus, que permite a comunicação entre os 

diversos componentes (greenrobot, 2018). 

A WalkModelView, contém a lógica de navegação, sendo que para tomar uma decisão 

acerca da posição do utilizador relativamente ao percurso predefinido, primeiro tem que 

adquirir a localização mais recente do utilizador. Como a WalkActivity é responsável por 

inicializar a recolha das localizações, a classe WalkModelView só tem que receber os eventos 

de quando surgem novas atualizações. Para isso é utilizado novamente o EventBus, onde é 

transmitido ao método responsável pela navegação, a posição geográfica recolhida pelo 

GPSBackgroundService. 

A lógica de navegação da primeira iteração, incluía a verificação do utilizador a um 

raio de 30 metros de qualquer ponto do percurso predefinido. Do WalkModelView, é lançado 

um evento para a WalkActivity com o intuito de informar o utilizador sobre a distância a que 

se encontra do próximo ponto. Sempre que o utilizador passa dentro do raio definido do ponto, 

é guardado a posição desse ponto e instruído ao utilizador qual o próximo ponto a que se 

deve dirigir. Sempre que forem recolhidas as localizações do utilizador, é armazenado na base 

dados. 

Após o término de uma caminhada, é armazenada a hora e data de início da e de fim  

da caminhada. O utilizador também pode na WalkActivity sincronizar os dados recolhidos, 

pelo que é iniciado no WalkModelView a funcionalidade de sincronização dos dados, 

utilizando a biblioteca Retrofit, completando assim o requisito RF1.8. 

Após reunião com os investigadores que colaboraram neste projeto, foi considerado 

que o protótipo cumpria com todos os requisitos, à exceção do requisito RF1.1 (auxiliar a 

navegação do utilizador para o percurso prescrito) que ainda carecia de avaliação. Este 

requisito iria ser verificado, após a realização de testes unitários e da realização de testes com 

os investigadores durante uma caminhada. O próximo subcapítulo abordará a avaliação da 

funcionalidade da navegação. 
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6.2.4.3. Avaliação da funcionalidade da navegação 

De forma a avaliar a funcionalidade da navegação da aplicação móvel foram 

conduzidos testes unitários. Os testes unitários como especificados no subcapítulo 6.2.3, 

tiveram a sua inicialização num percurso predefinido. Na Figura 32 é apresentado qual o 

próximo ponto predefinido e os dois pontos de teste: o ponto ‘A’, dentro do raio de 30 metros 

válido para aceitar que o utilizador estava na rota; ponto ‘B’, fora do raio de 30 metros. 

Os dois testes unitários retornaram os resultados previstos, sendo que auferiram 

corretamente a localização relativa dos dois pontos de teste ‘A’ e ‘B’, referindo que o ponto ‘A’ 

estava dentro do raio de 30 metros de um ponto do percurso predefinido e o ponto ‘B’ fora 

desse raio. Os investigadores que colaboraram neste projeto, foram testar este protótipo num 

ambiente ao ar livre na UTAD, com um percurso predefinido dentro do campus. Nestes testes 

foram identificados alguns problemas no módulo de navegação: 

1. Durante o percurso, o utilizador poderia deslocar-se ao qualquer ponto de 

percurso que seria considerado como estaria a percorrer o percurso, pelo que 

poderia escolher o caminho mais curto, não seguindo o percurso pela ordem 

prescrita e assim não cumprindo com as recomendações dos profissionais de 

saúde; 

2. O raio de 30 metros nos testes efetuados poderia dar muito espaço para os 

utilizadores não passarem perto dos pontos predefinidos. 

 

Figura 32 - Mapa do percurso utilizado nos testes unitários contendo o primeiro ponto predefinido 
(símbolo retângulo verde), o ponto de teste ‘A’ (símbolo triângulo azul) e o ponto de teste ‘B’ (símbolo triângulo 

laranja) distando respetivamente 16,6 metros e 85,5 metros do ponto predefinido 
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Os investigadores após a realização da avaliação da funcionalidade de navegação, foi 

considerado que deveria ser desenvolvida mais uma iteração, focando-se no refinamento da 

lógica de navegação, pelo que foi considerado que os outros requisitos para o 

desenvolvimento da aplicação móvel tinham sido cumpridos. 

6.2.5. Segunda iteração  

A segunda iteração baseou-se na melhoria da lógica de navegação para conseguir ter 

uma aplicação móvel que permita orientar o utilizador a percorrer o percurso prescrito. 

6.2.5.1. Especificação de requisitos 

Os problemas apresentados na primeira iteração no desenvolvimento da aplicação 

móvel, foram resolvidos com inclusão de novos requisitos para a construção da lógica de 

navegação: 

• Reduzir o raio de validação do ponto, de 30 metros para 5 metros (RF2.1) -

permitindo assim averiguar se o utilizador passou perto do ponto predefinido; 

• O utilizador deve percorrer o percurso predefinido, pela ordem que foi prescrito 

(RF2.2) – é feita a validação da localização atual do utilizador com os dois 

próximos pontos predefinidos (caso a localização tenha algum erro e não seja 

possível validar o próximo ponto, é validado o ponto seguinte predefinido). 

6.2.5.2. Desenvolvimento do protótipo 

O protótipo desta iteração continuou o desenvolvimento do protótipo da primeira 

iteração, tendo sido só focado na lógica da navegação. O desenvolvimento baseou-se nos 

dois requisitos supramencionados. 

6.2.5.3. Avaliação da funcionalidade de navegação 

A validação da navegação, foi feita em primeiro lugar com os testes unitários. Estes 

testes unitários seguiram a especificação descrita assim como utilizaram o mesmo mapa 

exposto no subcapítulo 6.2.3. Em comparação com a primeira iteração, foram acrescentados 

mais pontos de teste para conseguir validar com maior exatidão a lógica de navegação 

proposta.  

Na Figura 33 é apresentado o mapa com o início do percurso prescrito, com 4 pontos 

predefinidos do percurso e 4 pontos de teste. Os 4 pontos predefinidos do percurso prescrito 

são assinalados com os seguintes símbolos: primeiro ponto, retângulo verde; segundo ponto, 

retângulo amarelo; terceiro ponto, retângulo cinzento; quarto ponto, retângulo preto. 

Os quatros pontos definidos para os testes foram indicados no mapa da seguinte 

forma: 
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1. Ponto de teste ‘A’ a 44,4 metros do primeiro ponto predefinido com o símbolo 

triângulo laranja; 

2. Ponto de teste ‘B’ a 2,4 metros do primeiro ponto predefinido com o símbolo 

triângulo azul; 

3. Ponto de teste ‘C’ a 4 metros do segundo ponto predefinido com o símbolo 

triângulo castanho; 

4. Ponto de teste ‘D’ a 1,7 metros do quarto ponto predefinido com o símbolo 

triângulo vermelho; 

 

Figura 33 - Mapa do percurso utilizado nos testes unitários, contendo os quatro pontos predefinidos e os 

quatro pontos de teste 

Na Figura 33, é possível observar os pontos predefinidos do percurso prescrito 

(retângulos) e os pontos teste (triângulos) que foram utilizados nos testes unitários para aferir 

diferentes hipóteses. 

As hipóteses definidas para as respostas da funcionalidade de navegação validadas com os 

testes unitários foram as seguintes: 

1. O ponto de teste ‘A’ como está fora do raio de 5 metros do primeiro ponto predefinido, 

irá considerar o utilizador fora do percurso; 

2. O ponto de teste ‘B’ como está dentro do raio de 5 metros do primeiro ponto 

predefinido, irá considerar o utilizador dentro do percurso; 

3. O ponto de teste ‘C’ como está dentro do raio de 5 metros do segundo ponto 

predefinido, irá considerar o utilizador dentro do percurso. Isto advém do que foi 

considerado no segundo requisito desta iteração, onde existe uma tolerância de dois 

pontos para validar o utilizador como dentro do percurso; 
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4. O ponto de teste ‘D’ está dentro do raio de 5 metros do quarto ponto predefinido, mas 

como a funcionalidade de navegação considera que o utilizador ainda tem que 

percorrer o percurso pela ordem (tem que passar inicialmente pelo primeiro ou o 

segundo ponto predefinido), considera o utilizador fora do percurso. 

Os testes unitários realizados validaram com sucesso as 4 hipóteses colocadas. Os 

testes unitários foram executados independentemente uns dos outros, o que significa que 

qualquer teste executado não influenciava outro teste. 

Após a aplicação dos testes unitários, os investigadores que colaboraram neste 

projeto, participaram novamente num teste para verificar o funcionamento da aplicação, com 

foco na funcionalidade de navegação. O percurso escolhido foi novamente um percurso 

predefinido dentro do campus da UTAD. 

Os investigadores concluíram que os dois problemas que surgiram na primeira iteração 

ficaram resolvidos, permitindo assim auxiliar o utilizador a percorrer o percurso pela ordem 

que foi prescrito pelo profissional de saúde. No entanto, surgiu outro problema que foi 

reportado: 

• No decorrer do teste realizado pelos investigadores, devido à restrição do 

utilizador ter que seguir o percurso pela ordem prescrita, as atualizações da 

localização do GPS não são precisas o suficiente, pelo que o utilizador pode 

ser induzido em erro e avançar no percurso, para depois ter que recuar alguns 

metros de forma a validar a passagem pelo ponto predefinido. 

Este problema causa entropia na caminhada do utilizador, e mesmo com a flexibilidade 

de analisar sempre os dois próximos pontos predefinidos, ainda era frequente acontecer nas 

caminhadas o utilizador ter que voltar atrás no percurso percorrido para validar o ponto 

predefinido. A precisão do GPS também pode contribuir para este problema, que pode ter 

influência consoante as condições atmosféricas ou até erros no cálculo da posição dos 

satélites (Manweiler, Jain, & Roy Choudhury, 2012). 

Este problema pode ser resolvido se for dada uma tolerância ao utilizador na 

passagem pelos pontos predefinidos, através da distância percorrida ou até mesmo 

averiguando se o utilizador não está a afastar dos pontos seguintes do percurso. Assim, os 

investigadores consideraram que era importante fazer mais uma iteração para a resolução do 

problema supramencionado. 
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6.2.6. Terceira iteração  

Nesta terceira iteração, o foco continua com o refinamento da funcionalidade de 

navegação. É proposta uma solução ao problema exposto na segunda iteração da 

funcionalidade de navegação, determinando se o utilizador avançava pelo percurso mesmo 

não passando dentro do raio do próximo ponto predefinido. Para aferir o estado do percurso, 

foram utilizados os três próximos pontos predefinidos que o utilizador deve passar. Para 

considerar o percurso do utilizador como válido, foram desenvolvidos alguns cálculos, tendo 

sido consideradas duas hipóteses nomeadas como hipótese ‘A’ e hipótese ‘B’. 

6.2.6.1. Especificação dos requisitos  

Os requisitos para esta iteração referem-se ao cálculo da posição do utilizador através 

de duas hipóteses que servem de requisitos e que foram incluídos aos requisitos das iterações 

anteriores: 

• Detetar se o utilizador já está mais perto do segundo ponto predefinido (RF3.1) 

– descrito no subcapítulo “Cálculo da hipótese ‘A’”; 

• Detetar se o utilizador já está mais perto do terceiro ponto predefinido (RF3.2) 

– descrito no subcapítulo “Cálculo da hipótese ‘B’”. 

6.2.6.1.1. Cálculo da hipótese ‘A’ (o utilizador já está mais perto do segundo ponto predefinido) 

A hipótese ‘A’ consiste no cálculo da posição do utilizador relativamente ao percurso 

prescrito. Nesta hipótese, é ponderado que o utilizador apesar de ter passado dentro do raio 

de validação do primeiro ponto prescrito, já caminhou mais que a distância prescrita até esse 

ponto e já vai em direção ao segundo ponto prescrito. 

Para ser validado a hipótese ‘A’ as seguintes condições têm que ser verdadeiras: 

1. Se o utilizador já saiu do ponto base; 

2. Se a distância percorrida desde o ponto base até à localização atual do 

utilizador for superior à distância prevista entre o ponto base e o primeiro ponto 

predefinido; 

3. Se o utilizador está mais perto do segundo ponto do que do primeiro ponto 

predefinido. 

Caso a hipótese ‘A’ seja validada, é guardado o primeiro ponto predefinido como sendo 

o novo Ponto Base. Assim, é considerado que o utilizador caminhou uma distância superior 

ao prevista e que se está a aproximar do segundo ponto, mesmo sem ter passado dentro do 

raio de validação do primeiro ponto, para ser assumido que o utilizador está a seguir o 
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percurso correto. A seguir é apresentado uma implementação em Java do cálculo para a 

hipótese ‘A’. 

 Implementação do cálculo da Hipótese A em Java  

private Integer calculoHipoteseA (double distancia_UtilizadorLocalAtual_PontoBase,  

double distancia_UtilizadorLocalAtual_PrimeiroPontoPredefinido,  

double distancia_UtilizadorLocalAtual_SegundoPontoPredefinido, 

double distancia_PontoBase_PrimeiroPontoPredefinido) 

{ 

    if ((distancia_UtilizadorLocalAtual_PontoBase>0) 

&&(distancia_UtilizadorLocalAtual_PontoBase>distancia_PontoBase_PrimeiroPontoPredefinido) 

&&(distancia_UtilizadorLocalAtual_PrimeiroPontoPredefinido>distancia_UtilizadorLocalAtual_SegundoPontoP

redefinido)) 

    { 

/* Foi considerada válida a hipótese A, pois o utilizador já saiu do ponto base, já percorreu 

uma distância superior desde o ponto base comparado com a distância entre o ponto base com o primeiro 

ponto predefinido e está mais perto do segundo ponto predefinido que do primeiro ponto */ 

return 1; 

    } 

    else 

    { 

return 0; //não foi validada a hipótese A 

    } 

} 

Na Figura 34 é ilustrado a hipótese ‘A’ supramencionada, onde o utilizador apesar de 

não ter passado dentro do raio de validação do primeiro ponto, é considerado que o utilizador 

passou no primeiro ponto por ter percorrido uma distância superior desde o ponto base 

comparado com a distância entre o primeiro e o segundo ponto predefinido, assim como é 

verificado que o utilizador está mais perto do segundo ponto predefinido do que do primeiro. 

É possível observar na Figura 34, a ilustração da hipótese A, com o utilizador a 

aproximar-se do segundo ponto predefinido, sem ter passado no raio de validação do primeiro 

ponto predefinido. 

 

Figura 34 - Ilustração da hipótese 'A', proposta na funcionalidade de navegação na terceira iteração 



Sistema para a supervisão de exercício físico na doença arterial periférica 

93 

6.2.6.1.2. Cálculo da hipótese ‘B’ (o utilizador já está mais perto do terceiro ponto predefinido) 

A hipótese ‘B’ consiste numa extensão da hipótese ‘A’, validando o utilizador como 

estando mais perto do terceiro ponto predefinido ao invés do segundo ponto predefinido. É 

necessário existir este cálculo adicional, porque existem troços dos percursos que por vezes, 

durante as caminhadas não recebem as atualizações do GPS com precisão suficiente 

(Manweiler et al., 2012). Assim é assegurado alguma flexibilidade no auxílio da navegação do 

utilizador no percurso prescrito, mas garantido que o percurso é caminho pela ordem prescrita.  

Para ser validado a hipótese ‘B’ as seguintes condições têm que ser verdadeiras: 

1. Se o utilizador já saiu do ponto base; 

2. Se a distância percorrida desde o ponto base até à localização atual do 

utilizador for superior à: distância prevista entre ponto base e o primeiro ponto 

predefinido mais a soma da distância prevista entre o primeiro ponto com o 

segundo predefinido; 

3. Se o utilizador está mais perto do segundo ponto do que do primeiro ponto 

predefinido; 

4. Se o utilizador está mais perto do terceiro ponto do que do segundo ponto 

predefinido. 

É exposto a seguir a implementação do código em Java para os cálculos da Hipótese 

‘B’. 

Implementação do cálculo da Hipótese B em Java 

private Integer calculoHipoteseB (double distancia_UtilizadorLocalAtual_PontoBase,  

double distancia_UtilizadorLocalAtual_PrimeiroPontoPredefinido, 

double distancia_UtilizadorLocalAtual_SegundoPontoPredefinido, 

double distancia_UtilizadorLocalAtual_TerceiroPontoPredefinido, 

double distancia_PontoBase_PrimeiroPontoPredefinido, 

double distancia_PrimeiroPontoPredefinido_SegundoPontoPredefinido) 

{ 

    if ((distancia_UtilizadorLocalAtual_PontoBase>0) 

&&(distancia_UtilizadorLocalAtual_PontoBase>(distancia_PontoBase_PrimeiroPontoPredefinido 

+distancia_PrimeiroPontoPredefinido_SegundoPontoPredefinido)) 

&&(distancia_UtilizadorLocalAtual_PrimeiroPontoPredefinido>distancia_UtilizadorLocalAtual_SegundoPontoP

redefinido) 

&&(distancia_UtilizadorLocalAtual_SegundoPontoPredefinido>distancia_UtilizadorLocalAtual_TerceiroPontoP

redefinido) 

) 

    { 

/* Foi considerada válida a hipótese B, pois  

1ª Condição->o utilizador já saiu do ponto base 

2ª Condição->já percorreu uma distância superior desde o ponto base comparado com a soma da 

distância do ponto base até ao primeiro ponto com a distância do primeiro ponto com o segundo ponto 

predefinidos  

3ª Condição-> está mais perto do segundo ponto que do primeiro ponto predefinido 

4ª Condição-> está mais perto do terceiro ponto que do segundo ponto predefinido */ 

return 1; 
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    } 

    else 

    { 

return 0; //não foi validada a hipótese B 

    } 

} 

Na Figura 35, é ilustrado a hipótese ‘B’, onde é possível observar o utilizador que se 

dirige para o terceiro ponto predefinido, não tendo passado dentro dos raios de validação do 

primeiro e segundo pontos predefinidos.  

 

Figura 35 - Ilustração da hipótese 'B' proposta na funcionalidade de navegação na terceira iteração 

Na Figura 35, é apresentado a ilustração da hipótese ‘B’, que resumidamente, propõe 

que o utilizador já caminhou a distância prescrita entre o ponto base e o segundo ponto 

predefinido, e que está em direção ao terceiro ponto predefinido. Sendo esta hipótese 

validada, o segundo ponto predefinido passa a ser o novo ponto base, sendo considerado o 

ponto predefinido mais recente por onde o utilizador caminhou. 

6.2.6.2. Desenvolvimento do protótipo 

O protótipo desta iteração continuou o desenvolvimento do protótipo da segunda 

iteração, tendo sido só focado na lógica da navegação. O desenvolvimento baseou-se nos 

dois requisitos supramencionados. 

6.2.6.3. Avaliação da funcionalidade de navegação 

A avaliação da navegação da terceira iteração, seguiu a especificação dos testes 

unitários como tinha sido descrito no subcapítulo 6.2.3. Nesta iteração, para poder ser 

validada com exatidão as hipóteses ‘A’ e ’B’ supramencionadas, foram elaborados oito testes 

unitários, avaliando vários acontecimentos desde o utilizador a afastar-se do percurso ou a 
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avançar sem passar nos primeiros pontos predefinidos. Devido à extensão dos testes unitários 

realizados e ao contrário do exposto nas duas primeiras iterações, não será apresentado num 

mapa os pontos predefinidos e os pontos de teste. Ao invés, será apresentado na Tabela 10 

situada no capítulo Anexos, todos os pontos geográficos relativos aos pontos predefinidos e 

dos testes, incluindo as aferições pretendidas e os resultados obtidos. Assim é transposto 

com maior exatidão todos os testes realizados. As cinco primeiras localizações dos pontos 

predefinidos estão na Tabela 9 do capítulo Anexos, como tinha sido descrito na especificação 

dos testes unitários. 

Os resultados obtidos dos testes unitários, indiciaram que estas duas hipóteses 

propostas neste subcapítulo, trouxeram maior flexibilidade ao utilizador enquanto garantiram 

que era percorrido o percurso prescrito. 

Os investigadores que colaboraram neste projeto, decidiram testar a aplicação num 

percurso prescrito pelo campus da UTAD, e reportaram que a navegação ficou mais 

adaptável, permitindo assim percorrer o percurso pela ordem prescrita e sem muita entropia 

na caminhada. 

6.3. Considerações Finais 

Foi apresentado um sistema com o objetivo de auxiliar a prescrição de exercício físico, 

e a sua consequente supervisão focada nos pacientes com DAP. Para cumprir este objetivo, 

foi aproveitado o conhecimento adquirido na construção de um sistema de supervisão de 

exercício. O sistema de prescrição proposto é composto por dois componentes nevrálgicos, 

os serviços online e a aplicação móvel. 

Os serviços online permitem o armazenamento dos dados que servem de suporte 

tanto à prescrição de um percurso para os pacientes, como a recolha de dados durante esse 

percurso. Os serviços online, contam também com uma plataforma web onde é possível 

desenhar e avaliar a priori o trajeto a ser percorrido pelo paciente, podendo assim auxiliar os 

profissionais de saúde a adequarem um trajeto ao perfil físico e pessoal dos seus pacientes. 

A aplicação móvel foi desenvolvida com o conhecimento adquirido previamente, para 

implementar uma interface usável aos pacientes com DAP. A aplicação permitia a navegação 

dos pacientes pelo percurso prescrito, assim como a sua recolha de dados. A funcionalidade 

de navegação foi avaliada com testes unitários que auxiliou a deteção de erros no 

desenvolvimento. Esta funcionalidade necessitou de três iterações para poder servir de 

suporte, à navegação dos utilizadores pelo percurso prescrito. 
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7. Conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo é apresentado uma síntese ao trabalho desenvolvido incluindo um 

breve resumo do que foi elaborado nos capítulos sobre as características da doença arterial 

periférica e da revisão da literatura das tecnologias de supervisão remota do exercício físico 

nesta doença. Contudo, o foco deste capítulo foi para a solução proposta, onde foram 

apresentados dois sistemas desenvolvidos para os indivíduos com a doença arterial periférica 

poderem ser acompanhados remotamente pelos profissionais de saúde. No final é 

apresentada a lista de publicações originadas pelos trabalhos realizados nesta dissertação. 
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7.1. Síntese 

Nesta dissertação foram apresentados dois sistemas de supervisão de exercício físico, 

orientada para pessoas com DAP. Para conseguir compreender o contexto da doença foram 

identificadas as características, a epidemiologia e os tratamentos. As caraterísticas destes 

doentes, atravessa numa parte significativa, a existência do sintoma de claudicação 

intermitente, que limita progressivamente a capacidade física do doente com DAP. Este 

sintoma, encontra-se em evolução na escala mundial, fazendo parte deste sintoma uma 

população na sua maioria em envelhecimento. São recomendados vários tratamentos, mas a 

prática regular do exercício físico é um dos que traz melhorias significativas. 

Para poder motivar e avaliar os pacientes com DAP, na prática de exercício físico, 

existem várias ferramentas e testes que podem ser agrupadas em dois grupos: exercício 

supervisionado no hospital ou exercício feito em casa/comunidade. O primeiro, foi validado 

em vários artigos como o que tem maior eficácia nas melhorias obtidas nos pacientes com 

DAP. O segundo, é considerado como frequentemente recomendado pelos profissionais de 

saúde devido a dificuldades, muitas vezes por questões económicas, nos pacientes em 

prosseguir com o exercício supervisionado no hospital. Para trazer a eficácia do exercício 

supervisionado no hospital para o programa de exercício em casa ou no hospital, é 

recomendado a utilização de dispositivos móveis para ser feita a supervisão dos pacientes 

em ambulatório. Para averiguar o estado da arte neste tópico, foi conduzida uma revisão da 

literatura. Foram encontrados na sua maioria algumas limitações que causam entropia na 

interação do paciente com estes dispositivos. Dado que a população-alvo dos pacientes com 

DAP contém uma parte significativa de pessoas idosas, é importante ter em consideração a 

interação dos mesmos com os dispositivos. Muitos artigos encontrados, reportam que era 

necessário a obtenção dos dados dos dispositivos e enviar esses dados para os profissionais 

de saúde. Esta operação requer alguns conhecimentos técnicos, que não é comum encontrar 

na população idosas. A revisão da literatura permitiu assim obter alguns requisitos a ter em 

atenção na construção de um sistema de supervisão. 

Com base nos requisitos supramencionados, foi construído um sistema de supervisão 

com uma aplicação móvel e com um serviço online. O desenvolvimento contou com a 

colaboração direta de investigadores de desporto e saúde assim como dos pacientes com 

DAP. Os serviços online continham o suporte para o armazenamento da recolha dos dados 

de atividade física e uma plataforma web para auxiliar os profissionais de saúde 

supervisionarem os pacientes. A aplicação móvel foi desenvolvida após várias iterações, que 

englobavam a construção e análise de protótipos em pacientes com DAP, permitindo assim 

obter uma aplicação móvel considerada usável, após sucessivos refinamentos de protótipos. 
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Os conhecimentos adquiridos na construção do sistema de supervisão, auxiliou na 

construção de um sistema com base num paradigma diferente: a prescrição de exercício 

físico. Este sistema tinha a vantagem de os profissionais de saúde poderem prescreverem um 

percurso, personalizado a cada paciente, de forma a ser recomendado um trajeto adequado 

às capacidades físicas de cada pessoa. Este sistema foi composto também por serviços 

online e por uma aplicação móvel. Os serviços online armazenavam os dados e permitiam 

aos profissionais de saúde desenharem o percurso adequado a cada paciente, podendo 

analisar com métricas como a distância ou o declive. A aplicação móvel para além da recolha 

de dados, auxiliava os pacientes na navegação do percurso prescrito, sendo esta 

funcionalidade avaliada com testes unitários. 

Após a construção destes sistemas, em suma pode-se constatar o desenvolvimento 

de duas plataformas que permitem auxiliar os profissionais de saúde a acompanhar a 

evolução das capacidades físicas dos seus pacientes, adequando ao mesmo tempo uma 

solução usável para os pacientes com DAP.  

As contribuições fornecidas com a realização dos trabalhos nesta dissertação foram 

as seguintes: 

• Estudo sobre a caracterização da doença arterial periférica; 

• Estudo sobre o estado da arte na supervisão do exercício físico à distância na 

doença arterial periférica; 

• Um sistema de monitorização do exercício físico à distância que teve em 

atenção a usabilidade dos indivíduos com a doença e que permite através de 

uma aplicação móvel, recolher dados de caminhadas incluindo parâmetros 

como a distância percorrida, a cadência de passos, o nível da dor numa escala 

normalizada entre outros parâmetros; 

• Um sistema para a prescrição do exercício físico e a sua supervisão, permitindo 

que seja feita a prescrição de percursos; 

• Publicações científicas sobre os trabalhos realizados na dissertação. 

7.2. Trabalho futuro 

Para trabalho futuro, é recomendado aplicar testes de usabilidade para os pacientes 

com DAP, no sistema de prescrição de exercício físico, de forma a garantir eficazmente uma 

solução não só funcional, mas sim usável. É necessário que também seja fornecida formação 

aos profissionais de saúde, de forma a poderem aprender a utilizar os sistemas construídos. 

Deve ser construída uma aplicação móvel que permita aos profissionais de saúde 

acompanharem em tempo real o exercício efetuado pelos indivíduos com DAP. Também é 
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necessário a realização de programas piloto, para ser colocado os sistemas desenvolvidos 

em ambiente real, conseguindo assim ligar os profissionais de saúde aos indivíduos com DAP. 

7.3. Lista de publicações originais 

Neste subcapítulo é apresentada a lista de publicações originais que surgiram pelos 

trabalhos desenvolvidos nesta dissertação. 

7.3.1. Abstracts publicados em conferências científicas 

Muñoz, I., Garatea, J., Garatea, J., Muñoz, I., Ala, S., Cardoso, F., . . . Barroso, J. 

(2017). International Conference on Technology and Innovation in Sports, Health and 

Wellbeing (TISHW). BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 9(1), 5. 

doi:10.1186/s13102-017-0068-y 

7.3.2. Short-Communications em revistas científicas 

Reis, A., Paulino, D., Abrantes, C., Machado, I., Barroso, J., & Paredes, H. (2017). 

Usage of Mobile Devices to Help People Suffering From Peripheral Arterial Disease Upkeep a 

Healthy Life. J Phy Med Rehab, 1(103), 1-3. 

7.3.3. Artigos publicados em conferências científicas 

Paulino, D., Reis, A., Barroso, J., & Paredes, H. (2017). Mobile devices to monitor 

physical activity and health data. Paper presented at the Information Systems and 

Technologies (CISTI), 2017 12th Iberian Conference. doi:10.23919/CISTI.2017.7975771 

Paulino, D., Reis, A., Barroso, J., & Paredes, H. (2018). Technologies Applied to 

Remote Supervision of Exercise in Peripheral Arterial Disease: A Literature Review. Paper 

presented at the International Conference on Universal Access in Human-Computer 

Interaction, Las Vegas, United States. doi:10.1007/978-3-319-92052-8_25 

7.3.4.  Capítulos de livros 

Paulino, D., Reis, A., Barroso, J., & Paredes, H. (2018). Monitoring the Physical Activity 

of Patients Suffering From Peripheral Arterial Disease. Mobile Applications and Solutions for 

Social Inclusion (pp. 216-234): IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-5270-3.ch009 
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9. Anexos 

Neste capítulo encontram-se os anexos mencionados nos capítulos anteriores. 

9.1. Webservice 

Tabela 5 - Funcionalidades do webservice do sistema de supervisão de exercício físico para as tabelas 

user, dailyrec, walkrec e relationuser 

Recurso URI 
Método 

HTTP 
Função 

user 

/user/[email] GET Retorna o id do utilizador 

/user/id/[id] GET Confirma se o utilizador existe 

/user POST Cria o utilizador 

dailyrec 

/dailyrec GET Retorna todos os registos diários 

/dailyrec/[idUser] GET 
Retorna todos os registos diários 

do utilizador 

/dailyrec/[idUser]/[date] GET 
Retorna o registo diário do 

utilizador na data inserida 

/dailyrec POST Cria ou edita o registo diário 

walkRec 

/walkrec GET 
Retorna todos os registos de 

caminhadas 

/walkrec /[idUser] GET 
Retorna todos os registos de 

caminhadas do utilizador 

/walkrec/[idUser]/[idWalk

Rec] 
GET 

Retorna o registo de caminhada 

do utilizador pelo identificador 

/walkrec/[idUser]/pause/[

dateStartPause] 
GET 

Retorna uma caminhada de um 

utilizador cuja data de inicio e de 

fim abrange o parâmetro data 

/walkrec POST 

Cria ou edita registo de uma 

caminhada, sendo que retorna o 

identificador desse registo gerado 

na base de dados 

relationuse

r 

/relationuser GET 

Retorna todas as relações entre 

os utilizadores (profissionais de 

saúde com os pacientes) 

/relationuser/[idUserProfe

ssional] 
GET 

Retorna todas as relações do 

profissional de saúde 

/relationuser/[idUserProfe

ssional]/[idUserPatient] 
GET 

Retorna a relação entre o 

profissional de saúde e o paciente 

/relationuser POST 
Cria ou edita a relação entre os 

utilizadores 
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Tabela 6 - Funcionalidades do webservice do sistema de supervisão de exercício físico para as tabelas 
'altitudepressure','gps','painstate','step','pause' e 'heartrate 

Recurso URI 
Método 

HTTP 
Função 

altitudepre

ssure 

/altitudepressure/[idWalk

Rec] 
GET 

Retorna os registos de altitude 

pelo identificador de uma 

caminhada. 

/altitudepressure/[idDaily

Rec]/[dateStart] 
GET 

Retorna o registo da altitude pelo 

identificador do registo diário e 

pela data enviada. 

/altitudepressure POST Cria o registo da altitude 

gps 

/gps/[idWalkRec] GET 
Retorna os registos de gps pelo 

identificador de uma caminhada. 

/gps/[idDailyRec]/[dateSt

art] 
GET 

Retorna o registo do gps pelo 

identificador do registo diário e 

pela data enviada. 

/gps POST Cria o registo de gps 

painstate 

/painstate /[idUser] GET 
Retorna todos os registos de nível 

da dor do utilizador 

/painstate/[idDailyRec]/[d

ateStart] 
GET 

Retorna o registo do nível da dor 

pelo identificador do registo diário 

e pela data 

/painstate POST Cria um registo de nível da dor 

step 

/step /[idUser] GET 
Retorna todos os registos de 

passos do utilizador 

/step /[idUser]/[lastDays] GET 

Retorna todos os registos de 

passos do utilizador nos últimos 

dias, consoante o parâmetro 

‘lastDays’ 

/step/[idDailyRec]/[dateSt

art]/[dateEnd] 
GET 

Retorna todos os registos dos 

passos de um registo diário e 

consoante o intervalo de data de 

início e de fim 

/step POST Cria um registo de passos 

pause 
/pause/[idUser] GET 

Retorna todos os registos de 

pausas do utilizador 

/pause POST Cria um registo de uma pausa 

heartrate 

/heartrate/[idWalkRec] GET 
Retorna os registos de batimentos 

cardíacos de uma caminhada 

/heartrate POST 
Cria um registo de batimento 

cardíaco 
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Tabela 7 - Códigos de estado do HTTP das respostas possíveis do webservice 

Método do HTTP Resultado Código de estado HTTP 

GET 

Recurso não existe 404 

Não tem nenhum registo 204 

Existem pelo menos um registo 200 

POST 

Recurso não existe 404 

O registo foi criado com 

sucesso 
201 

Houve um problema na 

criação/edição do registo 
204 

O registo já existia e foi editado 

com sucesso 
208 

Outro método HTTP 
O método utilizado não é 

permitido 
405 

 

Tabela 8 - Funcionalidades do webservice do sistema de prescrição de exercício físico para as tabelas 
'walkprescription','walkrec' e 'walkgps' 

Recurso URI 
Método 

HTTP 
Função 

walkprescription 
/walkprescription?[idPr

ocess]&[token] 
GET 

Retorna um percurso predefinido de 

um processo sendo que é necessário 

ter um token válido 

walkrec /walkrec POST 
Armazena um registo de uma 

caminhada 

walkgps /walkgps POST 

Armazena uma localização 

geográfica obtida por um utilizador 

durante uma caminhada 

9.2. Testes unitários do sistema baseado na prescrição de exercício 

Tabela 9 – Primeiras cinco localizações dos pontos predefinidos do percurso prescrito no subcapítulo 
6.2.3 

Ordem do ponto predefinido do 

percurso prescrito 

Localização geográfica 

(latitude, longitude) 

1º (41.28724, -7.7408) 

2º (41.28725, -7.74063) 

3º (41.28727, -7.74057) 

4º (41.2873, -7.74054) 

5º (41.28731, -7.7405) 
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Tabela 10 - Resultados dos testes unitários realizados na terceira iteração descrita no subcapítulo 6.2.6 

Aferição pretendida da funcionalidade 

de navegação 

Localização geográfica do 

ponto de teste 

(latitude, longitude) 

Resultado 

obtido 

Utilizador está a mais que 500 metros do 

ponto inicial predefinido.  
(1,1) 

Aferição 

válida 

Utilizador está dentro do raio de validação 

do primeiro ponto predefinido. 
(41.287254, -7.740778) 

Aferição 

válida 

Utilizador está dentro do raio de validação 

do segundo ponto predefinido. 
(41.28727,-7.740672) 

Aferição 

válida 

Utilizador está a 85.5 metros do ponto 

inicial predefinido, pelo que é informado 

que os restantes cálculos da rota só 

começam quando passar pelo ponto inicial. 

(41.2871, -7.741816) 
Aferição 

válida 

Utilizador passou previamente pelos dois 

primeiros pontos predefinidos, mas está a 

44.8 metros do primeiro ponto. Deve ser 

informado que o utilizador está a sair do 

percurso. 

(41.287208, -7.741335) 
Aferição 

válida 

O utilizador está a 6 metros do segundo 

ponto predefinido, após ter passado pelo 

primeiro ponto predefinido. Deve ser 

informado que nada ainda foi concluído e 

que o utilizador está no caminho (ainda 

não foram validadas as hipóteses nem 

passou nesse momento pelo raio de 

validação do segundo ponto). 

(41.287266, -7.740698) 
Aferição 

válida 

É verificada a hipótese ‘A’. (41.28732 ,-7.74063) 
Aferição 

válida 

É verificada a hipótese ‘B’. (41.28730,-7.74051) 
Aferição 

válida 
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9.3. Declaração de consentimento 

Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial 

(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edimburgo 2000) 

No âmbito do programa “Passus saudáveis na Doença Arterial Periférica” desenhado e direcionado para a doença 

arterial periférica numa parceria entre o CIDESD/UTAD e o CHTMAD, será incluído num programa de exercício supervisionado 

ou num programa de exercício autónomo em ambulatório, com uma duração de 6 meses. O programa de exercício 

supervisionado contempla exercício cardiovascular e exercícios contra resistência para os membros inferiores, e o programa 

autónomo em ambulatório contempla exercício cardiovascular. 

A participação no programa de exercício supervisionado e no programa de exercício autónomo em ambulatório implica 

a realização de avaliações de indicadores associados à doença arterial periférica e da aptidão física, que serão repetidas aos 0, 

3 e 6 meses, e que me foram explicados até à assinatura deste consentimento. 

O programa de exercício será supervisionado e realizado nas instalações do CHTMAD e consistirá na realização de 3 

sessões de exercício por semana até um máximo de 40 minutos de duração, seguido de 2 a 3 séries de repetições máximas de 

3 exercícios de força muscular. A intensidade e a duração parcial do exercício cardiovascular serão manipuladas através da 

velocidade e inclinação da caminhada e controladas através da escala da dor, perceção subjetiva do esforço e os exercícios 

resistidos utilizarão o peso do próprio corpo.  

O programa de exercício autónomo em ambulatório será realizado em ambulatório e consistirá na realização de 3 

caminhadas por semana até um máximo de 40 minutos de duração. Os doentes serão instruídos por forma a controlarem a 

intensidade e a duração do exercício cardiovascular com recurso à escala da dor e da perceção subjetiva do esforço. 

Os programas contemplam ainda a utilização de um aplicativo móvel para a monitorização da qualidade da caminhada. 

Eu, abaixo-assinado, (nome completo do voluntário) ________________________________________________ 

compreendi a explicação que me foi fornecida acerca do protocolo de exercício, bem como do programa “Passus Saudáveis na 

Doença Arterial Periférica” em que serei incluído. Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias, e 

de todas obtive resposta satisfatória. 

 Declaro que tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, a informação ou 

explicação que me foi prestada versou os objetivos, os métodos, os benefícios previstos, os riscos potenciais e o eventual 

desconforto. Além disso, foi-me afirmado que tenho o direito de recusar a todo o tempo a minha participação no programa, 

sem qualquer prejuízo próprio. Por isso, consinto ser incluído no programa proposto. 

 Declaro que autorizo a ser fotografado, que façam vídeos e edições de imagem/vídeo de mim e sobre o meu caso clínico e 

que estas imagens possam ser utilizadas para finalidade didática e científica. 

Data: ___/___/2017 

Assinatura do Voluntário: 

________________________________________ 

 

Os responsáveis: 

 

  
Catrina Isabel Neto Gavião 

Abrantes 

(CIDESD/UTAD) 

____________________

_______ 

 

Joana Margarida Magalhães 

Ferreira  

(CHTMAD) 

____________________

_______ 

 


