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ABSTRACT

In Brazil , the breast cancer is considered a major
issue at the public health system, due to its high
occurrence and mortality rates. The main
challenge for the physicians and patients is to
seek the adequate manner to access, clearly and
precisely, all the requirements to the inherited
breast cancer in order to perform the proper
genetic test to detect genetic mutations. In
Genomika Diagnósticos laboratory, it has
developed an educative quiz of questions and
answers. In this work, it’s presented a case study
in healthcare, the design and development process
of building the application using interactive
processes and the results of user-centered test
cases.
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PROBLEMA

No Brasil, o câncer de mama é considerado um
problema relevante de saúde pública, devido a
sua alta taxa de incidência e mortalidade [1]. O
câncer de mama hereditário é responsável por até
10% dos tumores de mama na população
feminina e deste grupo até 15% das mulheres
saudáveis tem
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grau com câncer de mama [2]. Se mais de um
parente próximo teve câncer de mama, o risco é
maior. Este risco é ainda maior se os parentes
tiveram câncer de mama, antes do início da
menopausa ou em ambas as mamas. Ademais, a
presença de outros tipos de câncer, como do
ovário e de mama masculino, aumentam a
probabilidade da doença ser hereditária [2].
Um desafio para os médicos e pacientes está no
modo de como avaliar de forma clara e precisa,
os requisitos que atendem a pré-disposição de
câncer de mama hereditário. Em consequência,
esse desafio impacta na tomada de decisão para a
realização do teste genético adequado para
detecção de alterações genéticas.
Devido à alta taxa de incidência e mortalidade
por câncer de mama, pode existir grande
preocupação e questionamentos por parte de
pacientes e familiares com relação à influência da
hereditariedade no aparecimento da doença.
Atualmente, devido a avanços na área de
oncogenética, não só existem ferramentas para
determinar o peso do componente familiar, como
também se pode reverter esta preocupação inicial
com medidas terapêuticas e preventivas
personalizadas. A partir deste avanço na área de
testes genéticos, sabe-se que a avaliação do risco
hereditário, ao ser realizada antecipadamente,
pode auxiliar no tratamento do paciente e até na
detecção das mesmas alterações/mutações
genéticas em seus familiares.
O desafio corrente se dá devido as diretrizes da
National Comprehensive Cancer Network
(NCCN)1 para estudo deste risco de câncer de
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mama possuírem um linguajar técnico para ser
entendido por um paciente e às vezes até mesmo
por um médico, cuja especialidade não é genética
clínica.
SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

Com o objetivo de mitigar este problema, o
laboratório de testes genéticos, Genomika
Diagnósticos, desenvolveu a aplicação web
MamaRisk2, que possui propósitos educacional e
de apoio a indicação de realização de teste
genético de avaliação de risco hereditário de
câncer de mama, ovário e pâncreas. Trata-se de
um quiz de perguntas e respostas para auxiliar
médicos,
pacientes
e
familiares
na
conscientização e entendimento dos fatores
indicadores para se realizar tal teste.
O aplicativo MamaRisk foi elaborado para web
com design responsivo, isto é, adaptando a
interface para o acesso por dispositivos móveis,
como smartphones e tablets. Inicialmente, o
usuário precisa fazer um cadastro com um email,
ou conta do Google3 ou do Facebook4. Em
seguida, são feitas perguntas de sexo, idade, se é
judeu ashkenazi e se já teve câncer. Se não teve
câncer, o usuário vai para a pergunta do histórico
familiar de câncer. Se o usuário tiver histórico
pessoal de câncer, perguntas sobre o câncer são
feitas. As perguntas são sobre a idade do
diagnóstico e o tipo de câncer. Se o câncer não
for de mama, o usuário vai para a pergunta do
histórico familiar de câncer. Se o câncer for de
mama, então surgem novas perguntas específicas
sobre o subtipo, se o câncer foi identificado nas
duas mamas e se foi recorrente. Então o usuário
vai para o histórico familiar. Se o usuário não
possuir histórico familiar de câncer, então finaliza
o quiz. Se o usuário possuir histórico familiar de
câncer, então poderá adicionar até três parentes
com casos de câncer. Para cada parente
cadastrado, há perguntas específicas sobre os
cânceres que foram acometidos. Há também a
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opção de editar um parente. Após esta etapa,
encerra-se o quiz e os resultados são mostrados.
As perguntas e respostas foram elaboradas com
base nas regras da NCCN. Como resultado do
quiz, as respostas são cruzadas com as regras
internacionais da NCCN e a aplicação informa a
indicação ou não do teste genético para avaliação
hereditária no câncer de mama, ovário e pâncreas.
Também há a opção de fazer o download de um
relatório ao final do uso, no qual o aplicativo
apresenta ao usuário (paciente ou médico) em
formato PDF: (i) caso positivo, quais regras
cruzaram com suas respostas, visando esclarecer
ao paciente e ao médico as regras que o paciente
se enquadra; e (ii) caso negativo, ou seja, quando
nenhuma resposta coincide com nenhuma regra o
aplicativo disponibiliza todas as regras da NCCN,
com o propósito de conscientizar os usuários.
Além disso, foi desenvolvida uma página web
com mais informações sobre testes genéticos para
mastologia.
Neste trabalho, apresenta-se também um estudo
de caso na área de informática na saúde,
contemplando o processo de design e
desenvolvimento do aplicativo com foco no
usuário.
Processo de Desenvolvimento

Durante o processo de desenvolvimento do
aplicativo,
diversos
stakeholders
foram
consultados, como médicos e pacientes/usuários
em potencial. O time de desenvolvimento foi
composto por um designer e desenvolvedor frontend, um gerente de projeto, um médico
especialista em genética clínica (com doutorado
em Imunologia) e um desenvolvedor back-end.

Figura 1. Processo de Desenvolvimento.

Inicialmente, na etapa de requisitos, para
organizar as regras do NCCN o médico

especialista
em
genética
clínica
fez,
colaborativamente, com os outros integrantes, um
inventário de conteúdo em uma planilha: artefato
comum à arquitetura de informação, quando se
tem muito conteúdo e precisa-se dividi-lo em
categorias
ou
regras
e
relacioná-las,
possibilitando visualizar todo o conteúdo de uma
vez, servindo para facilitar o entendimento
holístico das regras. Enquanto isso, o
programador back-end estudava como integrar os
frameworks de front-end Angujar JS5 e de backend Django6, e o designer estudava interfaces de
aplicações similares, como as de quizes como o
Duolingo7.
A etapa de prototipação contempla o design e
desenvolvimento do app, e inicia-se a partir da
validação do entendimento das regras por todos
do time. Como há um padrão visual nas
interfaces, o design e o front-end das telas foram
desenvolvidos antes do back-end. No entanto, a
medida que o desenvolimento avança, a agilidade
na comunicação do time vai se tornando cada vez
mais necessária. Para facilitar ainda mais o
entendimento das regras e agilizar a
comunicação,
o
desenvolvedor
back-end
construiu colaborativamente com o time um
diagrama de árvore de decisão com as regras até
os possíveis resultados.
A árvore de decisão agilizou a comunicação do
time e lhe foi atribuída uma flexibilidade, sendo
modificada a medida que eram feitos testes do
app com o médico especialista em genética
clínica e percebia-se tal necessidade. Outro fator
que causou mudança na árvore de decisão e na
implementação foi o lançamento de alterações em
algumas regras pela NCCN, no primeiro semestre
de 2016.
Na etapa de testes, o app foi enviado para a um
grupo de potenciais usuários leigos e especialistas
em biomedicina, dos quais oito (8) responderam
espontaneamente um questionário sobre a

usabilidade e comunicabilidade do app. Estes
usuários utilizaram o app pelo navegador Google
Chrome8, em computadores de mesa e notebooks.
Além disso, foram feitos testes do app
presencialmente através da técnica thinking aloud
[3], em um smartphone Samsung S5 com Sistema
Operacional Android 5.0 e memória RAM de
16GB. Tais testes foram realizados com um
médico especialista em genética clínica
(participante do time de desenvolvimento) e com
uma amostra de quatro (4) potenciais usuários:
duas usuárias leigas em genética com formações
na área de administração (recursos humanos e
contabilidade), ambas com 25 anos de idade; e
dois especialistas em biomedicina, uma com
doutorado em citogenética, e outro com
doutorado em ciências da saúde, ambos com 30
anos de idade.
Os testes com os três especialistas (um médico e
dois biomédicos) serviram para a validação do
funcionamento das regras da NCCN no app como
esperado. Esta validação foi importante e se deu
da seguinte forma: o usuário, que domina as
regras, utilizava o MamaRisk e apontava os
resultados corretos ou não. Enquanto os testes
com usuários leigos possibilitaram elaboração de
novos requisitos de usabilidade.
A gravação em vídeo dos testes presenciais com
os cinco usuários (duas leigas, um médico, um
biomédico e um biomédica) que realizaram o
teste thinking aloud, se deu através do app
Lookback9, através do qual as expressões faciais
e interações na interface eram filmadas. A partir
das seções de testes, foram feitas análises de
dados dos vídeos do Lookback para elaboração de
novos requisitos de usabilidade ou ajustes em
requisitos
existentes.
Após
esta
elaboração/alteração de requisitos o processo
retornava para a etapa de desenvolvimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados emergiram a partir dos dados
extraídos dos testes à distância (questionário) e
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presenciais (vídeos do Lookback). Importante
mencionar que houveram testes durante todo o
processo. Após os primeiros testes presenciais, os
requisites eram priorizados e escolhidos alguns
para serem desenvolvidos. A cada implementação
de um conjunto de funcionalidades, novos testes
com os mesmos cinco usuários eram realizados,
checando se suas sugestões haviam sido
atendidas. A versão atual do app foi validada
pelos usuários dos testes presenciais.
Os dados extraídos das respostas do questionário
demonstraram que:
- 62,5% levaria o relatório em PDF para o
médico;
- 50% dos que responderam tiveram resultado
positivo de indicação de realização do exame
genético, e entre estes 75% reagiu como “Foi
prático receber essa informação pelo app,
não vi problemas”; e
- 100% compartilharia ou indicaria o app por
julgarem importante que outras pessoas
utilizem.
Como resultado dos testes presenciais, foram
obtidas alterações em:
- Vocabulário e metáforas de textos e ícones
da formulação de perguntas, textos e
botões – por exemplo, nas perguntas sobre
históricos pessoal e familiar havia uma
ambiguidade para os usuários, pois a palavra
"histórico" remete, para o modelo mental dos
usuários, ao conceito de “família”, o que
levou a mudança na pergunta do histórico
pessoal para: “você já teve câncer?”. Outro
exemplo é o de uma alteração nos ícones de
compartilhamento, pois usuários do iOS não
reconheciam a metáfora do ícone do
Android, enquanto que os usuários de
Android não reconheciam o ícone do iOS,
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sendo necessária a criação de ícones
específicos para cada plataforma;
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ficado claro que era apenas do app e não das
respostas. A interface de resultados foi
bastante alterada após os testes e os relatórios
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de um tipo de câncer a um parente, e um
usuário biomédico sentiu essa necessidade,
solucionada por inserção da pergunta “esse
parente teve outro câncer?” ao término da
inserção de um câncer ao parente.

Percebe-se, portanto, que os dados coletados no
questionário são menos específicos, enquanto que
os dados coletados a partir do teste thinking aloud
presencialmente são mais específicos. A
utilização das duas técnicas possibilitou um
entendimento mais amplo do contexto de uso.
Observou-se que em sua última versão, o
aplicativo
alcançou
seu
propósito
conscientizador, mediante boa usabilidade e
comunicabilidade.
CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a problemática do
câncer de mama no Brasil e a solução
desenvolvida
de
uma
aplicação
para
conscientização de pacientes, familiares e
médicos no apoio a indicação de realização de
teste genético de avaliação de risco hereditário de
câncer de mama, ovário e pâncreas.
Os testes com usuários foram importantes para
entendimento de modelos mentais de usuários,
além de guiar o processo para elaboração de
novos requisites a cada iteração no ciclo.
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