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RESUMO

BEZERRA, Paulo. A Impressão 3D e o HIV: Sistema Produto-Serviço para o
tratamento com antirretrovirais Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019.
(Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.)

Com o contínuo aumento da população vivendo com HIV/AIDS no mundo e a
queda das iniciativas sociais que auxiliam esta população, a baixa adesão aos
medicamentos antirretrovirais têm se tornado um problema. Esta pesquisa se propõe
a desenvolver um projeto de open design, a partir de um sistema produto-serviço e
impressão 3D, resultando em uma coleção de acessórios vestíveis impressos em 3D
e com o objetivo de transportar medicamentos antirretrovirais por pessoas vivendo
com HIV/AIDS. Auxiliando no processo de adesão aos medicamentos, esta coleção
conta com o apoio de um aplicativo interativo por telefone para apoiar no registro e
no controle das ingestões de medicamentos.

Palavras-chaves: Design, HIV, Acessório Vestível, Open Design.



ABSTRACT

BEZERRA, Paulo. 3D Printing and HIV: Product-Service System for antiretroviral
treatment Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019. (Graduation Course
Conclusion.) Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019. (Trabalho de
Conclusão de Curso de Graduação.)

With the continued increase in the number of people living with HIV/AIDS worldwide
and the decline in social initiatives that help this population, low adherence to
antiretroviral drugs has become a problem. This research proposes to develop an
open design project, from a product-service system and 3D printing. A collection of
3D printed wearables for the transportation of antiretroviral drugs by people living
with HIV/AIDS. The case set intends to ease the medication use process attitude.
The use of medication case set has an smartphone app proposal for control support
and help users' experience journey.

Keywords: Design, HIV, Wearable, Open Design.
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INTRODUÇÃO

Em 2017, 36,9 milhões de pessoas viviam com HIV no mundo, de acordo com

o Programa Conjunto das Nações Unidas (UNAIDS, 2017) sobre vírus da

imunodeficiência humana (HIV) e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS),

dentro desta população 21,7 milhões de pessoas possuíam acesso à terapia com

antirretrovirais. O ano de 2017 também representa 1,8 milhões de novas infecções

pelo HIV, onde também 940.000 pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS.

Desde o início da epidemia, 77,3 milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV e

35,4 milhões de pessoas morreram por causas relacionadas ao vírus desde o inicio

da epidemia. Junto a este cenário preocupante, no mesmo ano de 2017, o número

de inovações sociais (IS) que dão suporte às pessoas vivendo com HIV e AIDS

(PVH/A) no Brasil caiu drasticamente. A revista ÉPOCA (2017) publicou que, em

São Paulo, o estado que sozinho representa a maior percentagem populacional do

país de PVH/A, foi registrado o fechamento de 13 iniciativas sociais que auxiliam

pessoas vivendo com HIV/AIDS, no período de 2013 à 2017. Este cenário é similar

ao encontrado nos outros estados do país.

Em meio a este contexto, visando melhorar o cotidiano das pessoas vivendo

com HIV/AIDS no estado do Rio de Janeiro, este projeto utilizou a metodologia de

Design Thinking (VIANNA, M. et al. 2012) para melhor entender o contexto atual das

inovações sociais que trabalham com as PVH/A, assim como entender as

necessidades e dificuldades desta população, utilizando a força e facilidade de

acesso da tecnologia de impressão 3D e do aparato tecnológico que nos rodeia para

propor um sistema produto-serviço (PSS) que possa auxiliar as PVH/A a ter uma

melhor adesão aos medicamentos antirretrovirais e, apoiar a sobrevivência das

iniciativas sociais que fornecem serviços a esta parcela da população.
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1. METODOLOGIA

Durante o desenvolvimento deste projeto, algumas metodologias foram

adicionadas à metodologia tradicional do Design, tais como: Sistema Produto-

Serviço e Design para Inovação Social. Logo após a apresentação de tais conceitos

e os objetivos de pesquisa, será apresentada a relevância do tema, que foi

levantada durante o processo de imersão preliminar (VIANNA, M. et al. 2012) no

assunto, seguido de uma imersão mais aprofundada, cujo objetivo foi conhecer de

forma mais detalhada o cotidiano da população vivendo com HIV, nesta etapa

utilizou-se como técnicas de coleta de dados a aplicação de questionários e

entrevistas ao vivo e por telefone. A coleta de dados se deu em um grupo de

pessoas vivendo(pessoas infectadas com o vírus) e convivendo(parentes, familiares

e amigos) com HIV/AIDS, assim como profissionais da área da saúde que estão

envolvidos com o tema de alguma maneira, seja ela direta ou indiretamente. A partir

deste momento, foi possível fazer um levantamento de problemas encontrados

durante a pesquisa e a seleção dos problemas a serem resolvidos com este projeto.

A partir do levantamento de problemas encontrados, deu-se início na etapa

de ideação (VIANNA, M. et al. 2012) com o intuito de gerar soluções para tais

problemas. Nesta etapa foram aplicadas uma sequência de ferramentas com o

intuito de gerar alternativas de soluções para os problemas encontrados e seguir

com a materialização das soluções geradas. A etapa de materialização (VIANNA, M.

et al. 2012) foi de suma importância, pois é nesta fase que as ideias começam a se

tornar palpáveis, é onde verificamos as medidas, os encaixes, as dimensões gerais

dos produto. Para finalizar, houve um momento de detalhamento da alternativa

escolhida e validação com os usuários, nesta fase foi possível verificar pontos do

projeto a serem melhorados e direcionar o olhar da pesquisa de uma maneira mais

real do problema.

Se torna imprescindível informar que todas estas etapas foram

acompanhadas de perto pelos usuários com o uso de Netnografia (Heinonen e

Medberg. 2018) como técnica de coleta de dados, ferramenta que possibilita um

contato mais direto com os usuários através do aplicativo WhatsApp, com o objetivo

de entender de forma mais aprofundada seu cotidiano e receber seus comentários

sobre o projeto e melhorias, a fim de desenvolver um produto inteiramente voltado

às necessidades dos usuários.
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1.1.O que é Sistema Produto-Serviço?

Levando em consideração o padrão de consumo atual, onde o acúmulo de

produtos tangíveis por parte da população mundial é encorajado pelo mercado, pela

mídia e pelo sistema econômico, resultando em montanhas de lixo espalhadas pelo

planeta, seja em aterros sanitários, em residências ou ainda espalhados pelo meio

ambiente, o Sistema Produto-Serviço vem como uma resposta a tal comportamento.

Um PSS é um grupamento de produtos e serviços, nos quais tem objetivo de

satisfazer, em conjunto, as necessidades dos usuários em um determinado contexto.

De uma perspectiva tradicional de marketing, a noção de PSS

origina-se da mudança do foco de marketing de produtos (onde as

características estão relacionadas com os seus componentes

materiais) a uma combinação mais complexa de produtos e serviços

de apoio à produção e ao consumo (M.J . Goedkoop et al(1985)

citado por Morelli (2002), página 4).

L.G. Shostack (1982) citado por Morelli (2002), informa que algumas

características específicas do PSS surgem quando se analisa o componente de

serviço em comparação às características usuais dos componentes do produto. Já

quanto a relação entre usuários, designers e provedores de serviços, os autores

informam que embora os fabricantes de produtos geralmente não tenham contato

com seus clientes, os prestadores de serviços geralmente moldam o serviço junto

com seus usuários, que de fato, participam do processo de produção do serviço

como ator ativo. Isso é particularmente evidente nos serviços facilitadores, ou seja,

serviços nos quais os clientes são fornecidos com todas as ferramentas necessárias

para executar funções específicas. PSS são sistemas socialmente construídos,

cujas características são determinadas pelos diferentes quadros culturais, sociais,

econômicos e tecnológicos dos atores envolvidos em sua construção. Ao agregar

serviços a produtos já existentes em resposta a necessidades do cotidiano, reduz

assim a fabricação de novos produtos sem deixar de atender a necessidades dos

usuários de um determinado sistema.

Os autores ainda informam que, no que diz respeito aos tempos de produção

e consumo, os produtos são produzidos e consumidos em diferentes momentos,

enquanto os serviços são efetuados no momento em que são fornecidos e utilizados.
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Os serviços são processos desenvolvidos e entregues durante um certo período de

tempo e sua configuração varia de acordo com seu uso. Por outro lado, os produtos

geralmente mantêm uma configuração bem definida (além do desgaste geral, que

não afeta sua estrutura fundamental) desde o momento da fabricação até a fase de

uso.

1.2. O que é Design para Inovação Social?

O termo Inovação Social, em sua amplitude, possui uma grande variedade de

definições, no entanto, pode-se afirmar que estas variadas percepções sobre o tema

possuem em comum a ideia de que uma inovação social busca o bem-estar de

indivíduos e comunidades através de uma forma inovadora de agir ou promover um

processo social (CLOTIER, 2003; MURRAY et al, 2010; MANZINI, 2014; MULGAN,

2007).

A inovação social visa resolver problemas sociais, tais como defender-se de

situações de risco, reconhecer-se como indivíduo social, criar soluções para

problemas existentes em seu dia-a-dia e assim por diante. (CHAMBON et al, 1982;

MULGAN et al, 2007). Mais especificamente, pretende satisfazer melhor

necessidades não encontradas ou mal atendidas pelos meios empresariais ou

governamentais. A inovação social pode ser vista como um processo de

aprendizagem cujo objetivo é individualizar e capacitar os indivíduos para resolver

seus problemas. É através da solidariedade que as pessoas desenvolvem sua

autonomia. Corroborando com Manzini (2008), Chambon et al concordam que o

principal objetivo da inovação social é a autogestão da vida cotidiana. A Inovação

Social deriva seu caráter inovador da ruptura com as práticas existentes em um

determinado contexto (ou seja, que podem ser práticas existentes em outros

lugares).

Com o conceito de Inovação Social estabelecido, podemos identificar o

potencial de trabalho do Design aplicado às Inovações Sociais. Papanek (1971) nos

diz que tudo que é feito envolvendo planejamento e com o objetivo de solucionar um

problema encontrado, é considerado Design. O autor ainda informa que “todos os

homens são designers” por estarem em constante planejamento para solucionar os

problemas encontrados no cotidiano. Com o ágil avanço da tecnologia da

informação, as iniciativas sociais que buscam novas perspectivas estratégicas,
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acabam por difundir o design (Mazini 2015). Agindo de tal maneira estas iniciativas

se deparam com a necessidade emergencial de novas ferramentas de comunicação,

colaboração, interação e cocriação de valores entre pares (Morelli et al, 2017). Estas

ferramentas estão intrínsecas ao trabalho do designer, mesmo aplicadas de

maneiras diferentes, a atividade criativa, sistêmica, cultural e artística, com o objetivo

de resolver problemas atua como papel principal das ações de design (Mozota,

2011).

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo geral

Criar um sistema para transporte de comprimidos, controle e registro ao

ingestão de medicamentos antirretrovirais por pessoas vivendo com HIV e AIDS e a

disponibilização do projeto para que as Inovações Sociais relacionadas ào HIV/AIDS

possam fazer uso do mesmo para geração de renda, proporcionando assim o

aumento da aderência do paciente ao medicamento e controle da aderência através

dos registros históricos assim como proporcionar um canal de troca de informações

necessárias entre a inovação social e a população.

1.3.2. Objetivos específicos

● Auxiliar o aumento da aderência ao medicamento de antirretrovirais por

PVH/A;

● Permitir aos usuários de antirretrovirais a possibilidade de controle e

registro da ingestão dos medicamentos;

● Disponibilizar aos usuários de antirretrovirais o histórico de registro do uso

do medicamento;

● Possibilitar o transporte dos medicamentos de forma segura e cômoda;

● Informar aos usuários de antirretrovirais o momento ideal para a ingestão

do medicamento.
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1.4. Cronograma de atividades

Se encontra na seção apêndice, em Apêndice D.

2. IMERSÃO

A etapa de imersão (VIANNA, M. et al. 2012) se refere ao processo de

levantamento dos dados relevantes para o desenvolvimento de um projeto de design.

Esta etapa foi dividida em duas fases, uma fase de imersão preliminar, que tem por

objetivo o levantamento da relevância do tema abordado e uma primeira exposição

ao tema, seguido de uma imersão aprofundada, onde é feito um levantamento de

informações de maneira mais detalhada e com um olhar mais apurado, uma vez que

o olhar já foi sensibilizado na imersão preliminar, se tornando mais fácil a

identificação de problemas do cotidiano da população estudada.

2.1. Imersão Preliminar

A imersão preliminar (VIANNA, M. et al. 2012) abordará o tema com um foco

nos parceiros chaves envolvidos no projeto, dados da população vivendo com

HIV/AIDS, e por fim, o SUS e o tratamento do HIV no Brasil.

2.1.1. Conhecendo os Parceiros-Chave

Para a presente pesquisa, foi escolhido o grupo de PVH/A, homens adultos e

mulheres adultas, com faixa etária entre 18 e 40 anos por representarem o maior

número estatístico de pessoas diagnosticadas com HIV e que estão em tratamento

no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. O acompanhamento e pesquisa se

deu em uma Inovação Social intitulada Grupo Pela Vidda, localizada no centro do

Rio de Janeiro. O Grupo Pela Vidda oferece atendimento as PVH/A, desde o

processo de identificação do vírus (aplicando testagem), passando por debates

sobre o cotidiano desta população, na qual ainda inclui pessoas convivendo com

HIV/AIDS, até o auxílio jurídico das PVH/A. Este acompanhamento se deu através

de entrevistas e visitas técnicas, tanto com a equipe da IS como com grupos de

PVH/A em tratamento.
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2.1.2. Dados da População Vivendo com HIV/AIDS no Brasil

De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente o Vírus da

Imunodeficiência Humana (HIV) se encontra no grupo de Infecções Sexualmente

Transmissíveis (IST), que são infecções causadas por vírus, bactérias ou outro

microorganismos, transmitidas principalmente por meio do contato sexual (oral,

vaginal e anal) sem o uso de preservativos masculinos ou femininos, com uma

pessoa já infectada. A transmissão de tais ISTs também pode ocorrer da mãe para a

criança durante a gestação, o parto ou ainda na amamentação. A terminologia IST

passa a ser adotada em substituição à expressão Doenças Sexualmente

Transmissíveis (DST), por destacar a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir

uma infecção, mesmo sem apresentar sinais e sintomas das doenças causadas pelo

vírus (Ministério da Saúde, 2013).

Considerado uma IST, o HIV é a sigla em inglês para Vírus da

Imunodeficiência Humana. Causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

(AIDS), o qual ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo

de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. E é alterando o

DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar,

rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Ter o HIV não é a

mesma coisa que ter AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar

sintomas e sem desenvolver a doença. Contudo, podem transmitir o vírus à outras

pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas

contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando

não tomam as devidas medidas de prevenção. E para que o HIV não se torne AIDS,

é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações (Ministério da

Saúde, 2013).

Pela Constituição brasileira, as PVH/A, assim como todo e qualquer cidadão

brasileiro, têm obrigações e direitos garantidos, entre eles, estão a dignidade

humana e o acesso à saúde pública e, por isso, são amparados por lei. O Brasil

possui uma legislação específica quanto aos grupos mais vulneráveis ao preconceito

e à discriminação, como homossexuais, mulheres, negros, crianças, idosos,

portadores de doenças crônicas infecciosas e de deficiência. Em 1989, profissionais

da saúde e membros da sociedade civil criaram, com o apoio do Departamento de

IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais, a Declaração dos Direitos Fundamentais da
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Pessoa Portadora do Vírus da AIDS. O documento foi aprovado no Encontro

Nacional de ONGs que Trabalham com AIDS (ENONG), em Porto Alegre (RS).

Levando em consideração o artigo VI de tal Declaração:

VI - Todo portador do vírus da aids tem direito à participação em

todos os aspectos da vida social. Toda ação que visar a recusar aos

portadores do HIV/aids um emprego, um alojamento, uma

assistência ou a privá-los disso, ou que tenda a restringi-los à

participação em atividades coletivas, escolares e militares, deve ser

considerada discriminatória e ser punida por lei. (ENONG, 1989).

Segundo o Ministério da saúde, desde o início da epidemia de AIDS no Brasil

em 1980, até junho de 2015, foram registrados no País 798.366 casos de AIDS. Os

números são alarmantes, porém estudos comprovam que o total de brasileiros com

acesso ao tratamento com antirretrovirais no país dobrou entre 2009 e 2015,

passando de 231 mil pacientes em 2009, para 455 mil em 2015. O país tem

registrado, anualmente, uma média de 40 mil novos casos de HIV nos últimos cinco

anos. A distribuição proporcional dos casos de AIDS, identificados de 1980 até junho

de 2017, mostra uma concentração nas regiões Sudeste e Sul, correspondendo

cada qual a 52,3% e 20,1% do total de casos; as regiões Nordeste, Norte e Centro-

Oeste correspondem a 15,4%, 6,1% e 6,0% do total dos casos, respectivamente

(Governo do Brasil, 2016).

Figura 1 - Detecção do vírus por região. Fonte: Boletim epidemiológico. Secretaria
de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde.
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No Brasil, de 1980 até junho de 2017, foram registrados 576.245 (65,3%)

casos de HIV em homens e 306.444 (34,7%) em mulheres, totalizando 882.689

casos de infecção no país. No período de 2002 a 2008, a razão de sexos, expressa

pela relação entre o número de casos de HIV em homens e mulheres, manteve-se

em 15 casos em homens para cada 10 casos em mulheres, por 100 mi habitantes.

No entanto, a partir de 2009, há uma redução gradual dos casos de infecção em

mulheres e um aumento nos casos em homens, refletindo-se na razão de sexos,

que passou a ser de 22 casos em homens para cada 10 casos em mulheres em

2016. As taxas de detecção de HIV em homens nos últimos dez anos têm

apresentado tendência de crescimento (Ministério da Saúde, 2013).

Figura 2 - Taxa de detecção de aids (/100 mil hab.) segundo sexo e razão de sexos, por
ano de diagnóstico. Brasil, 2006 a 2016. Fonte: Boletim epidemiológico. Secretaria de
Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde apud Sinan (atualizado em 30/06/2017).

A maior concentração dos casos de HIV no Brasil está nas pessoas com

idade entre 25 e 39 anos, em ambos os sexos. Os casos nessa faixa etária

correspondem a 52,9% dos casos do sexo masculino e, entre as mulheres, a 49,0%

do total de casos registrados de 1980 a junho de 2017 (Ministério da Saúde, 2013).

Quando comparados os anos de 2006 e de 2016, observam-se reduções nas

taxas de detecção entre os indivíduos com até 14 anos de idade, em ambos os

sexos. Nas demais faixas etárias, a taxa de detecção entre os homens é superior,

sendo até três vezes maior do que entre as mulheres no último ano para as faixas

etárias de 20 a 24 e de 25 a 29 anos (Ministério da Saúde, 2013).
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Figura 3 - Taxa de detecção de aids (/100 mil hab.) segundo faixa etária e sexo.
Brasil, 2006 e 2016. Fonte: Boletim epidemiológico. Secretaria de Vigilância em

Saúde - Ministério da Saúde apud Sinan (atualizado em 30/06/2017).

No estado do Rio de Janeiro, em 2007 foram notificados 497 casos de HIV, já

em 2017 houve um aumento do número de casos para 1601, com um total de

notificações nestes dez anos de 16.396 casos (UNAIDS, 2018).

De acordo com os dados levantados através desta imersão preliminar,

podemos verificar a importância de ações estratégicas com relação as infecções

pelo vírus do HIV, tais como este projeto, no Brasil e em especial no estado do Rio

de Janeiro, devido ao exorbitante aumento do número de casos notificados.

2.1.3. SUS e o Tratamento do HIV no Brasil

Desde o surgimento dos primeiros casos de pessoas infectadas com o vírus

do HIV registrados no início da década de 1980 até os dias atuais, ocorreu um

aumento expressivo no número de casos de infecção por HIV e a estimativa global é

de que 35,3 (média entre 32,2 e 38,8) milhões de pessoas viviam com HIV em 2012.

Contudo, houve uma redução de 33% na incidência que passou de 3,4 (média entre

3,1 e 3,7) milhões em 2001 para 2,3 (média entre 1,9 e 2,7) milhões em 2012, tendo

o mesmo acontecido com o número de mortes por AIDS que passou de 2,3 (média

entre 2,1 e 2,6) milhões em 2005 para 1,6 (média entre 1,4 e 1,9) milhão em 2012

(UNAIDS, 2018). O que nos faz crer que os avanços nos tratamentos com

antirretrovirais está surtindo o efeito esperado.
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No Brasil, a estimativa para o ano de 2012 era de que 718 mil pessoas viviam

com HIV, onde só naquele ano foram notificados 39.185 novos casos de pessoas

infectadas com o vírus, foi verificado um coeficiente de mortalidade por AIDS de 5,5

por 100 mil habitantes e com um registro total de 11.896 óbitos (UNAIDS, 2018).

A eficácia da terapia antirretroviral altamente potente (TARV) para o HIV já

está bem estabelecida na literatura científica, porém a efetividade dela depende

especialmente da adesão dos pacientes aos medicamentos antirretrovirais. Estudos

indicam a necessidade de níveis elevados de adesão às drogas para a redução da

replicação do HIV no sangue circulante (Faustino e Seidl, pg 01, 2010). De acordo

com o Ministério da Saúde (2017 apud Faustino e Seidl, pg 01, 2010) o principal

objetivo dos TARV é fazer com que o quadro da AIDS seja retardado ao máximo e

que a haja um aumento na qualidade de vida das PVH/A . Porém, os autores

informam que para que as PVH/A possam lidar com a complexidade do tratamento

por TARV é de suma importância o desenvolvimento de habilidades

comportamentais específicas.

De acordo com o Ministério da Saúde (2007 apud Faustino e Seidl, pg 01,

2010), foi verificado que a resistência viral, a toxicidade dos medicamentos e a

necessidade de adesão por parte das PVH/A, são os principais fatores que

impossibilitam o sucesso prolongado da TARV. Foi verificado que, para que a TARV

se mostre eficiente, o uso dos medicamentos precisa ser igual ou superior à 95% da

dosagem recomendada, se transformando assim em um desafio, principalmente

quando verificamos os relatos científicos que nos informam que de 30 a 50% das

PVH/A em tratamento não conseguem atingir tais níveis de adesão (Aspeling & van

Wyk, 2008; Molassiotis, Morris & Trueman, 2007; Russel & cols., 2003 apud

Faustino e Seidl, pg 01, 2010).

Como medida do próprio Ministério da Saúde, os medicamentos

antirretrovirais não possuem nenhum custo para os pacientes, sendo ofertados em

farmácias especiais do próprio governo em centros de distribuição por municípios.

Há uma lista finita de tais medicamentos e a não ingestão por um período maior que

24 horas põe em risco todo o tratamento e a saúde da PVH/A, fazendo com que o

organismo do paciente crie resistência ao medicamento, fazendo-se necessário a

troca da combinação de medicamentos. Levando em consideração que fatores

psicológicos, sociais, culturais e comportamentais, esta pesquisa visa desenvolver

um acessório vestível que auxilie o paciente tanto a lembrar de ingerir o
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medicamento, transportar o medicamento, quanto verificar quando ingeriu a última

dose, aumentando assim a aderência do mesmo com relação ao tratamento, por

manter a PVH/A informada sobre quando fez e quando precisa fazer uso da

medicação.

2.2. Imersão Aprofundada

A etapa de imersão aprofundada (VIANNA, M. et al. 2012) teve por objetivo

compreender o cotidiano e os problemas sofridos pela população vivendo com

HIV/AIDS no Rio de Janeiro. Foram utilizadas técnicas de entrevistas semi-

estruturadas e estruturadas para a aquisição de informações pessoais das PVH/A,

assim como a aplicação de questionários online, os quais foram aplicados de forma

anônima pois muitos pacientes não gostam de se identificar, respeitando assim o

sigilo que é direito das PVH/A sobre suas identidades. Como resultado das

entrevistas e questionários, foi feito uma sequência de “StoryBoards” para a

identificação dos problemas encontrados de forma visual, além da utilização da

técnica de “desktop research” para identificar padrões de comportamento com

relação a adesão dos medicamentos, buscando em artigos científicos informações

mais aprofundadas sobre o tema.

2.2.1. Levantamento de problemas com a adesão aos medicamentos TARV

A adesão ao TARV é um processo dinâmico e multifatorial, como já foi citado

nesta pesquisa, abrangendo aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e

comportamentais das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Contudo, não há uma

uniformidade de critérios para tal adesão. Os estudiosos dos TARV têm utilizado

alguns métodos e definições de categorias de adesão, que pode ser através de um

método direto ou indireto. No primeiro caso, DOT (directly observed therapy), são

observados os níveis séricos dos medicamentos antirretrovirais ou de seus

metabólitos através de exames laboratoriais. É um método caro e mede a adesão

recente, porém é a única forma de se avaliar diretamente a quantidade ingerida dos

medicamentos. No método indireto, a adesão é avaliada por meio de entrevistas,

autorrelato do paciente, registros da farmácia e contagem de pílulas na presença

das PVH/A.



28

O acompanhamento dos indivíduos vivendo com HIV/AIDS nos serviços de

saúde tem mostrado que a irregularidade no uso dos antirretrovirais é uma condição

presente na vida das pessoas que utilizam esses medicamentos. O Consenso

Brasileiro para a Terapia Antirretroviral (p. 31) aponta que a adesão “não é um

processo linear, dificuldades ocorrem ao longo do tempo com momentos de maior

ou menor adesão para todos os usuários”. Portanto, não é uma característica do

usuário ser aderente, mas sim uma condição de estar aderente. De acordo com

Carvalho et al., a adesão ao TARV é a efetiva ingestão da medicação segundo o

prescrito pelo profissional de saúde. Ela está diretamente relacionada com a

aceitação da doença e é influenciada pelo contexto sociocultural em que o indivíduo

está inserido.

2.2.1. Levantamento de problemas com a adesão aos medicamentos TARV

Para melhor entender a relação das PVH/A e o medicamento, foi aplicado

uma série de questionários e entrevistas semi-estruturadas, com foco no momento

da ingestão do TARV.

2.2.2. Entrevistas formais e individuais com pessoas vivendo com HIV/AIDS

Com a intenção de abrir um canal de comunicação e aproximação das

pessoas vivendo com HIV/AIDS, foi feito um primeiro questionário com perguntas

que perpassavam o período em que a PVH/A tem ciência de seu diagnóstico,

informações sobre seu cotidiano com o vírus e as características individuais de sua

adesão ao tratamento.

Os resultados foram positivos para a pesquisa, com 12 respostas anônimas,

durante 5 dias. Foi identificado pessoas que foram diagnosticadas com o vírus do

HIV de 10 meses à 11 anos, a maioria começou o tratamento logo após o

diagnóstico e quase todas as respostas demonstram que se tornaram indetectáveis

logo após o início do tratamento. Quanto ao tipo de medicamento TARV que fazem

uso, oito das doze pessoas utilizam o 3 medicamentos em 1 comprimido (efavirenz,

lamivudina e tenofovir), que foi o primeiro medicamento oferecido pelo Ministério da

Saúde em um único comprimido e será tratado nesta pesquisa como 3 em 1, outras

três pessoas utilizam o medicamento 3 medicamentos em 2 comprimidos
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(Lamivudina, Dolutegravir e Tenofovir), estes dois medicamentos foram inovadores

por unirem o que antes era entendido e vulgarmente chamado como "coquetel" em

uma menor quantidade de comprimidos, facilitando assim a adesão do tratamento.

Uma única pessoa faz uso do novo padrão oferecido pelo Ministério da Saúde de

dois comprimidos, que unem as medicações dolutegravir, tenofovir e lamivudina,

porém, o Ministério da Saúde está mudando de medicamento padrão. A partir de

2019, o medicamento indicado para uma PVH/A recém diagnosticada será o 3

medicamentos em 2 comprimidos (dolutegravir, tenofovir e lamivudina) pois, de

acordo com o próprio ministério, o 3 em 1 apesar de ter uma quantidade de

comprimidos ideal para a adesão, ainda possui muitos efeitos colaterais, o que

dificulta a adesão.

Quando questionados se já haviam esquecido de ingerir o medicamento no

período indicado, 25% dos entrevistados afirma nunca ter esquecido de ingerir o

medicamento, 16,7% esqueceu pelo menos uma vez, 58,3% informaram que sim,

esqueceram de ingerir o medicamento mais de uma vez, reforçando assim a

necessidade da pesquisa.

Figura 04 - resultados das entrevistas. Fonte: O autor. 2019

Também foram questionados se possuem uma rotina de ingestão do

medicamento, sete pessoas fazem a ingestão do medicamento no momento antes

de dormir, isso se justifica pela imprevisibilidade dos efeitos colaterais então a

preferência é por ingerir o medicamento e dormir, diminuindo assim a sensação de

tais efeitos. duas pessoas fazem a ingestão do medicamento na hora do almoço e

as outras três pessoas fazem a ingestão no período da noite, mas não especificaram
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que é próximo do horário de dormir. Quando questionados sobre como fazem algum

controle e registro dos medicamentos e ingestões, as respostas foram muito

variadas, alguns utilizam o aplicativo Med Safe , a maioria utiliza um despertador no

aparelho celular e fazem o controle medindo a quantidade de comprimidos no frasco

de acordo com a data de abertura do mesmo. Algumas pessoas também citaram

usar caixa de comprimidos com os dias da semana e uma pessoa informou que,

quando viaja ou vai dormir fora, transfere os comprimidos para uma embalagem de

probióticos, para que nem no aeroporto, nem na presença de outros, seja

identificado com o TARV.

Durante as entrevistas um assunto foi mencionado repetidamente, que a fase

inicial do tratamento é a mais difícil, a principal justificativa se dá através dos efeitos

colaterais e pela dificuldade de incluir a rotina de ingestão dos medicamentos ao

cotidiano, assim como a não aceitação de estar infectado com o vírus. Também foi

comentado sobre a vergonha de ingerir o medicamento em público ou na frente de

alguém que não possui intimidade.

Eu não conto que sou soropositivo a todo mundo que me relaciono,

como tenho que tomar o medicamento a noite, antes de dormir,

sempre tenho algum tipo de problema em novos relacionamentos…

Já me afastei de muitas pessoas de quem eu gostei por medo da

pessoa me ver abrindo o frasco do remédio e me questionar que

remédio seria esse. (Entrevistado Felipe, durante entrevista no dia

17/09/2018)

No dia treze de setembro, foi possível uma participação em uma das

atividades ofertadas pelo Grupo Pela Vidda, na qual foi apresentada a proposta da

pesquisa para um grupo de 10 jovens soropositivos, neste momento a intenção era

entender a receptividade do tema e adquirir alguns comentários e opiniões das

pessoas vivendo com HIV/AIDS que frequentam estes grupos. O interesse do grupo

pela pesquisa foi positiva, muitos já começaram a dar relatos de suas rotinas com o

medicamento e sobre seu processo de adesão ao medicamento. Um dos relatos que

mais marcantes:
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Esse produto é muito importante porque mesmo que tenhamos o

medicamento ali, na cabeceira da cama, ao lado do copo d’água, eu

posso esquecer de tomar. (Entrevistado Rafael, durante entrevista

em grupo no dia 13/09/2018.)

Outra informação relevante é que muitas pessoas identificam se ingeriram ou

não o medicamento ao acordar e ver o copo de água meio vazio ou meio cheio, um

símbolo de que ingeriram o comprimido, sem ter a certeza de que realmente foi

efetuada a ingestão do comprimido. A sensação de incerteza é alta com relação à

medicação e só possuem certeza se o tratamento está sendo feito de maneira

correta quando efetuam, de seis em seis meses, o exame de carga viral e CD4/CD8,

que identifica a quantidade de vírus replicado por célula no corpo e a quantidade de

CD4/CD8 no sistema, se o CD4/CD8 está acima de 350 e a carga viral está abaixo

de 50, indicando assim que o tratamento foi feito de maneira correta.

2.2.3. Inovações Sociais com foco em pessoas vivendo com HIV/AIDS no Rio
de Janeiro

Efetuou-se um levantamento de Inovações Sociais que possuem como foco

principal o atendimento a pessoas vivendo com HIV/AIDS no estado do Rio de

Janeiro. Este levantamento se deu em duas etapas:

1. A primeira etapa foi feita através de uma pesquisa online;

2. A segunda etapa se deu por visitas técnicas para verificação da

validade das informações fornecidas online.

Após a segunda etapa, foi possível verificar a acessibilidade das inovações

sociais com relação à pesquisa e desenvolvimento no local para que assim, pudesse

ser escolhida uma IS para acompanhamento durante a pesquisa.
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2.2.3.1. Quantidade, localização e serviços oferecidos

Durante a pesquisa, foram encontradas duas inovações sociais relacionadas

à pessoas vivendo com HIV/AIDS no estado do Rio de Janeiro. A primeira IS

encontrada foi o Grupo Pela Vidda, com sede no centro do Rio de Janeiro e filiais

em Niterói e na Zona Oeste do estado. A segunda e última IS encontrada é a VIVA

CAZUZA, com sede no bairro de Laranjeiras, zona sul do estado.

Foram efetuadas visitas técnicas aos locais, porém somente a IS Grupo Pela

Vidda dispunha de acesso para pesquisa e desenvolvimento. Ainda nesta primeira

visita, foi efetuado um agendamento para atendimento no dia seguinte com o

responsável pelo setor de planejamento da ONG, na qual foi possível a

apresentação da proposta de projeto e o acompanhamento de uma das atividades

oferecidas pelo local, foi possível então apresentar a proposta de projeto àos

participantes da atividade. No momento da apresentação, o tema foi absorvido pelos

participantes, que se mostraram interessados tanto na discussão do tema quanto

pela própria pesquisa. De pronto se abriram à pesquisa e começaram a compartilhar

comentários positivos sobre a proposta e suas vivências com relação a ingestão dos

medicamentos, aprovando assim a proposta.

Figura 05 - Fotografia tirada após apresentação da proposta de projeto as
pessoas vivendo com HIV/AIDS no dia 13/09/2018. Fonte: O autor, 2019.
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O Grupo Pela Vidda do Rio de Janeiro foi fundado em 24 de maio de 1989,

por Herbert Daniel e trata-se do primeiro grupo fundado no país por pessoas vivendo

com HIV/AIDS, seus amigos e familiares. Através da dedicação intensa de

voluntários e profissionais engajados na luta contra a epidemia no país, o grupo

possui inúmeras ações e iniciativas em prol da população vivendo com HIV/AIDS no

estado.

O Grupo Pela Vidda foi escolhido para acompanhamento durante o

desenvolvimento deste projeto por oferecer todo o suporte necessário para a

pesquisa e desenvolvimento deste projeto, tais como uma rede de associados para

acompanhamento, uma equipe médica para pesquisas com especialistas e o espaço

para realização de atividades relacionadas ao desenvolvimento deste projeto.

2.2.4. Problemas encontrados

De acordo com as entrevistas, foi possível identificar que a maior parte das

pessoas vivendo com HIV/AIDS não efetuam o registro da ingestão dos comprimidos,

causando assim um maior nível de estresse e ansiedade com relação aos

antirretrovirais e sua ingestão. Das 15 pessoas entrevistadas, somente 01 pessoa

informou efetuar registros da ingestão com auxílio de um chaveiro que comporta os

comprimidos para o dia e um aplicativo de celular que além de o alertar sobre o

horário de ingestão, efetua um registro da ingestão de comprimidos diariamente. O

mesmo informa que esse processo o ajuda durante as consultas com os médicos e

que tem reduzido também a necessidade de exames periódicos para

acompanhamento da carga viral e níveis de CD4/CD8, se mantendo sempre estável

desde o início do tratamento, o mantendo mais calmo e menos preocupado com

relação a ingestão dos comprimidos.

Um outro problema identificado é o momento da ingestão dos comprimidos

quando estão iniciando novos relacionamentos, mesmo que esses parceiros já

saibam da sororidade1 do mesmo, a maior parte dos entrevistados informaram ter

passado por situações constrangedoras no momento da ingestão do medicamento

no início de algum relacionamento, mesmo que este seja temporário.

1Sororidade é a união e aliança entre pessoas de uma mesma minoria, baseado na empatia
e companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum.
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Os problemas encontrados estão na identificação, por parte da PVH/A, da

importância da ingestão do medicamento em períodos específicos e não em horários

restritos, aceitação da doença, a relação entre paciente-contexto-medicamento,

transporte dos medicamentos e registro da ingestão dos comprimidos.

2.2.4.1. StoryBoards dos problemas encontrados

Para melhor entender as relações paciente-contexto-medicamento, aplicou-se

a ferramenta de StoryBoard, assim se torna possível a visualização dos momentos

onde ocorrem maiores níveis de estresse e desconforto por parte das PVH/A,

momentos esses que foram circulados de vermelho nos balões de fala para

melhorar a identificação.

Figura 06 - Storyboard - identificando a ingestão através do copo meio cheio. Fonte: O autor,
2019.

Figura 07 - Storyboard - ingestão no ambiente de trabalho. Fonte: O autor, 2019.
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Figura 08 - Storyboard - ingestão no primeiro encontro. Fonte: O autor, 2019

Figura 09 - Storyboard - viagem com medicamentos. Fonte: O autor, 2019
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Figura 10 - Storyboard - ingestão em dias de festa. Fonte: O autor, 2019

Com os Storyboards acima, podemos verificar que os riscos de esquecer a

ingestão dos comprimidos estão correlacionados ao contexto social em que a PVH/A

se encontra na hora de se medicar. A relação com as pessoas a sua volta é

sensibilizada, o preconceito da população com os soropositivos ainda é alto, o que

faz com que a maior parte das pessoas vivendo com HIV/AIDS mantenham sigilo, a

falta de registro de ingestão faz com que as PVH/A não tenham a certeza se o

tratamento está sendo feito da forma correta e todos esses contextos podem resultar

em ansiedade, depressão e até fazer com que a PVH/A desista de continuar o

tratamento.

Através da ferramenta, é possível verificar os pontos que chamam mais

atenção para o desenvolvimento deste projeto, assim como nos mostra que há

problemas na interação soropositivo-antirretroviral-contexto, que com o passar do

tempo, podem se tornar maiores e mais difíceis de lidar.

2.2.5. Problemas a serem resolvidos, requisitos e restrições de projeto

Os problemas a serem resolvidos são: identificação, por parte da pessoa

vivendo com HIV/AIDS, da importância da ingestão do medicamento em períodos

específicos (manhã, tarde e noite) e não em horários restritos, transporte dos

medicamentos e registro da ingestão dos comprimidos.
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As restrições deste projeto estão relacionadas ao estigma que a doença

possui e o que isso pode acarretar ao projeto, como por exemplo se tornar um

identificador de pessoas vivendo com HIV/AIDS por parte da sociedade e a

conservação do comprimido para que não se deteriore com o transporte e as

intempéries do tempo (calor extremo, água da chuva e suor). Portanto, entende-se

que os requisitos deste projeto são: Transporte de comprimidos, registro da ingestão

dos comprimidos, informar ao usuário o período para ingestão do comprimido, alto

índice de personalização e adequação aos acessórios da rotina do usuário.

2.2.6. Modelagem verbal

Acessório vestível para transporte de comprimidos antirretrovirais,

personalizável, com fácil adequação aos acessórios utilizados na rotina do usuário,

tais como mochila, bolsa, roupa, com aparência minimalista com utilização discreta

em sistema com um serviço de controle e registro da ingestão do medicamento

através de um aplicativo de celular.

2.2.7. Levantamento e análise de similares

Nesta etapa do desenvolvimento deste projeto, já se torna possível efetuar

um levantamento de produtos similares encontrados no mercado e uma análise

sobre os produtos que se sobressaltam com características que respondam aos

problemas levantados.
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Monitoramento de saúde e
alarme de comprimidos

Monitoramento de saúde e
alarme de comprimidos

Monitoramento de saúde e
alarme de comprimidos

Marca OUKITEL BE heathcare Store Shenzhen Hualixin
Technologies Limited

Acessado em 29/09/2018 às 14:00h 29/09/2018 às 19:30h 29/09/2018 às 15:00h

Categorias PSS Projeto de Produto Projeto de Produto

Produto

Nome Y2 Plus Smart Bluetooth
Wristband Electronic Pill Case

Caixa de comprimidos de
alarme contagem regressiva

pessoal

Descrição

Monitor de pressão arterial, de
passos, batimentos cardíacos,
oxigenação sanguínea e qualidade
do sono. Possui alarme e conexão
com aparelhos celulares via
Bluetooth 4.0. Aceita chamadas de
telefone, mensagens e outras
notificações.

Case de comprimidos para
transporte, separando em seis
compartimentos, possui alarme
para até cinco tipos de remédios
diferentes por dia.

Case de comprimidos com
alarme da hora prevista da
ingestão do medicamento.

Material
Tela: OLED (0.87 pol, touch
screen)
Pulseira: TPE
Case: ABS

Polipropileno ABS

Dimensões 4,53 x 1,60 x 0,80 cm 11.4 × 6.5 × 3.5cm -

Pontos fortes

- Auxilia no monitoramento da
saúde no dia-a-dia;
- Aparência agradável;
- Pequeno e leve;
- Múltiplas funções;
- Conexão com aplicativo em
celular via bluetooth;
- Resistente a água, poeira e
corrosão;
- Material TPE amigável a pele,
auxiliando a ventilação e à prova
de suor;
- Caso necessário, é independente
do celular;

- Portátil;
- Discreto;
- Informa se o paciente tomou ou
não o comprimido de forma
analógica;
- Pequeno;
- Cabe mais de um comprimido
por dia;
- Possui alarme;
- Transporte de comprimidos;

- Alarme do horário de ingestão
dos comprimidos;
- Portátil;
- Transporte de comprimidos;

Pontos fracos

- Pessoas mais idosas possuem
maior dificuldade;
- Foco do marketing para
exercícios e não para auxiliar em
doenças;
- Pouco personalizável;

- Os comprimidos fazem barulho
ao andar com o objeto na
mochila/bolsa;
- Aparência pouco apelativa;
- Pouco personalizável;

- Aparência não apelativa;
- Pouco personalizável;

Observações - Vibra;
- Diversas cores; - -

Diferencial / inovação

Aparelho pequeno, vestível, de
fácil uso para controle da saúde
diária. Possui lembrete sedentário,
caso você esteja a muito tempo na
mesma posição, te informa que
precisa se exercitar.

- Portabilidade de comprimidos
com alarme.

Preço R$90,00 R$16,50 R$8,00
Periféricos do
sistema

- Aparelho celular;
- Aplicativo no celular;

- Bolsos;
- Bolsas/Mohilas;

- Bolsos;
- Bolsas/Mohilas;

Tabela 01 - Análise de produtos similares. Fonte: O autor, 2019.
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Transporte de comprimidos Transporte de comprimidos Transporte de comprimidos
INFORMAÇÕES
GERAIS
Marca Mark and Graham ForgettingThePill.com PILLBOX
Acessado em 29/09/2018 às 19:00h 29/09/2018 às 20:00h 29/09/2018 às 20:15h
Categorias Projeto de Produto Projeto de Produto Projeto de Produto

Produto

Nome 7 Day Pill Case Pill Holder Bracelet
Caixa De Remédio pílula portátil

Dispensador de primeiros socorros
Spin Chaveiro

Descrição

Case de comprimidos para tranporte,
separando comprimidos por dia da
semana, com 07 espaços para
comprimidos separados e com tampas
independentes e uma capa de couro
encaixando por fora.

Bracelete para transporte de aspirinas. Chaveiro porta-comprimidos.

Material Case: ABS;
Capa: Couro vegano Polímero não identificado. Polímero não identificado.

Dimensões 3,8 x 15,2 x 4,4cm 17,78cm Não identificado

Pontos fortes

- Portátil;
- Discreto;
- Informa se o paciente tomou ou não o
comprimido de forma analógica;
- Pequeno;
- Cabem comprimidos para 01
semana;
- Cabe mais de um comprimido por dia;
- Transporte de comprimidos;

- Portátil;
- Informa se o paciente tomou ou não o
comprimido de forma analógica;
- Pequeno;
- Transporte de comprimidos;

- Portátil;
- Pequeno;
- Cabe mais de um comprimido por dia;
- Transporte de comprimidos;

Pontos fracos - Os comprimidos fazem barulho ao
andar com o objeto na mochila/bolsa;

- Produto somente para aspirina;
- A aparência do produto informa que a
pessoa está carregando comprimidos;
- Pouco personalizável;

- A aparência do produto informa que a
pessoa está carregando comprimidos;
- Pouco personalizável;

Observações A simplicidade somado o etilo da capa
tranformam o objeto em algo discreto. - Este produto é oferecido pelo

Ministério da Saúde à alguns pacientes
que fazem parte de pesquisas.

Diferencial /
inovação

A capa para cobrir o organizador torna
o objeto mais discreto e com mais
estilo, se encaixando nos acessórios
do dia-a-dia.

A pessoa carrega os comprimidos de
maneira natural, sem precisar de
bolsos, bolsas ou mochilas.

Ao entender que a maioria das
pessoas utilizam chaves e precisam
carregá-las quando saem de casa,
este produto se acopla as chaves e
auxilia no transporte de medicamentos.

Preço R$198,43 R$20,21 R$4,00
Periféricos do
sistema - Bolsas/Mohilas; - - Bolsos;

- Bolsas/Mohilas;

Tabela 02 - Análise de produtos similares. Fonte: O autor, 2019.

http://forgettingthepill.com
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Transporte de comprimidos Transporte de comprimidos
INFORMAÇÕES
GERAIS
Marca YoungRich Não identificado

Acessado em 29/09/2018 às 20:35h 29/09/2018 às 20:45h
ANÁLISE DE
SIMILARES
Categorias Projeto de Produto Projeto de Produto

Produto

Nome YouRich chaveiro case de comprimidos Garrafa com porta comprimido diário 600ML

Descrição Chaveiro porta-comprimidos. Guarrafa com tampa de rosca, porta-comprimidos.

Material Corpo de aluminium e arruela de borracha para
vedação das partes. Polímero não identificado.

Dimensões 2 x 2,1 x 8cm 600ml

Pontos fortes

- Portátil;
- Pequeno;
- Tamanho ajustável de acordo com a necessidade;
- Discreto;
- Cabe mais de um comprimido por dia;
- Informa se o paciente tomou ou não o comprimido de
forma analógica;
- Transporte de comprimidos;
- Aparência sóbria;

- Portátil;
- Estética agradável;
- Informa se o paciente tomou ou não o comprimido de
forma analógica;
- Cabem comprimidos para 01 semana;
- Cabe mais de um comprimido por dia;
- Transporte de comprimidos;

Pontos fracos - O aluminium pode aquecer com o sol e danificar os
comprimidos;

- Tamanho grande;
- Próprio somente para ocasiões do dia-a-dia;

Observações - -

Diferencial / inovação

Ao entender que a maioria das pessoas utilizam
chaves e precisam carregá-las quando saem de casa,
este produto se acopla as chaves e auxilia no
transporte de medicamentos, com foco em adultos
com gostos mais sóbrios, auxiliando ao usuário a
incorporar nos seus acessórios do dia-a-dia.

Ao entender que a maioria das pessoas ingerem
comprimidos com água, a ideia de ter comprimidos e
águas no mesmo compartimento se torna uma
inovação.

Preço R$40,50 R$34,90

Periféricos do sistema - Bolsos;
- Bolsas/Mohilas;

- Bolsos;
- Bolsas/Mohilas;

Tabela 03 - Análise de produtos similares. Fonte: O autor, 2019.
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É possível verificar que o mercado já projeta e vende produtos que

respondem aos problemas relacionados à ingestão de comprimidos, porém muitos

desses produtos não são vendidos no Brasil e quando são, se tornam mais caros

pela importação, assim como as características estéticas e físicas de alguns desses

produtos não resolvam os problemas específicos de pessoas que vivem com

HIV/AIDS que não levam em consideração o estigma que o vírus carrega.

3. IDEAÇÃO

A etapa de ideação (VIANNA, M. et al. 2012) é a tradução dos problemas em

soluções, gerando alternativas de soluções até chegar a uma solução que responda

a maior quantidade dos problemas encontrados durante a pesquisa. Nesta etapa,

decidiu-se pensar em soluções de forma coletiva e em colaboração com as PVH/A.

3.1. Brainstorming Colaborativo

Figura 11 - Sessão de Brainstorming. Fonte: O autor, 2019.

Para a etapa de geração de ideias, foi aplicada uma ferramenta de geração

de ideias colaborativa, inspirada na ferramenta de " agitação " de ideias (BAXTER,

2011), onde o autor detalha a atividade criativa em sete etapas para uma sessão

generativa de ideias. Tal seção é aplicada a um grupo de pessoas, especialistas e

não especialistas, e um líder preparado para orientar o grupo durante a atividade. As

etapas perpassam por: orientação, onde o líder apresenta a origem do problema;

Preparação, alimentando o grupo com dados relativos à resolução do problema;
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Análise, permitindo um melhor exame da orientação e preparação, verificando assim

a viabilidade da continuidade de tal atividade de acordo com o apresentado até o

momento. A Ideação é uma etapa criativa propriamente dita, onde o líder estimula a

geração de ideias. A Incubação é quando o líder identifica a queda da qualidade das

ideias, há uma pausa para assimilação deliberada do problema que está sendo

trabalhado e suas soluções. A Síntese é a análise das ideias, juntando soluções

parciais em soluções mais complexas. E por fim, a avaliação, onde as ideias são

julgadas e selecionadas com uso de critérios definidos na etapa de orientação.

A sessão foi projetada a partir das etapas descritas acima. Um grupo

heterogêneo, de oito pessoas, uma mistura de pessoas vivendo com HIV/AIDS e

pessoas que trabalham com o tema no Grupo Pela Vidda, assim como pessoas

convivendo com HIV/AIDS, que são aquelas pessoas que convivem com pessoas

vivendo com o vírus. Esse grupo foi submetido a uma apresentação do

levantamento de dados desta pesquisa, desde os dados quantitativos de pessoas

vivendo com HIV/AIDS no Brasil e no Rio de Janeiro, a história do HIV no mundo,

dados qualitativos do cotidiano das pessoas vivendo com HIV/AIDS no Rio de

Janeiro, seguindo de uma primeira decisão colaborativa, onde foi apresentado ao

grupo os três conceitos elaborados previamente. Os conceitos são:

 Sobrevivência pulsante;

 O contrário do caos;

 A aparente invisibilidade.

A escolha do conceito a ser trabalhado foi feita após um debate entre os

próprios participantes, que tentavam identificar qual conceito melhor representava

suas experiências como pessoa vivendo com hiv ou ainda como imaginavam ser a

experiência de uma PVH/A na sociedade. O conceito escolhido foi "A aparente

invisibilidade", essa escolha foi feita por votação, na qual a escolha foi unânime.

Após a escolha do conceito que norteará a ideação, o grupo foi

apresentado a frase problema:

"Qual acessório vestível auxilia no transporte e controle de

medicamentos antirretrovirais?"
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A partir dos critérios de vestível, transporte de comprimidos e informação do

momento da ingestão do comprimido, o grupo foi submetido a uma adaptação da

ferramenta "635" (NAGEL, Wolfram. 2019), onde cada participante teria uma folha

para descrever três ideias em cinco minutos, todos conseguem ler as ideias de

quem o antecede a partir do segundo turno, servindo de inspiração para criação de

novas três ideias por seis turnos.

Figura 12 - Sessão de Brainstorming. Fonte: O autor, 2019.

Ao final da geração de ideias foi dado um momento para um lanche,

respeitando assim a etapa de incubação para logo depois voltarmos a atividade e

efetuarmos uma síntese das ideias, onde foram expostas lado-a-lado as ideias

geradas e discutidas em grupo quais respeitam aos critérios e quais deveriam ser

descartadas ou unificadas em partes de uma única ideia. A discussão foi calorosa e

a aderência do grupo se mostrou estável durante toda a sessão, que se mostrou

bastante divertida para os membros com brincadeiras e discussões sobre as

maneiras de ingestão dos comprimidos, trocas de experiências e por fim foi aplicada

uma ferramenta de criação de cenários através com uma matriz de polaridade, onde

os participantes puderam identificar os clusters de ideias geradas e a escolha da

alternativa a ser trabalhada posteriormente. A matriz se deu em 4 pólos: Produto

Inovador/Produto Clássico; Barato/Caro.
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Figura 13 - Alternativas geradas durante o Brainstorming. Fonte: O autor, 2019.

A ideia selecionada foi a de um produto que tivesse mais de uma função de

acordo com o uso, a versatilidade respondendo à uma das restrições apresentadas,

o estigma da doença e a identificação de pessoas vivendo com HIV/AIDS através do

produto. Um relógio que pudesse se tornar chaveiro, pingente de cordão, que

carregasse comprimidos e informasse de forma luminosa o período da ingestão do

medicamento. Ao fim da atividade, foi solicitado uma análise sobre a própria

atividade e sobre a pesquisa, de forma mais informal, um espaço para troca foi

aberto e, mesmo sendo tarde e passando do horário da atividade, os participantes

decidiram continuar o bate papo e relatando que além de se divertirem, conseguiram

pensar que o problema identificado na pesquisa é, de fato, um problema a ser

abordado e que a maneira colaborativa tornou o processo muito agradável e

importante para as discussões pessoais. Alguns membros vieram conversar após a

atividade sobre a pesquisa, demonstrando interesse em utilizar o produto depois de

projetado, o que nos mostra uma afinidade com o tema e a necessidade de inclusão

deste produto na rotina de pessoas vivendo com HIV/AIDS.
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3.2. Conceito e inspiração

Durante a sessão de Brainstorming coletivo, foi criado o conceito de A

INVISÍVEL FORÇA DO AR , que representa a força invisibilizada pela sociedade das

pessoas que vivem com HIV/AIDS por não se ter espaço na mídia para discussão do

que é viver com HIV/AIDS. Este processo faz com que as pessoas criem forças

sozinhas, sem exemplos de como lidar com problemas usuais e característicos do

vírus.

Figura 14 - Conceito imagético. Fonte: O autor, 2019.

A partir do conceito, foi possível criar um moodboard de inspiração, que teve

como tema principal a EROSÃO , representando o resultado da invisível força do ar.
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Figura 15 - Moodboard. Fonte: O autor, 2019.

3.3. Personas e público-alvo

Como apresentado nesta pesquisa na etapa de imersão, decidiu-se trabalhar

com uma população vivendo com HIV/AIDS em tratamento, na faixa etária entre 18

e 40 anos por representar uma maior proporção das pessoas com tal IST. A partir

desta informação e após as entrevistas e questionários, foi aplicada a ferramenta de

Persona para que se tornasse visível o público-alvo e seus costumes, auxiliando o

desenvolvimento do projeto ao representar essa fatia grande de pessoas, gostos,

costumes e classes sociais diferentes.



47

Figura 16 - Persona Felipe. Fonte: O autor, 2019.

Figura 17 - Persona Thiago. Fonte: O autor, 2019.
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Figura 18 - Persona Luiza. Fonte: O autor, 2019.

Através das personas se torna fácil a visualização de costumes, gostos,

produtos consumidos e rotina. Essas informações são relevantes para nos ajudar no

processo de geração de alternativas que absorvem vários tipos de mercados

diferentes.

3.4. Geração e escolha de alternativas

A partir da sessão de Brainstorming colaborativa, foi possível identificar novos

produtos que o mercado ainda não oferece e que não abordam características

intrínsecas às pessoas vivendo com HIV/AIDS. Fez-se então uma análise das

alternativas geradas na sessão colaborativa e foi decidido desenvolver uma coleção

de pingentes que serão responsáveis pelo transporte dos medicamentos e um

aplicativo para aparelho celular que será responsável pelo controle e registro das

ingestões dos medicamentos. As medidas dos pingentes levarão em consideração o

tamanho dos comprimidos antirretrovirais. O aplicativo se inspirará em um assistente

pessoal, auxiliando a pessoa por todo o processo de adesão ao medicamento. Este

sistema propõe auxiliar nos problemas encontrados durante a etapa de imersão.
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O antirretroviral mais utilizado, de acordo com as entrevistas e questionários,

se deu pelo medicamento 3 em 1, 3 medicamentos em 1 único comprimido. Essa

característica faz com que o comprimido seja maior do que os comprimidos de

outros medicamentos, por possuir uma dimensão de 22x13x10mm. Foi feito uma

verificação com medicamentos 3 em 1 de 4 fabricantes e todos possuem a mesma

dimensão, nos mostrando um padrão de dimensão.

Figura 19 - Dimensões do medicamento. Fonte: O autor, 2019.

Após a análise do comprimido, utilizando o software Rhinoceros 3D, modelou-

se uma pulseira e um colar pensando no mínimo tamanho possível.

Figura 20 - Colar versão 001. Fonte: O autor, 2019.
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Figura 21 - Colar versão 001 com comprimido. Fonte: O autor, 2019.

Figura 22 - Pulseira versão 001. Fonte: O autor, 2019.

No primeiro momento, a estética do produto não foi trabalhada, o objetivo era

entender o tamanho dos acessórios levando em consideração o tamanho do

comprimido e assim foi possível identificar que uma pulseira ficaria muito grande,

assim como o colar. A partir desta informação, decidiu-se então desenvolver um

pingente de cordão que também pudesse ser usado como chaveiro.
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Figura 23 - Desenvolvimento de alternativas. Fonte: O autor, 2019.

O desenvolvimento das alternativas foi orientado pelo conceito do projeto, o

moodboard, os requisitos e as restrições de projeto já apresentadas neste trabalho.

A partir deste momento, já foi possível pensar em uma estética discreta, a qual não

fosse possível ter uma leitura do objeto como um porta comprimido, porém com a

capacidade entre um e dois comprimidos, possibilitando até duas doses. Os

comprimidos utilizados como base para o dimensionamento foram do tratamento

referente ao “3 em 1”, por ser o maior comprimido entre os tratamentos oferecidos

pelo SUS. Através desta medida é possível ainda comportar a mesma quantidade de

doses do tratamento referente ao “3 em 2” (Dolutegravir, Lamivudina e tenofovir), o

novo medicamento padrão segundo o Ministério da Saúde, a partir de 2019.

Através deste dimensionamento, as primeiras versões foram sendo impressas

em 3D e, durante este processo, surgiu o alerta de que é necessário atenção extra

as dimensões da menor parte da peça a ser impressa, pois as máquinas possuem

uma dimensão mínima de impressão. Com isso, alguns modelos foram sendo

descartados por haver a necessidade de partes muito pequenas.
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Figura 24 - Alternativas finais para teste. Fonte: O autor, 2019.

Figura 25 - Detalhes das alternativas para teste. Fonte: O autor, 2019.

Figura 26 - Pingente PEDRA. Fonte: O autor, 2019.
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Figura 27 - Pingente MONUMENTO. Fonte: O autor, 2019.

Figura 28 - Pingente FURO. Fonte: O autor, 2019.

Figura 29 - Porta comprimidos PEDRINHAS. Fonte: O autor, 2019.

Relembrando a inspiração da erosão, as personas e o moodboard foi gerado

uma alternativa que lembrasse uma pedra quebrada, rachada ou polída. As formas

orgânicas e os altos e baixos relevo transmitem ao usuário a sensação de algo que

foi modelado, seja pelo vento, água ou areia.
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Novas alternativas foram geradas, com o intuito de diminuir o tamanho do

pingente e criar uma coleção de diferentes pingentes, refletindo sobre o estigma da

doença e a adequação do pingente no cotidiano do usuário. A coleção EROSÃO se

caracteriza por três pingentes, dois com capacidade para um comprimido e um

pingente com capacidade para dois comprimidos. O porta comprimidos de bolsa

cabem 14 doses.

Após o esta etapa de desenvolvimento, os usuários foram consultados

novamente através do grupo de WhatsApp e somente nesta fase os usuários

ficaram de fato satisfeitos com a estética e funcionalidade do produto. Os usuários,

durante todo o desenvolvimento deste projeto, se encontram no centro da resolução

do problema. (Abras et al. 2004)

Figura 30 - Tela Splash do aplicativo. Fonte: O autor, 2019.

Contudo, o produto só resolve o problema de transporte do medicamento. Em

resposta aos requisitos de projeto que demonstram a necessidade de informar ao

usuário o período para ingestão do comprimido, registro da ingestão dos

comprimidos e verificar se efetuou a última dosagem, foi projetado um aplicativo,

que em conjunto com os pingentes e o porta comprimidos de bolsa, completam o
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sistema produto-serviço, oferecendo este serviço de assistente pessoal e de

transporte de medicamentos.

De acordo com Renzi (2018), a experiência de um usuário é criada através do

agrupamento de várias histórias, permeando dispositivos, ambiente físico e seus

contextos, rede de conexões e pessoas. Ao projetar um produto tangível e um

serviço de aplicativo intangível que funcionam em conjunto, eles se tornam um eco-

sistema para auxiliar a melhor responder às necessidades dos usuários. Usando o

pingente com os comprimidos, o usuário estará sempre em posse dos comprimidos

para que ao tocar o alarme do aplicativo, ele possa pegar o comprimido e efetuar a

ingestão e retornar ao aplicativo para marcar a ingestão. Passando o tempo, caso

tenha dúvidas se efetuou ou não a ingestão, poder acessar o aplicativo e verificar

em seu histórico se marcou ou não a ingestão naquele dia ou nos dias anteriores.

4. MATERIALIZAÇÃO

A etapa de materialização foi separada em três etapas: prototipagem do

produto, materiais e processos de fabricação, e por fim a prototipagem do aplicativo.

A etapa de prototipagem dos produtos teve como objetivo principal entender a forma,

dimensão e capacidade de comprimidos. A etapa de materiais e processos de

fabricação visou entender se a impressão 3D se tornaria uma resposta a alguns dos

requisitos de projeto como alta personalização e por proporcionar um resultado

industrial em escala artesanal, permitindo uma produção por demanda, maior gama

de cores para escolha e até personalização da forma utilizando o sistema base,

encaixes, imãs e espaço para comprimidos. Já a prototipagem do aplicativo teve o

intuito de projetar as telas do aplicativo, entender o fluxo de uso do aplicativo e testar

com o usuário a legibilidade e usabilidade destas telas.

4.1. Prototipagem dos produtos

A prototipagem dos produtos se deu em duas etapas, desde a prototipagem

3D, que proporcionou desenhos técnicos e uma melhor visualização do produto à

prototipagem física, onde utilizou-se dois tipos de materiais: borracha de EVA, papel

Pluma e isopor.
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Figura 31 - Modelo volumétrico em borracha de EVA. Fonte: O autor, 2019.

Figura 32 - Modelos volumétricos em papel pluma. Fonte: O autor, 2019.

Foram feitos modelos volumétricos para entender o tamanho geral do objeto,

se ficariam muito grandes como pingente e se caberiam os comprimidos. Neste

processo, foi impresso em papel o desenho técnico em vistas frontais e laterais em

tamanho 1:1, cortadas estas partes de papel e coladas no papel pluma, isopor ou

ainda no EVA, depois de coladas, usa-se o desenho técnico como guia para um

corte mais preciso, agilizando o processo e demonstrando uma maior certeza das

medidas gerais do objeto.

Figura 33 - Protótipos impressos em 3D. Fonte: O autor, 2019.
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A impressão 3D se mostrou necessária neste momento para entender os

encaixes, testes de resistência, acabamento e manuseio. Foram feitos testes com

furação e desgastamento por lixa d’água e lixa de areia com o intuito de entender se,

após impresso, o objeto poderia sofrer alguma modificação de medidas.

Figura 34 - Furando peça impressa em 3D. Fonte: O autor, 2019.

Figura 35 - Furo em impressão 3D. Fonte: O autor, 2019.
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Com este experimento, identificou-se que lixas dão um ótimo resultado

desgastando o material, principalmente as lixas d’água e à mão, porém os furos com

furadeira não possuem o efeito esperado, como o PLA é um termoplástico, ele

derrete com a velocidade da furadeira, mesmo na menor velocidade. O que foi

possível identificar é que utilizar a furadeira para tirar imperfeições em furos já

impressos, funciona e se torna bem útil em impressoras que não estão bem

calibradas, cujo resultado da impressão não é uniforme. A pintura foi feita,

primeiramente, com um primer na cor cinza e depois com tinta em spray com base

em resina. Após desgastar com a lixa de areia 100 para tirar as imperfeições

grosseiras, foi utilizada ainda a lixa de areia 180 para retirar todo o material

desnecessário. O próximo passo foi aplicar o primer em camadas bem finas e

aguardando a secagem de 15 minutos entre as demãos e finalizar desgastando

novamente com lixa d’água de 220, deixando assim com um acabamento

extremamente liso. Ao final foi aplicada a tinta em spray, também em camadas finas,

aguardando 15 minutos entre as demãos e aguardando 24 horas para testes de

resistência.

Figura 36 - Pingente PEDRA após acabamento. Fonte: O autor, 2019.
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Figura 37 - Pingente MONUMENTO após acabamento. Fonte: O autor, 2019.

Figura 38 - Pingente FURO após acabamento. Fonte: O autor, 2019.
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Figura 39 - Porta comprimidos PEDRINHAS após acabamento. Fonte: O autor, 2019.

4.2. Materiais e processos de fabricação

A impressão 3D foi escolhida como forma de produção deste projeto por

responder aos requisitos de projeto permitindo a personalização do formato do

produto, produção por demanda e por trabalhar com polímeros, que auxiliam na

conservação dos comprimidos ao não interferir na sua composição como o metal e

madeira. A impressão 3D permite que qualquer pessoa que tenha acesso aos

arquivos e a uma impressora 3D, possa utilizar a coleção EROSÃO e apesar deste

projeto ter o foco nas pessoas moradoras do estado do Rio de Janeiro, com a

impressão 3D outras pessoas, de outros estados e outras partes do mundo terão

acesso a mesma facilidade. Este arquivo para impressão pode ser disponibilizado

pelo próprio Grupo Pela Vidda, vendendo ou não o arquivo.

Para impressão 3D em polímeros, há dois tipos de materiais amplamente

disponíveis no mercado. Esses dois materiais não são os únicos, mas são os mais

utilizados na impressão 3D.

ABS: o material mais comum utilizado nas impressoras de modelagem por

fusão e depósito (as mais comuns e mais acessíveis ao público em geral) é o ABS,

ou Acrilonitrila butadieno estireno. Esse tipo de polímero é bastante rígido e leve,

apresentando um bom equilíbrio entre resistência e flexibilidade.
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O PLA ou ácido poliático é um polímero biodegradável que é produzido a

partir de ácido láctico fermentado a partir de culturas. Esse tipo de matéria-prima é

mais eficiente que o ABS em determinadas moldagens, pois tende a deformar

menos depois da aplicação e libera menos fumaça ao atingir o seu ponto de fusão.

Os materiais impressos com ABS podem apresentar uma qualidade final um

pouco maior, porém o PLA possui um ponto de fusão menor e resulta em objetos

mais resistentes no final. Além disso, como o PLA é menos viscoso quando em

estado líquido, ele exige menos força da extrusora na hora de expelir o material, o

que pode garantir um pouco mais de durabilidade para os equipamentos.

Nos produtos ainda foram utilizados imãs neodímeos, que são corpos

ferromagnéticos que atraem outros materiais ferrosos similares utilizando força

magnética (TOFFOLLI, Leopoldo. 2019). Os imãs foram utilizados tanto para manter

as duas partes do produto unidas, como para informar ao usuário quando o produto

realmente está fechado, através do som e da velocidade dos imãs se unindo.

4.3. Prototipagem do aplicativo

O aplicativo se mostrou necessário durante o desenvolvimento deste projeto

por responder a necessidade de um serviço que auxiliasse o usuário a saber o

horário da dosagem do medicamento, registrar a ingestão e se informar sobre as

dosagens anteriores, se tomou ou não o medicamento.

Portanto o aplicativo se utiliza das mesmas personas geradas durante a

pesquisa para projetar um aplicativo que seja útil para os usuários e que responda

suas necessidades do cotidiano.

Ao apresentar a proposta do aplicativo para os usuários durante o processo

de netnografia, alguns comentários se tornaram relevantes, como por exemplo a

falta de um lugar único que possua as informações necessárias quando alguém é

recém diagnosticado ou algum lugar, físico ou virtual, onde o cidadão consegue

obter informações sobre os direitos e deveres de um soropositivo na sociedade

brasileira. A inovação social Grupo Pela Vidda fornece esse serviço, durante as

entrevistas iniciais na ONG, muito foi falado sobre a falta de um lugar único pra

divulgação de informações sobre os direitos e deveres do soropositivo, onde haja

um maior alcance para divulgação dos eventos da ONG ou até para tirar pequenas

dúvidas, que por vezes a ONG acaba recebendo a população para tirar dúvidas
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mais simples justamente por não haver um lugar único onde essas informações são

passadas de forma virtual.

Com essas necessidades do Grupo Pela Vidda e dos usuários, somado aos

requisitos deste projeto, foi possível identificar os dois usuários principais do

aplicativo, como eles se relacionam com o aplicativo e entre si.

Figura 40 - Usuários e objetivos do aplicativo. Fonte: O autor, 2019.

Para a PVH/A, o aplicativo é necessário para lembrar o momento da ingestão,

ser alertado de atrasos, registrar quando ingerir, se informar se ingeriu nos dias

anteriores corretamente, verificar seus direitos e deveres, e ainda receber novidades,

serviços e eventos que a ONG oferece. Para o Grupo Pela Vidda, a divulgação

dessas informações fará com que o número de pessoas que ocupa as poucas

cadeiras de atendimento na recepção sejam mais bem aproveitadas, seus eventos

mais frequentados e ainda divulga as novidades das áreas da saúde e jurídicas com

relação as PVH/A.

Para melhor entender a relação usuário-medicamento, foi feita uma análise

da jornada do usuário:
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Figura 41 - Jornada do usuáro. Fonte: O autor, 2019.

Na jornada do usuário, é possível identificar que durante a rotina de ingestão

do medicamento, o usuário não se sente feliz em nenhum momento. Ele inicia a

jornada no regular, ao ser lembrado do medicamento fica ansioso e relembra que

está infectado com o vírus, pode sentir raiva ao pegar a embalagem do

medicamento, se conforma ao separar a água, volta a se sentir triste ao engolir o

comprimido e por mim se sente ansioso por lembrar que em alguns meses essa

ingestão será importante no tratamento com o resultado dos exames.

A partir da análise das percepções dos usuários sobre sua jornada ao ingerir

o medicamento, foi possível entender onde o produto entra e onde o aplicativo entra

como melhoria da trajetória. No alarme, por exemplo, é importante que seja um

alarme que não dê a entender a terceiros que é o horário de um medicamento,

importante também poder verificar se já ingeriu o medicamento naquele dia ou em

dias anteriores, assim como ser alertado do atraso do medicamento.

Com todas estas percepções, deu-se início ao projeto do aplicativo,

desenhando tela por tela e suas conexões. Um fluxograma explica melhor a

interação entre as telas.
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Figura 42 - Fluxograma de interação entre telas. Fonte: O autor, 2019.
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Utilizou-se então o software Adobe XD para criar o protótipo do aplicativo,

onde o usuário pode interagir entre as telas e tecer comentários de melhorias sobre

a usabilidade, estática e utilidade do aplicativo. Através do fluxograma anterior,

podemos ver a ordem e a sequência de telas. O aplicativo se inicia com uma tela

splash inicial com o logo e o nome do aplicativo, em seguida surge a tela de

cadastro, página inicial, menu principal, histórico de ingestões, cadastro de

medicamentos, alarme, configurações do aplicativo, informações Grupo Pela Vidda,

direitos e deveres, e por fim, as telas do alarme. O fluxograma serve para

entendermos a interação entre as telas, organizando a arquitetura da informação a

fim de auxiliar no processo de prototipagem do aplicativo.

Durante o desenvolvimento deste aplicativo, foram utilizadas as heurísticas

desenvolvidas por Inostroza (Inostroza, R. et al., 2015. Páginas 40 à 52.),que guiam

o desenvolvimento de aplicativos para aparelhos celulares, estas heurísticas são:

 Visibilidade do status do sistema;

 Combinação entre o sistema e o mundo real;

 Controle e liberdade do usuário;

 Consistência e padronização;

 Prevenção de erros;

 Minimizar a utilização da memória do usuário;

 Customização e atalhos;

 Eficiência de uso e performace;

 Estética e design minimalista;

 Ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros;

 Ajudar e documentar;

 Interação física e ergonômica;
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Figura 43 - Protótipo funcional do aplicativo. Fonte: O autor, 2019.

5. VALIDAÇÃO

A etapa de validação foi separada em duas sub-etapas: validação do produto

e validação do aplicativo. Na validação do produto foram analisadas as

características físicas do produto como dimensões, material, resistência, capacidade

de comprimidos e compatibilidade com as roupas dos usuários, assim como também

foram analisadas as características de usabilidade do produto, onde o olhar se

direcionou para o comportamento do usuário utilizando o produto, se de fato usou

durante todo o período, se quis tirar em algum momento e em qual momento, entre

outras percepções.

A validação do aplicativo se deu através do uso do protótipo gerado no

software Adobe XD. Foi utilizado o método de coleta de dados Think Aloud Protocol,

onde o usuário recebe uma série de tarefas a serem executado utilizando o protótipo,

interagindo entre as telas e dizendo em voz alta suas ações, suas dúvidas e

frustrações. Recolhidos os comentários do usuário, é possível então fazer as

devidas alterações. (Santos e Renzi, 2019).
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5.1. Validação do produto
Dois usuários receberam os três modelos de pingentes e o porta comprimidos

de bolsa e ficaram incubidos de utilizar durante cinco dias consecutivos os produtos,

tirar fotos ao usar os produtos e, ao final, relatar como foi a experiência com o foco

nos momentos em que os produtos foram interessantes e nos momentos frustrantes

na utilização dos produtos. Os dois usuários estão no grupo da pesquisa

netnográfica e ficaram muito felizes de receber os produtos para testes. Os dois

estão na faixa etária entre 20 e 30 anos, ambos saudáveis e em tratamento, o

usuário 01 está em tratamento a mais de 1 ano, já usuário 02 iniciou seu tratamento

em menos de 4 meses. O usuário 01 faz uso do tratamento “3 em 1” e o usuário 02

faz uso do tratamento “3 em 2”, o mais atual ofertado pelo Ministério da Saúde.

Figura 44 - Usuário 01 com pingente MONUMENTO.

Figura 45 - Usuário 02 com pingente PEDRA.
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Figura 46 - Ingestão com pingente FURO.

As primeiras percepções foram visuais e táteis, o tamanho dos pingentes está

ideal tanto para guardar os comprimidos como está no limite de dimensionamento

para caber como pingente e para manusear a abertura e fechamento. Quanto ao uso,

nos relatos os usuários informam que usaram durante os cinco dias consecutivos,

enviaram fotos usando e ingerindo os comprimidos nos horários agendados e se

mostraram satisfeitos com a utilidade do pingente, porém tiveram dificuldade com o

pingente FURO, por ser complicado para abrir e fechar, assim como o espaço para o

comprimido não comportou o tratamento mais atual oferecido pelo Ministério da

Saúde que possui 2 comprimidos.

Figura 47 - Ingestão com pingente MONUMENTO.
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Figura 48 - Ingestão com pingente PEDRA.

Foi possível perceber que os usuários utilizavam o fato do pingente ser

bipartido, abrindo o pingente para encaixá-lo no pescoço, o que nos mostra a não

necessidade da instalação de um fecho pois o próprio pingente já cumpre essa

necessidade. Não sentiram dificuldades ao abrir e fechar os pingentes e ressaltaram

que gostaram muito da segurança que o imã oferece. Eles conseguem ter certeza

de quando está aberto, fechado ou semi-aberto através do som que emite ao fechar

e da força do magnetismo.

Figura 49 - Ingestão com o porta comprimidos PEDRINHAS.
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Os usuários informam no relato que foi muito fácil usar o porta comprimidos e

que foi muito útil ter mais comprimidos na bolsa, perguntaram o porquê dele não

abrir de forma a deslizar ao invés de ser usar o sistema de tampa, essa é uma

melhoria que o usuário 01 gostaria que fosse feita por ter ficado inseguro se o porta

comprimidos abririra sozinho na bolsa, porém não teve dificuldades de uso, assim

como o produto não abriu sozinho na bolsa em nenhum dos cinco dias.

Com a validação dos produtos podemos concluir que três dos quatro produtos

respondem bem aos requisitos e restrições deste projeto, assim como com as

necessidades dos usuários, com a exceção do pingente FURO, que foi descartado

durante esta etapa. Os usuários se mostraram excitados para utilizar o produto no

seu cotidiano, o que incentiva o projeto e demonstra boa aceitação do público-alvo.

5.2. Validação do aplicativo

Para a validação do aplicativo, o protótipo gerado no Adobe XD cumpriu o

que era esperado. Os usuários conseguiram interagir através das telas e, utilizando

a técnica de angariação de informação Think Out Loud Protocol para recolher dados

sobre a experiência do usuário na utilização do aplicativo.

Na técnica Think Out Loud Protocol, o usuário recebe um comando a

executar utilizando o aplicativo e, ao tomar as decisões, informa em voz alta o que

está fazendo, suas percepções, seus sucessos e seus fracassos (Santos, E.; Renzi,

B. 2019), nos auxiliando a entender assim o que precisa ser modificado e o que já

está satisfatório. Nesta sessão, os usuários foram designados a efetuar um cadastro

e em seguida adicionar, de forma manual uma ingestão como se fosse no dia

anterior. O protocolo foi aplicado em dois usuários e os dois efetuaram a tarefa em

pouco mais de 03 minutos, o que nos faz crer que a tarefa é fácil e não houve

distração. Durante a fala das ações, não tiveram dúvidas e foram direto efetuar a

tarefa, porém sentiram falta de mais cores e reclamaram da limitação do protótipo

não gravar as informações, o que já é esperado deste tipo de protótipo.
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Figura 50 - Usuário 01 efetuando o Think out Loud Protocol. Fonte: O autor, 2019.

Figura 51 - Usuário 01 efetuando o Think out Loud Protocol. Fonte: O autor, 2019.

Ao chegar na página inicial do aplicativo, os usuários se mostraram surpresos

com as novidades e demonstraram bastante interesse, assim como conseguiram

navegar sem problemas por ela. O menu inicial também não se mostrou um

problema, os ícones foram de fácil compreensão e os comentários foram positivos.
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Com os relatos podemos concluir que as alterações no aplicativo de cores é

insignificante comparado com a experiência dos dois usuários através das telas. A

conexão aplicativo-produto funcionou de forma fácil, orgânica e intuitiva, o que

demonstra sucesso nos dois projetos individualmente e como sistema.

CONCLUSÃO

Por muitos anos a mídia nos vendeu que o HIV é o pior vírus com o qual

podemos nos infectar. Apresentou vídeos de pessoas em estado enfermo, filmes

com soropositivos morrendo através de mortes horrendas e dolorosas, fizeram

conexões com a promiscuidade, associando a infecção às prostitutas e à profissões

inferiorizadas na sociedade. Por muitos anos aprendemos que estar infectado com o

HIV era o mesmo de “ser aidético” e que essa palavra é algo feio, repugnante. Com

o passar do tempo, alguns mitos foram sendo desmistificados, porém alguns

estigmas ainda marcam a nossa sociedade, tais como “coquetel” de medicamentos

como tratamento do vírus, que receber seu diagnóstico positivo pro vírus é o mesmo

de receber uma sentença de morte. O processo de desconstrução desta

desinformação está acontecendo de forma lenta consistente e, a cada dia, mais forte.

O Grupo Pela Vidda faz parte desta militância desde o auge da epidemia, já

sobreviveu a diferentes tipos de governo e está sobrevivendo nas circunstâncias

atuais com bastante dificuldade e trabalho.

Este projeto visa trazer mais facilidade e conforto a pessoas que nunca mais

saberão o que é estar livre de infecções, livre de se preocupar com a saúde, livre de

medicamentos, afinal são os antirretrovirais que mantém um soropositivo saudável.

Como foi discutido aqui, o processo de adesão ao medicamento depende de

inúmeros fatores, incluindo os fatores emocionais que são os mais difíceis de se

medir e quantificar para tratar. Através da proximidade do medicamento, do fácil

acesso a informação, é possível auxiliar a mudança de comportamento do recém

diagnosticado a entender que o vírus não é uma sentença de morte, que os

medicamentos não são uma lembrança de falta de saúde e sim um suspiro de

esperança.
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Através da validação dos produtos e do aplicativo com os usuários, é possível

identificar algumas alterações no produto, como por exemplo no pingente PEDRA,

onde a abertura é centralizada, abrir o pingente de maneira diferente da correta, faz

com que os medicamentos caiam, porém se o pingente PEDRA tiver a mesma

abertura do pingente MONUMENTO, lateral, esse poblema é resolvido. O pingente

FURO não funcionou para quem faz uso do medicamento “3 em 2”, mesmo

respondendo bem ao escopo deste projeto, será descartado da coleção. O porta

comprimidos, após o comentário do usuário 01, precisa sofrer alterações na forma

de abrir para um maior conforto e segurança do usuário, porém funcionou ao que foi

projetado com desempenho excelente. O aplicativo e sua conexão com o produto se

mostrou ser orgânico e funcional. As facilidades e a quantidade de informação no

aplicativo assim como a proposta de manter as informações centralizadas em uma

única plataforma faz com que aumente o uso do aplicativo por parte das PVH/A,

incentivando assim o uso para controle e registro das ingestões de medicamentos.

Através dos relatos dos usuários durante a validação, das análises visuais de

uso e ainda do ponto de vista de produção das peças, é possível confirmar que a

impressão 3D é sim uma tecnologia facilmente aplicável a jóias, principalmente jóias

com outras funcionalidades além da estética.

Com o aplicativo, o Grupo Pela Vidda tem a oportunidade de divulgar seus

eventos e seus projetos para um maior número de pessoas, fará uma melhor

divulgação de seu trabalho, poderá acompanhar os números de acesso e utilizar tais

números quando estiver se aplicando em editais de projetos sociais, terá mais

visibilidade da própria comunidade de soropositivos e terá um atendimento mais

completo. O aplicativo ajudará a PVH/A a ter maior controle sobre seus

medicamentos, saberá o momento da ingestão, tirará dúvidas quantos seus direitos

e deveres, terá acesso a novidades referentes ao avanço tecnológico que a cada dia

auxilia a melhorar sua qualidade de vida. O software ainda auxiliará o processo de

controle do medicamento feito pelo sistema de saúde, que ao invés de utilizar o

autorrelato do paciente ou contar quantos comprimidos ainda tem na embalagem,

poderá utilizar o relatório mensal do aplicativo para identificar se as ingestões estão

em dia.
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O cotidiano de uma pessoa vivendo com HIV e AIDS não precisa ser

dificultado, é necessário que esta população seja vista e que suas necessidades

sejam analisadas em prol de uma melhor qualidade de vida. Esta população se

encontra em estado de ansiedade constante, medos constantes, o que esta

população precisa é de esperança. Espero que este projeto se apresente como uma

gota de esperança em um mar de ansiedades e medos.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ONLINE “COMO FUNCIONA O DIA-A-DIA COM
O ANTIRRETROVIRAL?

Questionário aplicado de forma virtual e anônima, disponível para resposta entre 05
de 10 do 2018 até 10 do 10 e 2018.

PERGUNTAS:

A quanto tempo você possui HIV? (data aproximada do diagnóstico)

A quanto tempo você faz uso de medicamentos antirretrovirais?

Você está indetectável? se sim, a quanto tempo?

Qual o medicamento que você faz uso? (nome do medicamento, exemplo: eu uso o
3 em 1, efavirenz, lamivudina e tenofovir)

Já esqueceu de tomar algum dia ou teve algum dia que não tem certeza que ingeriu
o comprimido?

Qual é sua rotina para ingestão do medicamento? (exemplo: eu tomo o 3 em 1 todos
os dias antes de dormir, pego um copo de água na cozinha, levo até o quarto que é
onde deixo o medicamento, engulo o comprimido com água e deixo o copo meio
cheio pra eu ter certeza de que tomei ao olhar o copo de manhã)

Como você faz o controle dos medicamentos?

Quais os acessórios você costuma usar?

Você usaria algum tipo de acessório que o ajude a lembrar de tomar o medicamento
e que faça o registro de quando você ingeriu o comprimido?

Tem interesse em continuar sabendo mais sobre a pesquisa? Se sim, a proposta é
que tenhamos mais bate-papos ao vivo ou por skype pra que eu possa entender o
problema que você vive

Caso queisa saber mais sobre o projeto, qual seu contato? (e-mail, telefone,
facebook, instagram, etc)
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ONLINE “COMO FUNCIONA O DIA-A-DIA COM
O ANTIRRETROVIRAL?

Questionário aplicado de forma virtual e anônima, disponível para resposta entre 05
de 10 do 2018 até 10 do 10 e 2018.

PERGUNTAS:
Qual horário você procura ingerir os comprimidos?

Quando não pode no horário que está acostumado, como faz?

Descreva o passo-a-passo para a ingestão dos comprimidos. (exemplo: acordo as
06:30am, tomo café da manhã, abro a mochila, pego a caixa de comprimidos,
confiro se tem comprimidos o suficiente, saio de casa, chego no trabalho, as 13h
meu celular desperta com a mensagem "remédio", abro a mochila, pego a caixa de
remédio, abro a caixa, engulo o comprimido, guardo a caixa, marco na agenda que
tomei o comprimido)

Quando você não está em casa, como faz pra tomar o medicamento?

Quando você está em casa, como faz pra tomar o medicamento?

Quando você viaja, como faz pra tomar o medicamento?

Como identifica que ingeriu o comprimido?

Quando identifica que não ingeriu o comprimido, o que faz?
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APÊNDICE C – DESENHO TÉCNICO
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APÊNDICE D – CRONOGRAMA

Legendas: Tarefa Concluída Tarefa a fazer

Tarefa Atrasada

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Atividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0. Introdução

1. Metodologia

1.1. O que é Sistema
Produto-Serviço(PSS)?

1.2. O que é Inovação Social?

1.3. Objetivo do trabalho

2. Imersão

2.1. Conhecendo os
Stakeholders (Imersão
preliminar)

2.1.1. Dados da população
vivendo com HIV/AIDS

2.1.1.1. História do HIV
2.1.1.2. SUS e o tratamento
do HIV

2.1.1.1.1. Dados quantitativos
da população vivendo com
HIV/AIDS no Rio de Janeiro
2.1.1.3. O cotidiado da
população soropositiva no
Brasil

2.1.2. Inovações Sociais
relacionadas ao HIV
2.1.3. Escolha da Inovações
Sociais para
acompanhamento e trabalho

2.2. Imersão aprofundada

2.2.1. Lavantamento de
problemas com a adesão dos
medicamentos TARV

2.2.1. Entrevistas formais
com soropositivos

2.2.1.1. Entrevistas formais e
individuais com soropositivos

2.2.2. Entrevistas formais e
coletivas com soropositivos
2.2.3. Aplicação da
ferramenta "User Journey
Map"
2.3. Tabela de problemas
encontrados

2.4. Aplicação da ferramenta
"Convergence Map"
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2.5. Escolha do problema a
ser resolvido

3. Ideação

3.1. Aplicação da ferramenta
"From... To Exploration"

3.2. Aplicação da ferramenta
"Persona Definition"

3.3. Workshop Brainstorming
com grupo de soropositivos
3.4. Catálogo de soluções
geradas
3.5. Catálogo de soluções
geradas

3.6. Escolha da solução a ser
trabalhada

3.7. Estudo formal

3.7.1. Detalhamento da
solução a ser trabalhada

3.8. Levantamento de
materiais possíveis

3.8.1. Detalhamento das
opções de materiais

3.8.2. Escolha dos materiais
para serem trabalhados

4. Prototipagem

4.1. Modelagem 3D

4.1.2. Desenho Técnico

4.2. Modelo de aparência

4.3. Modelo funcional

5. Validação

5.1. Semana de validação

5.1.1. Entrega do produto a
03 usuários
5.1.2. Questionário de
validação inicial
5.1.3. Questionário de
validação final

6. Documentação

6.0. Proposta em PDF

6.1. Relatório

6.1.1. Correção de imagens
6.1.2. Correção de
referências
6.1.3. Correção de tabelas e
anexos

6.2. Entrega em PDF

6.3. Organização de
apresentação em slide

Tabela 04 - Cronograma da primeira etapa. Fonte: O autor, 2018.
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Legendas: Tarefa Concluída Tarefa a fazer

Tarefa Atrasada

Abril Maio Junho Julho

Atividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0. Introdução

1. Metodologia
1.1. O que é Sistema
Produto-Serviço(PSS)?
1.2. O que é Inovação
Social?
1.2.1. O que é DESIGN
para Inovação Social?

1.3. Objetivo do trabalho

2. Imersão
2.1. Conhecendo os
Stakeholders (Imersão
preliminar)
2.1.1. Dados da população
vivendo com HIV/AIDS

2.1.1.1. História do HIV
2.1.1.2. SUS e o
tratamento do HIV
2.1.1.1.1. Dados
quantitativos da população
vivendo com HIV/AIDS no
Rio de Janeiro
2.1.1.3. O cotidiado da
população soropositiva no
Brasil
2.1.2. Inovações Sociais
relacionadas ao HIV
2.1.3. Escolha da
Inovações Sociais para
acompanhamento e
trabalho

2.2. Imersão aprofundada

2.2.1. Lavantamento de
problemas com a adesão
dos medicamentos TARV
2.2.1. Entrevistas formais
com soropositivos
2.2.1.1. Entrevistas
formais e individuais com
soropositivos
2.2.2. Entrevistas formais
e coletivas com
soropositivos
2.3. Tabela de problemas
encontrados
2.4. Identificação dos
atores chave
2.4.1. Identificação do
modelo mental dos atores
2.4.2. Mapeamento da
Jornada do Usuário
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2.4.2.1. Jornada do
usuário sem o aplicativo
2.4.2.1. Jornada do
usuário com o aplicativo

2.5. Objetivos do Sistema

2.5.1. Objetivos do serviço

2.5.2. Objetivos do produto

3. Ideação

Produto
3.1. Aplicação da
ferramenta "From... To
Exploration"
3.2. Aplicação da
ferramenta "Persona
Definition"
3.3. Workshop
Brainstorming com grupo
de soropositivos
3.4. Catálogo de soluções
geradas
3.5. Escolha da solução a
ser trabalhada

3.6. Análise de similares
3.6.1. Análise de similares
análogos
3.6.2. Análise de similares
complementares

3.7. Moodboard inspiração
3.8. Redesign das peças
da coleção "EROSÃO"
3.8.1. Geração de
alternativas
3.8.2. Seleção da
alternativa a ser
trabalhada
3.8.3. Detalhamento da
solução escolhida
3.9. Levantamento de
materiais possíveis
3.9.1. Detalhamento das
opções de materiais
3.9.2. Escolha dos
materiais para serem
trabalhados

Serviço
3.10. Desenvolvimento do
aplicativo suporte
3.10.1. Análise de
similares
3.10.1.1. Análise de
similares análogos
3.10.1.2. Análise de
similares complementares
3.11. Framework de
funcionamento do
aplicativo (Estrutura do
aplicativo)
3.12. Geração de
alternativas de nomes
3.13. Geração de
alternativas de UI/UX
3.14. Escolha do nome e
da alternativa de UI/UX a
ser trabalhada
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4. Prototipagem

Produto

4.1. Modelagem 3D

4.1.2. Desenho Técnico

4.2. Modelo de aparência
4.3. Modelo funcional da
coleção "EROSÃO"

Serviço
4.4. Tela por tela do
aplicativo

4.5. Modelo funcional

5. Validação

Produto

5.1. Semana de validação
5.1.1. Entrega do produto
a 03 usuários
5.1.2. Questionário de
validação inicial
5.1.3. Questionário de
validação final

Serviço

5.2. "Think-aloud Protocol"
5.3. "Cooperative
Evaluation"

6. Documentação

6.1. Relatório
6.1.1. Correção de
imagens
6.1.2. Correção de
referências
6.1.3. Correção de tabelas
e anexos

6.2. Entrega em PDF
6.3. Organização de
apresentação em slide

Tabela 05 - Cronograma da segunda etapa. Fonte: O autor, 2018.


	1.METODOLOGIA
	2.IMERSÃO
	2.1. Imersão Preliminar
	2.1.1. Conhecendo os Parceiros-Chave
	2.1.2. Dados da População Vivendo com HIV/AIDS no 
	2.1.3. SUS e o Tratamento do HIV no Brasil
	2.2. Imersão Aprofundada
	2.2.1. Levantamento de problemas com a adesão aos 
	2.2.1. Levantamento de problemas com a adesão aos 
	2.2.2. Entrevistas formais e individuais com pesso
	2.2.3. Inovações Sociais com foco em pessoas viven
	2.2.3.1. Quantidade, localização e serviços oferec
	2.2.4. Problemas encontrados
	2.2.5. Problemas a serem resolvidos, requisitos e 
	2.2.7. Levantamento e análise de similares

	3.IDEAÇÃO
	3.1. Brainstorming Colaborativo
	3.2. Conceito e inspiração
	3.3. Personas e público-alvo
	3.4. Geração e escolha de alternativas

	4. MATERIALIZAÇÃO
	4.1. Prototipagem dos produtos

	5. VALIDAÇÃO
	5.1. Validação do produto
	5.2. Validação do aplicativo

	CONCLUSÃO

