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resumo: Estamos a presenciar uma nova era tecnológica na oncologia, na gestão de sinais e sin-
tomas, na vigilância de complicações associadas aos tratamentos, na monitorização da adesão à 
terapêutica e até na forma como comunicamos ou interagimos: doentes, profissionais de saúde e 
instituições hospitalares. O recurso à tecnologia móvel (mHealth) está a ser cada vez mais utili-
zado como uma estratégia eficiente para melhorar a adesão à terapêutica, podendo ainda ser um 
recurso viável para o fornecimento de um leque diversificado de intervenções educacionais ao mes-
mo tempo que permite que os profissionais de saúde monitorizem toxicidades ou comportamentos 
e que disponibilizem orientações de autocuidado para o utilizador, designadamente os doentes do 
foro oncológico, em tratamento de quimioterapia.

O progresso ao nível da mHealth pode proporcionar uma “nova era” no cuidar em oncologia. No 
entanto, é importante que se reflita acerca das suas implicações para a prática clínica e para a in-
vestigação não esquecendo as limitações que estas tecnologias podem ter, nomeadamente ao nível 
da sua conceção. Contudo, é imprescindível ainda percorrer um caminho muito longo por forma a 
tornar estes recursos válidos, seguros e acessíveis aos utilizadores. É necessário que as aplicações 
ultrapassem o cenário académico em que na sua maioria são desenvolvidas e se massifique a sua 
utilização na prática clínica, permitindo assim uma verdadeira avaliação do impacto desta “nova” 
modalidade de intervenção em oncologia.
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abstract: We are witnessing a new technological era in oncology related to: the management of 
signs and symptoms, the surveillance of complications associated with treatments, the process of 
follow-up by monitoring the adherence to therapy, and even the way we communicate or interact with 
patients, healthcare professionals and hospital institutions. Mobile technology (mHealth) is being 
increasingly used as an efficient strategy to improve adherence to therapy, and it can also be a viable 
resource for health education, guiding interventions, allowing professionals to monitoring toxicities 
or behaviors and providing self-care guidelines for the user, namely cancer patients, undergoing 
chemotherapy. The advances of mHealth technology enable a new era in oncology care. However, 
it is important to reflect on its implications for clinical practice and research. And to recognize the 
limitations that these technologies may have, namely in terms of their design.
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Introdução
A doença oncológica é um problema atual e transversal 

a todas as faixas etárias. Estão disponíveis várias estratégias 
terapêuticas capazes de um controlo eficaz da doença, exis-
tindo muitas vezes uma possibilidade de cura. As aborda-
gens terapêuticas passam frequentemente por tratamentos 
agressivos com efeitos colaterais importantes, nos quais se 
destaca a quimioterapia (Miller et al., 2016). Este recurso 
terapêutico é utilizado na maioria dos casos, em algum 
momento do percurso de doença, sendo responsável por 
inúmeros efeitos colaterais (Bahrami, 2011), com efeitos 
negativos nos doentes e nos seus familiares cuidadores 
(Kotronoulas et al., 2012). A maioria das vezes, a avaliação 
e gestão destes efeitos colaterais ou complicações é efe-
tuada pelo doente (ou pessoa significativa), no domicílio. 
Nas duas últimas décadas, tem-se assistido a uma mudança 
na administração dos agentes citostáticos, e concomitan-
temente do tratamento de quimioterapia. De um cenário 
hospitalar, em contexto de enfermaria, pressupondo inter-
namento, para um cenário de hospital de dia, em contexto 
de ambulatório; ambas contemplando uma administração, 
dos agentes citostáticos, essencialmente parenteral. Isto 
deveu-se essencialmente ao facto, de hoje, ser possível uma 
melhor gestão dos efeitos secundários da quimioterapia, 
permitindo que os tratamentos sejam melhor tolerados, 
sem recurso ao internamento (Cusack et al., 2004). Por 
outro lado, nos últimos anos também se tem assistido ao 
aumento generalizado do uso de quimioterapia por via oral, 
o que também contribui para a mudança no paradigma do 
tratamento oncológico. A auto-administração da quimio-
terapia oral engloba uma série de desafios para os doentes e 
profissionais de saúde por forma a garantir uma adequada 
adesão e toxicidades controladas (Weingart et al., 2008). A 
não adesão pode reduzir a eficácia do tratamento e levar a 
complicações graves para a saúde, incluindo a morte (Font 
et al., 2019; Makubate et al., 2013). As taxas de adesão aos 
agentes antineoplásicos orais podem ser tão baixas quanto 
46% (Greer et al., 2016). Apesar disso, a maioria das ins-

tituições de saúde não praticam procedimentos padro-
nizados para a monitorização da adesão aos tratamentos 
(Weingart et al., 2012). A adesão é definida como a medida 
em que o comportamento de ingestão de medicação de um 
doente corresponde às recomendações acordadas pelo clí-
nico (World Health Organization, 2003). As tecnologias 
estão a ser cada vez mais utlizadas para auxiliar os doentes 
com doenças crónicas a aderirem aos esquemas terapêuticos 
(Hamine et al., 2015). Os telemóveis são uma plataforma 
tecnológica que permite a transmissão de intervenções 
comportamentais, monitorizações e recolha de dados em 
tempo real (Heron et al., 2010); e também podem facilitar 
o acesso dos doentes aos serviços de saúde, nomeadamente 
quando existe uma localização geográfica distante desse 
serviço ou mobilidade limitada. Mensagens de texto e apli-
cativos móveis (app´s) são as duas grandes estratégias (fer-
ramentas), baseadas na utilização de telemóveis, que mais 
frequentemente são utilizadas para dar suporte a doentes 
com doenças crónicas (Hamine et al., 2015). A maioria das 
estratégias estudadas foi capaz de melhorar os sintomas dos 
doentes, independentemente das funcionalidades, comple-
xidade e diferenças na intervenção (Lancaster et al., 2018), 
melhorando ainda os resultados de autogestão e autoeficá-
cia do doente.

Com base nestas novas potencialidades na área da 
saúde, surge o conceito de eHealth. O termo generica-
mente abrange uma ampla gama de tecnologias, incluindo 
computadores, telefones, telemóveis ou outras formas de 
comunicação sem fio, usadas no acesso aos cuidados de 
saúde, comunicação com os profissionais de saúde, ges-
tão de cuidados e educação (Pagliari et al., 2005). Dentro 
deste conceito, surge o conceito de saúde móvel (mHealth), 
definida pelo Global Observatory for eHealth da Organi-
zação Mundial da Saúde como “medical and public health 
practice supported by mobile devices, such as mobile phones, 
patient monitoring devices, personal digital assistants (PDAs), 
and other wireless devices” (WHO Global Observatory for 
eHealth, 2011).

There is still a long way to go to make these resources valid, safe and accessible to users. It is necessary 
that the applications evolve beyond the academic scenario (in which most of them are develop) and 
increase their use in clinical practice, thus allowing a true assessment of the impact of this “new” 
intervention modality in oncology.
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