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Resumo: Estima-se que atualmente existem cerca de 1,3 bilhão de fumantes no mundo, e mor-
rem 4,9 milhões de pessoas anualmente em consequência do cigarro, sendo que a maior parte
é nos países em desenvolvimento. Caso nada seja feito para diminuir o consumo, a Organi-
zação Mundial da Saúde estima que até 2050, 520 milhões de pessoas morrerão por doenças
relacionadas ao consumo de cigarros. Dada tal situação, a qual preocupa as entidades de saúde,
algumas iniciativas foram implementadas para endereçar tal problema. Pesquisas foram feitas
para identificar formas possíveis de tratamento do problema via software, e os resultados se
mostraram encorajadores. Porém, até o presente momento não foi encontrada uma Rede Social
colaborativa para combate ao tabagismo. Este artigo propõe a criação de um software, chamado
Kite, que através do uso de Redes Sociais Espontâneas, juntamente com Sistemas Colabora-
tivos, seja capaz de fornecer à fumantes uma plataforma para colaboração social na busca da
cessação ao tabagismo. Além do modelo, apresentamos um protótipo desenvolvido para dispo-
sitivos iPad. Avaliamos a Rede Social Kite utilizando uma extensão do modelo TAM específica
para mHealth software. Os resultados apresentaram 93% de respostas positivas no survey apre-
sentado aos avaliados, indicando que estes ficaram satisfeitos e fariam uso do protótipo para
auxílio na cessação ao tabagismo.
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1 INTRODUÇÃO

O cigarro na nossa sociedade já simbolizou poder, intelectualidade e rebeldia. Inclusive,
o uso do cigarro não está limitado aos seres humanos, conforme mencionado por Harrald e
Watkins (2010), relatando que macacos chimpanzé, no zoológico americano Natal Zoological

Gardens, aprenderam a mecânica do ato de fumar observando um fumante, e passaram a realizar
tal atividade sempre que um cigarro era jogado dentro do cativeiro. Este vício rapidamente se
expandiu aos outros macacos.

Segundo JHA et al. (2013), aproximadamente 40 milhões de americanos fumam, mas estimativa-
se que atualmente existem 1.3 bilhões de fumantes no mundo, vivendo em países em desenvol-
vimento. Anualmente, 30 milhões de adultos (de 25 a 34 anos) começam a fumar. Na maioria
dos países com maior poder econômico, existem mais ex-fumantes do que fumantes; porém, a
cessação ao tabagismo ainda se mantém incomum em países cuja renda é baixa ou média. Desta
forma, com as atuais taxas relacionadas à iniciação e cessação ao tabagismo, o ato de fumar,
este que matou aproximadamente 100 milhões de pessoas durante o século 20, matará aproxi-
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madamente 1 bilhão de pessoas durante o século 21. A grande maioria dos fumantes tenta parar
de fumar sem auxílio profissional (80%), e somente 10% destes atinge o objetivo.

As doenças que são causadas pelo tabagismo continuam entre as principais causas de morte
prevenível no mundo. O tabaco é o responsável por aproximadamente 30% de todas as mortes
causadas por câncer. Atualmente 18% dos Americanos fazem uso do tabaco diariamente (TOLL
et al., 2014). Conforme observado por TOLL et al. (2014), a criação e divulgação de programas
contra o tabagismo se faz necessário para que seja oferecido um suporte à população que deseja
abandonar o vício.

Dada a complexidade do processo, o qual envolve a dependência química e psicólogica,
bem como a mudança de comportamento, exige uma execução eficiente e voltada ao usuário,
acompanhando suas respostas ao longo do tratamento, e moldando as próximas etapas do pro-
cesso de cessação ao tabagismo conforme suas necessidades. Para tal, alguns softwares foram
desenhados para ajudar neste processo.

Aplicando uma ótica humanitária ao problema, e conforme mencionado em VELOSO et al.
(2011) e TOLL et al. (2014), fica evidente a necessidade de criação de mecanismos de software
eficientes e que ajudem a baixar a taxa anual de mortalidade gerada através do tabaco. Do
ponto de vista tecnológico e científico, a imersão de tecnologias móveis, bem como seu amplo
uso no dia a dia da sociedade, criou novos possíveis canais de intervenção para cessação ao
tabagismo, como por exemplo as Redes Sociais. Tais redes já estão sendo aplicadas no contexto
da cessação ao tabagismo, conforme mencionado em COBB; GRAHAM; ABRAMS (2010).
Ainda conforme apresentado em COBB; GRAHAM; ABRAMS (2010), Redes Sociais tem
sido uma forma eficiente de reter a atenção do usuário, criando possibilidades de interação
completas e engajadoras. Para CHRISTAKIS; FOWLER (2008), outro fator importante é o fato
de Redes Sociais conseguirem amplificar o alcance de tais ações de cessação, promovendo a
dissiminação de atitudes contra o tabagismo à outros usuários da rede.

Tendo em vista tais problemáticas mencionadas acima, o objetivo deste trabalho é propôr
um modelo, chamado de Rede Social Kite, que busca suprir as necessidades encontradas no tra-
tamento de um fumante que deseja a cessação ao tabagismo. Para tal, serão utilizadas técnicas
de engajamento social, fornecimento de conteúdo relevante à tomada de decisão para a cessação
e suporte da comunidade, sendo a fase do fumante no tratamento o principal meio de vincular
usuários espontaneamente, caracterizando assim uma Rede Social Espontânea. Este trabalho
tem como objetivo específico permitir que os usuários possam pesquisar e interagir com outros
usuários, baseado no seu estágio de cessação, bem como a possibilidade de visualizar o seu pro-
gresso e de outros usuários no tratamento contra o tabagismo, permitindo assim forte inspiração
e engajamento de toda comunidade.

A organização deste artigo se dará em sete seções. A segunda seção apresenta o referencial
teórico utilizado, oferecendo uma análise sobre o tabagismo, suas formas de tratamento e mé-
todos disponíveis, uma visão geral e sistemática do papel e função dos sistemas colaborativos
durante o processo de cessação ao tabagismo, e um panorama sobre a utilização das redes so-
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ciais espontâneas como mecanismo de vínculo espontâneo entre os usuários. A terceira seção
apresenta trabalhos relacionados. A quarta seção apresenta o modelo da solução proposta, cha-
mada de Rede Social Kite. A descrição da implementação do modelo é apresentada na quinta
seção. A sexta seção descreve a metodologia de avaliação do modelo e os resultados obtidos
durante a sua aplicação. Na sétima seção é apresentada a conclusão do artigo, considerações
finais e sugestões de trabalhos futuros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção apresentará o embasamento teórico necessário para compreensão dos tópicos
propostos por este trabalho. Inicialmente será apresentado o conceito e as aplicações das Redes
Sociais Espontâneas; na sequência será apresentada uma visão geral sobre Sistemas Colabora-
tivos e qual o seu papel na criação de formas engajadoras de interação social; e por fim será
apresentado o Tabagismo, seus impactos físicos, psicológicos, e algumas possibilidades de tra-
tamento do problema através da mudança comportamental.

2.1 Redes Sociais Espontâneas

Atualmente uma boa parte da interação entre as pessoas é feita através de Redes Sociais.
Porém, no contexto de uma Rede Social, cada pessoa possui sua rede de forma independente, e
desta forma as interações entre pessoas são feitas apenas se os envolvidos permitirem tal intera-
ção. Já as Redes Sociais Espontâneas tem por objetivo criar relações automáticas entre pessoas
com um objetivo comum - conhecido como Contexto - sem intervenção humana (ZAUPA et al.,
2012).

Figura 1 – Ilustração das Redes Sociais Espontâneas

Fonte: Hanzl (2011)
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Porém, as Redes Sociais Espontâneas por si só são genéricas. Idealmente, elas se apresen-
tam como uma estrutura, provendo uma API para que aplicações sejam criadas e rodem sobre
sua infraestrutura, tornando-se uma das camadas de um sistema. Tais sistemas podem definir
propriedades e uma interface de interação com as Redes Sociais Espontâneas. Estas, podem
ser aplicadas em inúmeras formas de interação social e colaborativa. Por exemplo, uma RSE
poderia ser utilizada para que um grupo de amigos decida, de forma colaborativa, qual será
a refeição do dia. Analogamente, é possível utilizar RSEs para disponibilização de serviços
virtuais, disponíveis em localizações específicas. Tais serviços podem vir a ter algum nível de
restrição de uso, sendo tais restrições impostas pelo administrador de tal serviço (ZAUPA et al.,
2012).

Conforme apresentado por HANZL (2011) e ZAUPA et al. (2012), atualmente existe uma
grande demanda pelo uso de dispositivos móveis para uma maior interatividade entre pessoas
e entre sistemas, e neste cenário as Redes Sociais Espontâneas se apresentam como uma opor-
tunidade de fazer uso de informações de localização e configurações pessoais de seus usuários,
afim de oferecer serviços e funcionalidades que façam sentido dentro do contexto do mesmo.
Estas formas de uso da tecnologia se enquadram nos conceitos da Computação Ubíqua e da
Ciência de Contexto.

2.2 Computação Ubíqua

WEISER (1991) define idealmente a Computação Ubíqua como sendo um ecossistema com-
putacional existente no ambiente físico, apresentando-se como uma tecnologia indistinguível no
cotidiano das pessoas, realizando computações e provendo soluções para problemas diários sem
necessariamente necessitar da intervenção destas.

Conceitualmente, a Computação Ubíqua é o oposto da computação virtual. Esta, é desti-
nada à permitir que pessoas criem ambientes virtuais fazendo o uso de computadores, enquanto
a computação ubíqua busca oferecer formas de permitir a integração das pessoas, e do ambiente
em que vivem, à qualquer momento e em qualquer lugar, através de um ambiente computacional
invisível. Em tais ambientes, a computação não está mais diretamente conectada à computa-
dores de mesa, dado que os usuários atualmente dispõe de poder computacional e informação
acessíveis através de dispostivos móveis, dispositivos vestíveis - também conhecidos como We-

arable Devices - entre outros dispositivos convencionais e não convencionais (HUI; TINGTING
et al., 2010).

Dentre os principais desafios e características da Computação Ubíqua podemos citar a He-
terogeneidade, a qual busca garantir que um determinado software seja executado da mesma
forma dentre os dispositivos do ecossistema computacional; a Escalabilidade, garantindo que
a solução de software seja continuamente executada, adequando-se ao crescimento do número
de usuários, bem como das novas exigências computacionais existentes; a Segurança e Priva-
cidade, garantindo que as soluções disponíveis aos usuários tenham um escopo definido, não
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permitindo que as informações sensíveis de usuário sejam acessadas em outro contexto e/ou por
dispositivos não permitidos (SILVA et al., 2011).

Dadas tais características, a ciência de contexto se apresenta como uma potencial vulnera-
bilidade na computação ubíqua. O ato de garantir a confidencialidade na troca de mensagens
entre usuários e sistemas não se mostra suficiente para manter a segurança do usuário na maioria
das aplicações que fazem uso da ciência de contexto, onde um usuário/dispositivo intruso pode
vir a deduzir informações sensíveis através da observação dos dados de contexto do usuário,
relacionando dados e configurações do usuário com as localizações físicas em que este esteve,
dados estes normalmente sendo monitorados por sensores. Neste cenário, soluções seguras se
fazem necessárias para manter a integridade e privacidade do usuário em um ambiente ubíquo
e contextual (UKIL, 2010).

2.3 Ciência de Contexto

Contexto é toda a informação que pode ser usada para caracterizar a situação de uma enti-
dade. Uma entidade pode ser uma pessoa, um local, ou objeto que seja considerado relevante
para a interação e comunicação entre o usuário e a aplicação. Ser ciente do contexto é a habili-
dade que uma entidade possui de estar ciente das atuais circunstâncias envolvidas no contexto
ao qual ela está inserida, bem como estar ciente das possíveis informações relevantes que pos-
sam influenciar qualquer decisão ou mudança de comportamento da aplicação baseada neste
contexto (KIM; LEE, 2013).

Dentre as possíveis formas de utilização da ciência do contexto está a descoberta de comu-
nidades de pessoas com objetivos em comum ou que estejam vivendo situações semelhantes,
independente do fato de utilizarem ou não uma rede social. Dado tal cenário, é possível utilizar
as características da ciência de contexto para criar ricas experiências sociais, a partir do uso
de informação contextual para a definição de redes sociais para pessoas com objetivos e metas
similares em comum. Como critério para definição dos grupos de usuários é possível vincu-
lar pessoas que estejam compartilhando a mesma localização geográfica, incluindo colegas de
trabalho, membros de uma família; pessoas com configurações pessoais similares; pessoas que
compartilhem dos mesmos interesses pessoais, profissionais, hobbies; pessoas que comparti-
lham de uma mesma religião, idéia ou objetivo (ROUSSAKI et al., 2012).

2.4 Sistemas Colaborativos

Atualmente é praticamente impossível imaginar a existência de uma aplicação de software
isolada, sem internet ou mecanismos de rede integrados em algum nível; e é ainda menos co-
mum encontrar uma aplicação de software orientada para que apenas um usuário a use. Neste
contexto, os Sistemas Colaborativos fazem parte de uma área de estudo chamada de CSCW
(Computer Supported Cooperative Work), que significa Trabalho Cooperativo Suportado por
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Computadores, e faz referência para sistemas computacionais com suporte para que grupos de
pessoas colaborem em tarefas comuns, provendo uma interface para um ambiente comparti-
lhado de cooperação. Sistemas Colaborativos é o nome atribuído à tipos de software que per-
mitem a interação entre duas ou mais pessoas, permitindo que as mesmas trabalhem juntas em
busca de um objetivo comum, tendo como resultado um produto de software com conhecimento
agregado por diversas pessoas. Para obter isso, cada membro do grupo precisa interagir, nego-
ciar e dialogar para gerar novos conhecimentos (ALTAMIRANO; FERNÁNDEZ; MARTÍNEZ,
2014).

Dentre as principais características e funcionalidades existentes em sistemas colaborativos
é possível citar a busca pelo engajamento de usuários através do gerenciamento de grupos de
pessoas em uma mesma tarefa; a criação de novos conhecimentos a partir do conhecimento
individual dos membros de um grupo e da interação destes; colaboração entre pessoas situ-
adas geograficamente distantes e em diferentes organizações (CARVALHO, 2013). Entre os
possíveis exemplos de Sistemas Colaborativos, podemos citar os fóruns de mensagens sobre
determinados tópicos; redes sociais; bem como wikis, utlizadas para compartilhamento de in-
formação, possibilitando que usuários contribuam.

Para que sistemas colaborativos possam ser utilizados com sucesso na solução de problemas,
como por exemplo a cessação ao tabagismo, se faz necessário a implementação de mecanismos
que possibilitem a colaboração entre usuários em uma tarefa comum, bem como a inclusão de
mecanismos de gamificação, os quais buscam aumentar o engajamento do usuário e desta forma
aumentar do modelo proposto como um todo.

2.5 Tabagismo

O cigarro é uma das principais causas de morte prematura em todo o mundo. Embora as
estatísticas apresentem declínios consideráveis do ato de fumar perante os adultos, estima-se
que aproximadamente 480.000 pessoas morrem anualmente nos Estados Unidos por doenças
decorrentes do cigarro (JHA et al., 2013). O relatório Surgeon General’s 20143, estima que o
índice de mortalidade seja de 2 a 3 vezes maior entre os fumantes do que entre aqueles que
nunca fumaram. A maior parte deste excesso de mortalidade é creditado e explicado por 21
doenças comuns entre os fumantes em todo o mundo, entre elas 12 tipos de câncer, 6 diferentes
categorias de doenças cardiovasculares, diabetes, doença de obstrução crônica pulmonar, bem
como a pneumonia (CARTER et al., 2015).

Segundo JHA et al. (2013), aproximadamente 40 milhões de americanos fumam, mas estimativa-
se que atualmente existem 1.3 bilhões de fumantes no mundo, vivendo em países em desenvol-
vimento. Anualmente, 30 milhões de adultos (de 25 a 34 anos) começam a fumar. Na maioria
dos países com maior poder econômico, existem mais ex-fumantes do que fumantes; porém,

3Surgeon General’s 2014 é um relatório anual apresentado pelo Departamento de Saúde e Serviços
Humanos de Atlanta, Estados Unidos, apresentando as consequências do ato de fumar. Acesso em
http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-progress/#fullreport
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a cessação ao tabagismo ainda se mantém incomum em países cuja renda é baixa ou média.
Desta forma, com as atuais taxas relacionadas à iniciação e cessação ao tabagismo, o ato de
fumar, este que matou aproximadamente 100 milhões de pessoas durante o século 20, matará
aproximadamente 1 bilhão de pessoas durante o século 21.

Em (HWANG; YUN, 2015) são apresentadas evidências que transtornos psicológicos -
termo genérico para sintomas relacionados à depressão e ansiedade - servem como um sinal
que desencadeia sintomas de depência química e psicológica relacionados à nicotina. Tais trans-
tornos psicológicos aumentam tanto impulsos imediatos relacionados ao ato de fumar, quanto
impulsos e anseios de longo prazo. São estes transtornos que também contribuem para a cria-
ção de padrões rígidos relacionados ao tabagismo e para a diminuição da tolerância do ato de
fumar (e.g. a necessidade de fumar mais para obter o mesmo sentimento de prazer e satisfação
do consumo de nicotina). Estes padrões de comportamento tem direta relação com a idade do
fumante, sugerindo que a iniciação ao tabagismo em faixas etárias mais avançadas desenvolvem
um apego menor à nicotina. Similarmente, DIERKER et al. (2001) argumenta que a depressão
é um forte condutor para o tabagismo intenso, particularmente entre jovens.

JHA et al. (2013) cita que a cessação ao tabagismo, quando iniciada em uma faixa etária
jovem, se mostra especialmente favorável e efetiva. Desta forma, para fumantes que iniciam
a cessação entre os 24 e 34 anos de idade, as taxas de sobrevivência se mostraram idênticas à
pessoas que nunca fumaram, já entre fumantes de faixas etárias entre 35 e 44 as taxas são piores,
mostrando redução no excesso de risco de morte em até 90%. Fumantes que abandonam o vício
entre os 45 e 54 anos de idade tem sua expectativa de vida aumentada em aproximadamente 6
anos, enquanto os que abandonam o vício entre os 55 e 64 anos de idade tem sua expectativa de
vida aumentada em 4 anos. Fumantes contínuos perdem pelo menos uma década de expectativa
de vida comparados àqueles que nunca fumaram.

2.6 Modelo TTM

Prochaska e Velicer (1997) apresentaram o The Transtheoretical Model, normalmente refe-
renciado como TTM, que é um modelo para a mudança intencional de comportamento relacio-
nado a saúde. Enquanto outros modelos de mudança de comportamento focam exclusivamente
em certos aspectos da mudança (e.g. teorias exclusivamente voltadas à aspectos sociais ou in-
fluências biológicas), o TTM busca incluir e integrar pontos chave de outras teorias dentro de
uma teoria compreensiva de mudança que pode ser aplicada à uma variedade de comportamen-
tos, populações e configurações, em diferentes cenários.

Os estágios de mudança são a essência do modelo, e da mudança de comportamento. O
modelo propõe um processo de evolução e progresso ao longo de 6 diferentes estágios, con-
forme apresentadas na Tabela 4, sendo eles a Pré-Contemplação, não existindo intenção de
mudar o comportamento em um curto espaço de tempo; a Contemplação, onde a mudança de
comportamento está sendo considerada; Preparação, cuja mudança é eminente; Ação, quando a
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mudança de comportamento está ocorrendo; Manutenção, onde a mudança de comportamento
é consolidada; e a Terminação, estágio onde a mudança de comportamento não foi alcançada
(PROCHASKA; VELICER, 1997).

Embora o tempo do paciente em cada estágio do processo é variável, as tarefas necessárias
para mover para o próximo estágio não são. Certos princípios e processos de mudança funci-
onam melhor em cada estágio, buscando reduzir a resistência, facilitar o progresso e prevenir
recaídas. Embora o modelo apresente o progresso entre os estágios de forma linear, é natural
que os pacientes desenvolvam a mudança comportamental de forma não-linear, navegando entre
os estágios de forma ascendente ou regredindo através de recaídas (LENIO, 2006).

Embora alguns estudos (ETTER; PERNEGER, 1999; ETTER; SUTTON, 2002; BUNTON
et al., 2000; WHITELAW et al., 2000; SUTTON, 2001; LITTELL; GIRVIN, 2002) questionem
a completude e eficácia do modelo TTM, apontando que o comportamento humano é muito
complexo e diversificado para ser descrito em forma de estágios, este será utilizado como fonte
principal para criação das diferentes fases, ou estágios de cessação, que serão utilizados no
modelo proposto por este trabalho, dado o seu reconhecimento e ampla utilização no tratamento
de problemas relacionados à mudança de comportamento.

2.7 Processo de Cessação via Software

Em programas de cessação ao tabagismo, formas intensas, íntimas e pessoais de intervenção
apresentam taxas mais elevadas de sucesso, porém a participação dos usuários em tais progra-
mas é normalmente menor. Jovens fumantes, os quais formam a maioria da população fumante
atual, tendem a buscar conselhos através de linhas telefônicas de ajuda ao fumante, ao invés de
procurar uma clínica especializada. Tais programas, modelados para oferecer o menor contato
possível com o usuário, apresentam o potencial de atingir diversos fumantes, embora os resulta-
dos sejam piores dado que oferecem soluções genéricas, com diferentes necessidades e anseios
(PAAY et al., 2014).

Poucos estudos na área de HCI (Human-Computer Interaction) mencionam o uso de tec-
nologia na mudança comportamental referente ao tabagismo. GRAHAM et al. (2006) desen-
volvou um sistema baseado na internet, chamado QuitCoach, que provê dicas de cessação para
usuários, e os conselhos são baseados no modelo TTM. STRECHER et al. (2008) aponta a
importância de oferecer conteúdo altamente customizado aos usuários de programas de ces-
sação ao tabagismo que estão disponíveis na internet. Tecnologias emergentes, tais como os
smartphones, oferecem grandes possibilidades de aumentar o alcance de programas de cessa-
ção ao tabagismo, através de serviços que venham a engajar grupos de fumantes em tempo-real
e onde estiverem (BACKINGER; AUGUSTSON, 2011). Avaliações sobre intervenções ao ta-
bagismo através de computadores pessoais e serviços baseados na internet reportam significa-
tivas melhoras na mudança de comportamento relacionado à saúde (KREBS; PROCHASKA;
ROSSI, 2010).
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Redes sociais, tais como o Facebook, conectam os conceitos do modelo TTM com a neces-
sidade de interação e suporte social, onde a intensidade do suporte ao usuário está diretamente
relacionada ao estágio do mesmo no modelo TTM. Apesar da forte evidência de que indivíduos
se mostrem relutantes a discutir assuntos pessoais relacionados à saúde em contexto público,
alguns usuários buscam trocar dicas, receber suporte emocional e até mesmo revelar o fracasso
durante o tratamento. Normalmente, mensagens de suporte são oferecidas por usuários que ini-
ciaram a pouco tempo no tratamento, ao invés de usuários que já o completaram PLODERER
et al. (2013).

Este modelo tem por objetivo apresentar uma solução de software para o problema da ces-
sação ao tabagismo, no âmbito psicológico, buscando elucidar benefícios da cessação ao tabaco
e propondo um programa de cessação, com etapas definidas e interação social. Dado tal con-
texto, não serão abordados tópicos relacionados à dependência química referente ao uso do
tabaco, não sendo sugerida medicação de qualquer natureza em tal tratamento.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Nesta seção serão apresentados trabalhos que possuem similaridade com a proposta apre-
sentada por este. Estes foram escolhidos por apresentarem aspectos sociais e algum tipo de
interação com o usuário para promover a cessação ao tabagismo. No final desta seção é apresen-
tada uma tabela comparando os trabalhos apresentados, considerando aspectos técnicos como
linguagens de programação, tipos de dispositivo, características do modelo, entre outros fatores
relevantes.

Em Paay et al. (2014) é proposto um modelo que busca identificar o nível de persuasão
que um software pode exercer na cessação ao tabagismo. Tal modelo é fortemente baseado no
proposto por Prochaska e Velicer (1997) e no modelo de Fogg (2002), sendo o primeiro um
modelo com diferentes estágios para mudança de comportamento durante a cessação ao taba-
gismo e o segundo um modelo para tecnologias persuasivas, neste caso, aplicada no contexto
do tabagismo. Os pesquisadores buscaram identificar a influência e efetividade que a fonte da
informação exerce na persuasão dos participantes, criando vínculo afetivo com os participan-
tes. As fontes possíveis são usuários Expert ou a Comunidade. O software conta com diferentes
formas de conteúdo, sendo Histórias, Dicas, Motivadores e Mensagens SMS os principais meca-
nismos. Um dos objetivos do estudo era provêr diretrizes eficientes para a criação de tecnologia
persuasiva para auxílio no combate ao tabagismo.

Free et al. (2011) apresentou que programas de envio de mensagens de texto para cessação
ao tabagismo tem crescido em número e em efetividade durante os últimos anos. Contando
com o apoio financeiro da UKMR 4, o projeto teve como objetivo modelar e implementar um
serviço totalmente automatizado de mensagens de texto relacionadas à cessação ao tabagismo,

4UKMR: UK Medical Research Council, Primary Care Research Networks - Instituto de Pesquisas Médicas
do Reino Unido
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chamado txt2stop. O estudo foi executado no Reino Unido, e na primeira fase do projeto alocou
randomicamente um grupo de fumantes dispostos à tentativa de cessação ao tabagismo. Dois
grupos foram alocados randomicamente, o primeiro sendo um grupo controlado (txt2stop), e
o segundo um grupo que não receberia mensagens relacionadas à cessação. Após 6 meses,
foi comprovada abstinência química em 10.7% dos seus participantes, enquanto o grupo não
controlado apresentou abstinência em 4.9% dos participantes. Os pesquisadores concluíram
que o programa se mostrou efetivo nas estatísticas coletadas após 6 meses de programa.

Em Ahsan et al. (2013) é apresentado um modelo que faz uso de mobile health (mHealth)
para motivar a mudança de comportamento entre fumantes que buscam a cessação ao taba-
gismo. O alvo do estudo são índios americanos das planícies do norte dos Estados Unidos da
América que sejam fumantes diários. Dentre as principais características do modelo estão o uso
da Teoria do Comportamento Planejado (TPB)5, bem como a implementação de um processo de
cessação baseado em fases. A avaliação foi realizada através de testes de usabilidade, avaliação
da eficiência das intervenções sugeridas e avaliação da performance dos algoritmos recomen-
dadores de mensagens de texto. Os testes de usabilidade preliminares indicaram que 90% das
10 pessoas que testaram foram favoráveis ao recebimento das mensagens customizadas, en-
quanto 1 dos participantes se mostrou indiferente ao fato de receber mensagens customizadas
ou genéricas.

Finkelstein e Wood (2013) usaram o Modelo TTM (The Transtheoretical Model) para defi-
nir um solução de software, entitulada LAST (Lifestyle Automated Support Technology), cujo
objetivo é entender o estágio atual de tabagismo do usuário, e buscar a motivação da mudança
de comportamento através de questionários. Tais questionários implementam as cinco fases
estabelecidas no modelo TTM, sendo elas a Pré-Contemplação, Contemplação, Preparação,
Ação e Manutenção. Os usuários são apresentados a um conjunto de questões que buscam en-
tender seu histórico de tabagismo, bem como suas intenções e atitudes refentes à mudança de
comportamento. Uma vez que o estágio é identificado, desafios para a cessação são identifi-
cados e endereçados. O modelo foi testado com 49 pacientes fumantes, todos hospitalizados
com complicações de saúde relacionadas ao tabagismo. De forma geral, 8% dos envolvidos no
estudo apresentaram mudanças para estágios favoráveis. Desta forma, acredita-se que o modelo
seja eficiente. Os pesquisadores acreditam que pequenas mudanças como a adição de conteúdo
direcionado ao perfil do usuário possam tornar o modelo ainda mais eficiente.

Na Tabela 1 é apresentada uma comparação dos trabalhos relacionados. Dada a natureza
de tais trabalhos, optou-se pela metodologia de análise qualitativa, pois segundo Brikci e Green
(2007), tal metodologia busca entender as experiências e atitudes dos pacientes. Neste cenário,
foram comparados os objetivos, características e resultados de cada trabalho.

5TPB significa Theory of Planned Behavior - Teoria do Comportamento Planejado - é uma teoria apresen-
tada por AJZEN (1991), a qual vincula crenças com comportamento, sugerindo um modelo preditivo sobre estes
aspectos. É reconhecida como uma das teorias mais relevantes no campo psicológico da persuasão.
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Tabela 1 – Comparação dos trabalhos relacionados

Quitty: Using
Technology to

Persuade
Smokers to Quit

Smoking
cessation
support

delivered via
SMS (txt2stop)

Toward an
mHealth

Intervention for
Smoking
Cessation

Interactive
Mobile System

for Smoking
Cessation

Sistema
Operacional

Android / iOS /
Windows Phone

Android / iOS /
Windows Phone

Android / iOS /
Windows Phone

Windows 8 /
Windows Phone

Forma de
Acesso

Dispositivos
Móveis

Dispositivos
Móveis

Dispositivos
Móveis / Web

Dispositivos
Móveis

Linguagem
de Progra-

mação

Aplicação
Híbrida (HTML /
CSS / JavaScript)

Não especificado

Python /
ASP.NET MVC /

C# / HTML5 /
jQuery / CSS

Visual Basic
.NET

Bibliotecas
de Desenvol-

vimento

Appery.io
(Framework para

Aplicações
Híbridas)

Não especificado

Microsoft WCF
Web Services
Templates /

Apache Mahout

Microsoft
Surface SDK

Banco de
Dados SQLite Não especificado

SQL Azure
(Microsoft)

Não especificado

Utiliza
recursos na

Nuvem
Appery.io Não SQL Azure Não

Perfil do
Usuário

Fumantes,
Experts e

Comunidade
Fumantes

Fumantes,
Pesquisadores e

Doutores
Fumantes

Contexto Não Não

Sim - Perfil de
Usuário é

considerado para
geração de SMS

Sim - Conteúdo
apresentado é

vinculado à fase
de cessação do

usuário
Colaboração

entre
Usuários

Não Não Não Não

Formas de
Intervenção

Dicas,
Motivadores,

Histórias e SMS
SMS SMS

Questionário e
Dicas

Interativi-
dade entre
usuários

Não
Sim, através de

SMS

Sim - Entre
Pesquisadores e

Fumantes
Não

Tratamento
em Fases Não Não

Sim - Fases do
Modelo TPB
(Theory of

Planned
Behavior)

Sim - Fases do
Modelo TTM

(The
Transtheoretical

Model)
Estatísticas

de Progresso Não Não Não Não

Fonte: Elaborado pelo autor
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Através da sumarização dos trabalhos relacionados apresentados na Tabela 1, podemos con-
cluir que as ferramentas existentes atualmente no mercado não abordam o problema da cessa-
ção ao tabagismo de forma completa, unindo aspectos importantes nos âmbitos psicológicos
e tecnológicos, o que viria a compôr um modelo eficiente de tratamento, conforme diretrizes
apresentadas em Paay et al. (2014). Em contrapartida, observa-se que todos os modelos apre-
sentados mostraram preocupação com a Computação Móvel, qualificando os mesmos à serem
utilizados por um amplo número de usuários e permitindo que interações sociais sejam cria-
das sobre tais plataformas, aumentando o engajamento dos usuários e por consequência sua
evolução no tratamento. Os trabalhos relacionados citados, em sua grande maioria, oferecem
soluções voltadas à dispositivos móveis, porém não explorando tópicos importantes da Com-
putação Ubíqua, e da Ciência de Contexto. Estas características serão exploradas pelo modelo
proposto neste trabalho. Dentre as principais características do modelo está o uso intenso da
computação móvel e da ciência de contexto, permitindo que usuários em uma mesma fase do
tratamento de cessação ao tabagismo interajam através de mensagens motivacionais, criando
alto nível de engajamento, e por consequência, efetividade no tratamento.

4 MODELO KITE

Nesta seção será apresentado o modelo proposto da Rede Social Espontânea para cessa-
ção ao tabagismo, chamada de Rede Social Kite. O modelo busca explorar lacunas existentes
nos trabalhos relacionados à este, propondo uma Rede Social Espontânea e colaborativa para
combate ao tabagismo. Para tal, serão utilizados mecanismos sociais para engajar os usuários,
permitindo que os mesmos interajam durante o tratamento oferecendo suporte uns aos outros,
bem como conteúdo específico para cada fase do tratamento, conforme o contexto do usuário.
Na Figura 2 é apresentada uma versão simplificada do modelo, contendo os seus componentes
principais.

Figura 2 – Visão macro do modelo da Rede Social Kite

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Figura 3 é apresentada a visão arquitetural detalhada do modelo da Rede Social Kite,
contendo todos os seus componentes. Tal modelo segue a arquitetura cliente servidor, onde
a aplicação cliente é disponibilizada através de dispositivos móveis ou interface desktop web.
O servidor contém a lógica da aplicação, oferecendo serviços específicos para a Rede Social
Espontânea. Dentre os serviços oferecidos estão a aplicação de Ontologias, que são bases de
conhecimento sobre o domínio de aplicação, neste caso o tabagismo, que irão extrair informa-
ções permitinentes ao tratamento do usuário e sua interação com a comunidade; o serviço de
Contexto, que irá permitir que usuários em uma mesma fase de tratamento possam interagir;
o serviço de Gamificação, que buscará recompensar os usuários conforme seu progresso no
tratamento; entre outros serviços e componentes.

Figura 3 – Visão detalhada do modelo da Rede Social Kite

Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir serão descritos detalhadamente cada componente e serviço definido como parte do
modelo arquitetural proposto por este trabalho, conforme segue:

• Cliente: Usuário que acessa a Rede Social Espontânea Kite. As diferentes visões por dis-
positivo apresentarão conteúdo baseado no contexto e/ou dispositivo de acesso do usuá-
rio, conforme regras estabelecidas pela própria Rede Social Espontânea, as quais serão
descritas com detalhes no módulo Regras e Permissões de uma RSE;

• Controlador: Realizará a comunicação do cliente (usuário) com os outros componentes
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do modelo, tornando-se um middleware6 do modelo. Possui aspecto estritamente técnico,
tendo seu escopo limitado à compreensão e redirecionamento adequado das requisições
feitas pelo usuário;

• Gerente Rede Social Espontânea: Proverá módulos internos para a adequada adminis-
tração e execução das RSEs, sendo composto pelo módulo Contextualizador, que inter-
pretará os diferentes contextos existentes, e pelo módulo Gerenciador de Instâncias, o
qual gerencia as diferentes estâncias existentes para cada contexto da aplicação;

• RSE: Componente encarregado por tomar decisões e apresentar conteúdo ao cliente ba-
seado em seu contexto e outras configurações relevantes ao usuário. Cada RSE faz uso
de um conjunto de serviços disponíveis, os quais auxiliarão nas diversas etapas existentes
na definição de conteúdo que será exibido ao usuário e de ações que serão apresentadas,
dentre eles:

– Contexto: Conterá os detalhes do contexto da instância;

– Ontologias: Conterá a base de conhecimento sobre o domínio, neste caso o taba-
gismo

– Regras e Permissões: Englobará todas as regras e permissões da RSE, executando
regras para exibicação de conteúdo específico para o contexto, permissões de acesso
e outras regras pertinentes;

– Sistema Colaborativo: Permitirá colaboração entre os usuários, seja através de men-
sagens, através de conteúdo específico ao contexto, transição e progresso no trata-
mento, e outras formas colaborativas;

– Gamificação: Provê mecanismos que propiciem maior engajamento dos membros
da RSE, realizará tal tarefa fazendo o uso de técnicas de Premiação, Estatísticas de

Progresso e Sugestão de atividades para prevenção de recaídas (e.g. cigarro após
almoço, acompanhamento de um café, intervalo de trabalho, entre outras), conforme
citadas por (PROCHASKA; VELICER, 1997);

– Notificações: Gerenciará todas as notificações geradas na RSE, encarregando-se da
correta distribuição aos membros da RSE, bem como para relacionamentos que um
membro possa ter com membros de outras RSEs, que neste caso, lê-se contextos de
cessação;

• Persistência: Persistência eficiente e segura dos dados gerados pela Rede Social Espontâ-
nea. O módulo também deve provêr mecanismos para que a RSE seja capaz de consumir
dados, através de pesquisas executadas diretamente no banco de dados, que podem ser

6Middleware é nomenclatura dada à todo componente de software que realiza a interceptação e eventual gerên-
cia da comunicação existente entre componentes distintos de um sistema.
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providas através de frameworks que utilizam o mapeamento objeto-relacional, conheci-
dos como ORM7.

4.1 Contextos

Os contextos são a parte vital do modelo, pois representam as diferentes fases em que o
usuário poderá ser incluído durante o tratamento, e ao mesmo tempo, oferecem conhecimento
para estabelecimento das regras necessárias para que o usuário evolua ou regrida em seu tra-
tamento. A seguir são apresentadas as fases de tratamento, chamadas de Estados, e após isso
são apresentadas as formas para a mudança entre as diferentes fases, chamadas de Transições.
Todas estas definições foram embasadas na Tabela 4 (Intervenções de cessação ao tabagismo
conforme os estágios do TTM), e serão apresentadas através de uma Máquina de Estados8, que
descreverá visualmente a forma como o usuário irá evoluir entre as diferentes fases do trata-
mento. Na Figura 4, os estados estão representados pelos círculos de cor amarela, os quais
conceitualmente tem por objetivo demonstrar o estado de execução de uma entrada qualquer,
após uma sequência finita de transições. Analogamente, tais estados, no modelo proposto por
este trabalho, representarão os estados de cessação do tabagismo, apresentados na Tabela 4.

Figura 4 – Máquina de Estados que define as diferentes fases do processo de cessação

Fonte: Elaborado pelo autor

Inicialmente, todo fumante que não possui intenção de mudança com relação à cessação
dentro de um período de 6 meses estará vinculado ao estado Pré-Contemplação (P). Os fu-

7ORM (Object-relational Model) objetiva o desacoplamento entre a interação e os dados do banco de dados.
Disponibilizam à aplicação uma forma transparente de acesso aos dados (BRIGGS; CHOUDHARY, 2013).

8Máquina de Estados ou Autômatos Finitos são modelos que buscam demonstrar as transições existentes entre
um conjunto finito de estados, a partir de uma entrada (HOPCROFT, 1979).
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mantes que cogitam a cessação dentro de um período de 6 meses estão vinculados ao estado
Contemplação (C). No estado de Preparação (P) estarão os fumantes que cogitam a cessação
dentro de um período de 30 dias. Nestes três primeiros estágios são elucidados os prós e contras
da cessação ao tabagismo, promovendo e inspirando confiança para a mudança comportamen-
tal. Após isso, no estado Ação (A), estarão os ex-fumantes cuja abstinência contabiliza um
período de até 6 meses. Já o estado Manutenção (M), conterá ex-fumantes cuja abstinência
contabiliza um período maior do que 6 meses. O estado de Término (T) conterá ex-fumantes
com 100% de auto-controle e auto-eficácia, garantindo que independentemente do seu estado
físico ou psicológico, não desejam voltar ao tabagismo. A Recaída (R) é o estado representante
de ex-fumantes que, por algum motivo físico ou psicológico, interromperam a abstinência e
voltaram a fumar, mesmo que tal ação tenha sido isolada e pontual. Neste estado, é reiniciado
o trabalho de apoio e fortalecimento de conceitos sobre o tabagismo, buscando enquadrar este
paciente novamente em uma das categorias iniciais do tratamento.

Conforme apresentado na Tabela 4 (Intervenções de cessação ao tabagismo conforme os es-
tágios do TTM), existem diferentes intervenções com o objetivo de promover a tomada de ini-
ciativa no fumante, especificamente buscando a mudança de comportamento e deslocamento ao
longo das diferentes estágios do processo de cessação. Estas intervenções que geram mudança
de comportamento, e consequentemente a tomada de iniciativa, são chamadas de transições.
Existem quatro grupos possíveis de transições que podem ocorrer no modelo, sendo a Ausência

de Intenção a transição que acontece com todo fumante que não possui intenção de mudança
comportamental dentro dos próximos 6 meses; no grupo de Mudanças acontecem todas as tran-
sições positivas de tratamento, onde o paciente avança ao próximo nível baseado nas regras de
tempo mencionadas anteriormente nos diferentes Estados; e os dois últimos, Regressos e Fim

da Abstinência, são transições decorrentes de recaídas, por descontrole psicológico e/ou físico.

4.2 Ontologia

Uma ontologia, dentre outros objetivos, possui a eminente tarefa de fornecer uma estru-
tura bem definida para que bases de conhecimento, que venham à utilizá-la, possam responder
perguntas pertinentes à um domínio específico, neste caso, a cessação ao tabagismo. Para a
elaboração da ontologia da Rede Social Kite foi utilizada parte da ontologia definida na Rede
Social Espontânea Mingle (ZAUPA et al., 2012), sendo a reutilização de ontologias algo re-
comendado e sugerido por NOY; MCGUINNESS et al. (2001). Dentre as características da
ontologia do Mingle está a presença da Computação Móvel e Ubíqua, bem como a representa-
ção de Conteúdo, sendo expressado na forma de Vídeo, Áudio, Texto e Imagem.

Conforme anteriormente citado, é importante definir questões de competência que expres-
sem o domínio e escopo definidos para a ontologia sendo modelada. Para tal, a ontologia da
Rede Social Kite deverá, entre outros aspectos, conseguir responder perguntas, tais como Qual

é a fase atual do usuário no tratamento?, ou também Quais as razões pelas quais o usuário
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fuma?, ou Usuários ofecerem suporte uns aos outros através de mensagens diárias?, entre ou-
tras perguntas pertinentes ao contexto do usuário. Através da elicitação das questões de compe-
tência acima, a Figura 5 apresenta a representação gráfica da ontologia proposta para o modelo
da Rede Social Kite, conforme segue:

Figura 5 – Ontologia definida para a Rede Social Kite

Fonte: Elaborado pelo autor

Esta representação de conhecimento busca explorar os conceitos relacionados ao tratamento
do paciente, da colaboração envolvida em tal tratamento, seu progresso, criação de conteúdo
na Rede Social, entre outros aspectos. Dentre as principais classes envolvidas na ontologia
apresentada, podemos enfatizar a classe Person, que representa os usuários da Rede Social
Kite, sendo esta classe a generalização das classes especialistas que representam o Fumante e
o Administrador da Rede, a classe Treatment, a qual representa o tratamento do usuário, e a
classe Stage, indicando os estágios do tratamento de cessação ao tabagismo.

5 IMPLEMENTAÇÃO

Esta seção apresentará os detalhes de implementação do protótipo definido para a Rede
Social Kite. O protótipo permite o usuário criar postagens, visualizar e comentar postagens de
outros usuários, descobrir outros usuários, enviar mensagens à tais usuários e verificar seu perfil
público. Todas as funcionalidades previamente citadas levam em consideração o contexto do
usuário, que neste trabalho é a fase de tratamento do usuário.
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5.1 Tecnologias utilizadas

Inicialmente o modelo foi concebido com a idéia de provêr acesso à Rede Social Kite tanto
por plataformas móveis quanto por interface web. Para tal, foi desenvolvido um serviço web
que disponibiliza uma REST API para manipulação dos dados que são disponibilizados na
rede social, permitindo sua reutilização tanto nas plataformas móveis quanto na interface web.
Durante a implementação do protótipo foi optado por priorizar as plataformas móveis, desta
forma o protótipo da Rede Social Kite foi desenvolvido para a plataforma móvel iOS, da Apple,
especificamente para dispositivos iPad.

O serviço web da Rede Social Kite foi desenvolvido utilizado uma plataforma chamada
OpenShift, que é um PaaS9, permitindo que desenvolvedores selecionem exatamente quais tec-
nologias desejam utilizar no serviço web sendo criado, ficando a cargo da plataforma OpenShift
a configuração dos mesmos. A plataforma OpenShift utiliza a Amazon Cloud como sua pres-
tadora de serviços computacionais na nuvem. Desta forma, a Rede Social Kite está fazendo
uso de um servidor web que utiliza NodeJS, sendo a REST API desenvolvida com o framework
LoopBack, da empresa StrongLoop. A comunicação com a aplicação iOS é feita através do
formato de dados JSON. As lógicas de negócio referentes aos contexto da aplicação foram to-
das desenvolvidas no serviço web, permitindo que todo conteúdo fosse filtrado utilizando o
contexto do usuário antes de ser retornado à aplicação cliente.

A aplicação cliente da Rede Social Kite foi desenvolvida para a plataforma iOS utilizando
o framework React Native, do Facebook. Este framework permite o desenvolvimento de com-
ponentes utilizando a linguagem de programação JavaScript, os quais são compilados para a
plataforma nativa iOS antes da instalação em dispositivos de usuário. Para manter alguns infor-
mações locais no dispositivo do usuário foi feito o uso de um banco de dados local, chamado
de AsyncStorage, disponibilizado pelo framework React Native. O aplicativo possui como re-
quisito mínimo a versão 6.0 da plataforma iOS.

5.2 Arquitetura da Solução

Nesta subseção será descrita a arquitetura da solução elaborada para a Rede Social Kite, cujo
componentes podem ser visualizados na 6. O objetivo foi construir um protótipo que permitisse
a interação social entre pacientes fumantes em diferentes estágios do processo de cessação ao
tabagismo, através de mensagens, postagens e visualização de conteúdo específico à sua fase de
tratamento. Conforme apresentado na imagem abaixo, é possível identificarmos que o protótipo
pode ser dividido em três partes: Aplicação Kite, é a interface gráfica do usuário, neste caso tudo
que é visto pelo usuário no aplicativo para iPad; OpenShift, é a plataforma como um serviço,
a qual faz a comunicação entre o aplicativo iPad e a Amazon EC2, onde está o serviço web; e
por fim a Amazon EC2, onde está o serviço web NodeJS, o qual disponibiliza a API REST para

9PaaS vem da sigla Platform as a Service, significando Plataforma como um Serviço.
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obtenção de todos os dados exibidos na Rede Social Kite. O conteúdo específico para a fase
de cessação do paciente será filtrado pelo componente StrongLoop REST API, pertencente ao
componente NodeJS.

Figura 6 – Componentes da Arquitetura do Protótipo Kite

Fonte: Elaborado pelo autor

Tal desenvolvimento foi possível após a elicitação dos requisitos funcionais e não-funcionais,
conforme imagem em anexo neste artigo. Dada a limitação de tempo para criação do protótipo,
foi priorizado o desenvolvimento do aplicativo para iPad, porém toda estrutura criada também
pode ser utilizada para a criação da interface web, que permitiria aos usuários o acesso à Rede
Social Kite através de interface web. Os testes foram executados em dispositivos iPad e também
em simuladores disponíveis na plataforma Mac OS X.

5.3 Aplicativo Kite

O aplicativo da Rede Social Kite foi inicialmente disponibilizado e prototipado para a pla-
taforma iOS, especificamente para o dispositivo iPad, da Apple. Esta plataforma foi escolhida
por oferecer alto nível de usabilidade ao usuário, bem como grande gama de recursos para o
desenvolvedor, oferecendo qualidade e rapidez no desenvolvimento do protótipo. Na Figura
7 é possível identificar as telas de interface com o usuário oferecidas pelo protótipo, sendo
elas: (a) tela de login, onde usuário irá entrar suas credenciais e obter acesso ao sistema; (b)
listagem de postagens dos usuários pertencentes ao mesmo contexto do usuário; (c) tela para
nova postagem, permitindo ao usuário inserir informações referentes ao seu estado atual, tanto
emocional quanto físico, com relação ao tratamento; (d) tela de postagens, porém após clicar no
botão vermelho presente no canto inferior direito da tela, chamado de "Botão da Recaída", onde
usuário pode relatar uma recaída durante o tratamento; (e) tela de progresso do tratamento, ofe-
recendo ao usuário informações relevantes ao percentual realizado no tratamento e outras dicas
pertinentes.
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Figura 7 – Interface da Aplicação Kite

Fonte: Elaborado pelo autor

6 AVALIAÇÃO E RESULTADOS

Nesta avaliação, buscamos analisar a usabilidade do protótipo apresentado para este modelo.
Usabilidade, segundo a ISO 9241-11, é definido como "a medida na qual um produto pode
ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e
satisfação em um contexto de uso específico"(ISO, 1998). Através do emprego do framework
proposto por Zhang e Adipat (2005), foi possível avaliar a Eficácia através do percentual de
conclusão de tarefas propostas; a Eficiência através do tempo médio de duas execuções das
tarefas propostas com relação a um tempo referência, executado por um usuário especialista;
e por fim a Satisfação, avaliada através do uso de hipóteses e de um survey ministrado aos
usuários da Rede Social Kite.

A avaliação foi executada com um grupo de doze pessoas, sendo sete homens e cinco
mulheres, com idade média de trinta e sete anos e diferentes escolaridades. Destes, três são
ex-fumantes, cuja abstinência ultrapassa os cinco anos; cinco são fumantes e quatro são não-
fumantes, em atual abstinência ao tabaco. Tal escolha de usuários foi específica para compôr as
diferentes fases de cessação ao tabagismo proposta por este modelo, permitindo uma avaliação
ampla do modelo.

Para a avaliação dos atributos Eficácia e Eficiência, foram propostas tarefas para tal grupo
de usuários, e o protocolo empregado seguiu aquela realizada por COSTA et al. (2014): primei-
ramente foi explicado qual a proposta da aplicação e foram mostradas as telas e ações possíveis.
Foi solicitado aos usuários que realizassem as seguintes tarefas, conforme segue:

• Tarefa 1: Criar uma postagem na Rede Social Kite, inserindo informações sobre seu
estado emocional e/ou progresso no tratamento

• Tarefa 2: Comentar uma postagem de outro usuário

• Tarefa 3: Enviar uma mensagem (chat) para outro usuário da Rede Social Kite
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• Tarefa 4: Navegar ao menu "Tratamento"e indicar o desejo de avançar no tratamento e
verificar que postagens de outros usuários estão sendo exibidas (baseadas no contexto
atual, evolução da fase de tratamento)

• Tarefa 5: Na página inicial de postagens, clicar no botão de Recaída e verificar que pos-
tagens de outros usuários estão sendo exibidas (baseadas no contexto atual, de regressão
da fase de tratamento)

A avaliação foi realizada em um dispositivo iPad 3, com sistema iOS 9.3.2. Todas as ta-
refas executadas foram cronometradas para posterior análise. Foi solicitado aos participantes
que executassem as tarefas propostas duas vezes, permitindo o cálculo da aprendizagem com-
parando o tempo da segunda execução com o tempo da primeira execução. A Figura 8 mostra
resultados relacionados ao teste de Eficácia da aplicação, mostrando que o protótipo é eficaz, a
partir do momento que todos os participantes conseguiram completar todas as tarefas propostas.

Figura 8 – Percentual de usuários que completaram as tarefas propostas

Fonte: Elaborado pelo autor

No entanto, os participantes executaram as tarefas em tempos diferentes do tempo estipu-
lado como referência. Conforme pode ser observado na Tabela 2, o tempo médio da segunda
execução das tarefas decresceu com relação à primeira tarefa, demostrando que houve aprendi-
zado por parte dos usuários envolvidos no teste.

Tabela 2 – Média dos resultados obtidos e o tempo predefinido (em segundos)
Primeira
Execução

Segunda
Execução

Tempo
Referência

Tarefa 1 00:00:54 00:00:41 00:00:31
Tarefa 2 00:00:23 00:00:20 00:00:15
Tarefa 3 00:00:25 00:00:21 00:00:18
Tarefa 4 00:00:20 00:00:17 00:00:14
Tarefa 5 00:00:13 00:00:11 00:00:08

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 9 demonstra a avaliação dos resultados referentes à Eficiência do aplicativo da
Rede Social Kite. Para tal, foi calculada a diferença percentual entre o tempo de execução das
tarefas por um usuário especialista, com relação ao tempo da segunda execução das tarefas por
cada avaliador. Como pode ser observado, a Rede Social Kite se mostrou eficiente, dado que
todas as tarefas puderam ser executadas em um tempo próximo ao ideal.

Figura 9 – Comparação de desempenho entre usuários e o desempenho predefinido

Fonte: Elaborado pelo autor

6.1 Avaliação do Contexto do Usuário

Dey (2001); Satyanarayanan (2001, 2010) descrevem que a comunidade científica vem uti-
lizando cenários de uso para testes em ambientes ubíquos e em projetos que utilizam o contexto
do usuário. Para tal, o cenário abaixo foi definido com o objetivo de demonstrar a possível uti-
lização da Rede Social Kite para um usuário que pretende parar de fumar dentro dos próximos
seis meses, conforme segue:

"Tim é fumante que deseja parar de fumar e para isso instalou em seu iPad o aplicativo da

Rede Social Kite. Ao acessar o aplicativo, Tim visualiza postagens de alguns usuários da Rede

Social Kite que estão no mesmo estágio do processo de cessação ao tabagismo, neste caso, o

estágio de Pré-Contemplação, que é quando o usuário não pretende parar de fumar durante os

próximos 6 meses. Porém, Tim acessa o menu "Tratamento"e lá é contemplado com diversas

dicas e conselhos sobre parar de fumar, o fazendo mudar de idéia. Tim clica no botão "Estou

pronto para a próxima fase!"e automaticamente é movido para a fase Contemplação, específica

para usuários que pretendem parar de fumar em um período de até 6 meses. Após esta troca, ao

voltar ao menu de postagens, Tim agora visualiza postagens diferentes, de diferentes usuários,

sendo estes todos relacionados à sua atual fase de tratamento."

A Figura 10 apresenta a execução das etapas referentes ao cenário descrito acima.
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Figura 10 – Etapas do Cenário de avaliação

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o cenário acima podemos identificar que a Rede Social Kite atuou conforme esperado,
permitindo que o usuário Tim obtivesse dicas e explicações sobre os benefícios de parar de
fumar, e quando sinalizada sua vontade de avançar à próxima etapa, a Rede Social Kite lhe
apresentou novas postagens, sendo estas de diferentes usuários, todos vinculados com sua atual
fase no processo de cessação. Este cenário de uso promove colaboração e interação com dife-
rentes usuários, que mutuamente, podem estimular uns aos outros com o objetivo de avançar
à próxima fase do tratamento, e progressivamente continuar evoluindo para as fases seguintes,
buscando a abstinência total do tabaco.

A percepção de utilidade e satisfação de uso da aplicação foram avaliados utilizando o
modelo sugerido por Andrews et al. (2013), que é uma versão estendida do modelo TAM (Te-
chnology Acceptance Model), proposto por Davis, Bagozzi e Warshaw (1989). Em Andrews
et al. (2013) é apresentada uma avaliação específica para modelos relacionados à saúde, também
chamados de mHealth (Mobile Health), através da definição de hipóteses. Cada hipótese avalia
um atributo diferente do protótipo. Para a Rede Social Kite, foram definidas cinco hipóteses,
conforme segue:

• H1: A Percepção de Utilidade irá positivamente influenciar a intenção de uso da Rede
Social Kite para cessação do tabagismo

• H2: Normas subjetivas irão positivamente influenciar a intenção de uso da Rede Social
Kite para cessação do tabagismo

• H3: A facilidade de uso influencia positivamente na percepção de utilidade

• H4: Engajamento Social entre os participantes irá influenciar a percepção de utilidade da
ferramenta

• H5: A satisfação no uso da ferramenta irá influenciar nos resultados do tratamento

A hipótese H1 relacionada com a Percepção de Utilidade, avalia a percepção do usuário
sobre a utilidade da aplicação em seu tratamento; Normas Subjetivas (H2) captura aspectos de
influência social e como os relacionados e pessoas próximas irão perceber/apoiar o usuário;
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Facilidade de Uso (H3) avalia a percepção de facilidade de uso da plataforma; Engajamento
Social (H4) avalia se os mecanismos para interação social disponíveis oferecem suporte durante
o tratamento; e a Satisfação (H5) que avalia se de forma geral a Rede Social Kite satisfaz as
necessidades do usuário.

Após a execução das tarefas propostas ao usuário, foi solicitado que o mesmo respondesse
um Survey composto perguntas relacionadas ao perfil do fumante, contendo perguntas sobre
idade, sexo, escolaridade, relação do fumante com o tabagismo, e também perguntas referentes à
Rede Social Kite, relacionadas às hipóteses definidas, divididas em cinco diferentes categorias,
sendo a primeira Facilidade de Uso da plataforma; Normas Subjetivas, elucidando a influência
que amigos, familiares e outros usuários da plataforma poderiam influenciar em sua utilização;
Engajamento Social, com o objetivo de perceber se as funcionalidades sociais de interação entre
usuários se mostraram úteis; Percepção de Utilidade, que buscou elucidar se o fato de serem
exibidas informações relacionadas à fase de tratamento do usuário foram úteis; e por último
a categoria Satisfação, que buscou elucidar a satisfação geral do usuário com relação à Rede
Social Kite. As respostas foram mensuradas utilizando a Escala Likert (1932). As afirmativas
apresentadas aos usuários são as que seguem:

1. A postagem e comentário de mensagens foram de fácil execução.

2. Após mudança no tratamento, consegui analisar postagens de outros usuários da Rede
Social Kite que estão na mesma fase que eu.

3. A opinião de amigos e familiares poderia influenciar na forma como utilizo a Rede Social
Kite.

4. Outros membros da Rede Social Kite podem influenciar minha percepção sobre a ferra-
menta e seu benefício.

5. Me senti a vontade para enviar mensagens à outros usuários da Rede Social Kite.

6. Poder interagir com outros usuários me instiga a querer progredir no tratamento.

7. As mensagens apresentadas no menu "Tratamento"foram motivacionais.

8. A exibição de pessoas e postagens relacionadas ao meu estágio atual me motiva a conti-
nuar o tratamento.

9. Eu indicaria a Rede Social Kite à outro amigo/familiar/conhecido que cogita a cessação
ao tabagismo.

10. A Rede Social Kite me deixou satisfeito(a).

Após aplicação do Survey e compilação dos resultados, foi gerado um sumarizado com
estatísticas interessantes capturadas por tal processo, conforme pode ser visto na Figura 11



25

abaixo. Entre tais estatísticas é possível identificar que os usuários começaram a fumar com
mais ou menos 20 anos de idade, e 50% deles fuma em média 20 cigarros por dia. A grande
maioria acredita que o ato de fumar está fortemente atrelado aos hábitos relacionados com tal
prática, confirmando a necessidade de mudança comportamental descrita no Modelo TTM, de
Prochaska e Velicer (1997), base referencial deste modelo.

Figura 11 – Sumarizado do Survey aplicado aos avaliadores

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 3 mostra os resultados gerais da survey aplicada aos usuários. Ficou evidenciado
que a Rede Social Kite ofereceu um ótimo conjunto de funcionalidades para auxiliar na ces-
sação ao tabagismo, tendo obtido 77% de respostas "Concordo Plenamente"para as categorias
acima citadas, sendo os 23% restantes divididos em 16% para a categoria "Concordo Parcial-
mente", 6% para "Indiferente"e 1% para "Discordo Parcialmente". As categorias Facilidade de
Uso, Percepção de Utilidade e Satisfação obtiveram ótimos resultados, especificamente 96%
de respostas "Concordo Plenamente"e 4% de respostas "Concordo Parcialmente". No entanto,
algumas categorias receberam resultados do tipo "Indiferente"e "Discordo Parcialmente". Na
categoria Normas Subjetivas a afirmação com relação a possibilidade de amigos e familiares
influenciarem na forma como a Rede Social Kite é utilizada recebeu respostas do tipo "Indife-
rente", mostrando que os usuários fariam o uso da Rede Social Kite independente da opinião de
amigos e familiares, já na categoria Engajamento Social a afirmação relacionada à se sentir a
vontade para enviar mensagens à outros usuários da Rede Social Kite via Chat recebeu respos-
tas do tipo "Discordo Parcialmente", mostrando que tal funcionalidade pode gerar insegurança
em alguns perfis de usuários. Para testar casos específicos de uso foram definidos cenários,
mostrando que a Rede Social Kite está preparada para exibir conteúdo voltado ao contexto do
usuário, bem como alterar a fase de tratamento do usuário conforme seu progresso ou regresso
no tratamento, reagindo à tais mudanças e exibindo conteúdo relacionado ao novo contexto.
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Tabela 3 – Resultados gerais obtidos do Survey aplicado

Questão
Concordo

Plenamente
Concordo

Parcialmente
Indiferente

Discordo
Parcialmente

Discordo
Plenamente

1 100% (12) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0)
2 91,66% (11) 8,34% (1) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0)
3 25% (3) 25% (3) 50% (6) 0,00% (0) 0,00% (0)
4 41,66% (5) 58,34% (7) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0)
5 58.33% (7) 25% (3) 0,00% (0) 16,67% (2) 0,00% (0)
6 66,68% (8) 16,66% (2) 16,66% (2) 0,00% (0) 0,00% (0)
7 100% (12) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0)
8 83,34% (10) 16,66% (2) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0)
9 100% (12) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0)

10 100% (12) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0)
Média Geral 76,68% 15% 6,66% 1,66% 0,00%

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 12 apresenta os resultados do Survey em forma gráfica. É possível observar que
respostas do tipo "Indiferente"existiram em duas afirmativas, na terceira, relacionada à hipótese
sobre Normas Subjetivas, e na sexta, relacionada à hipótese de Engajamento Social. Resulta-
dos negativos do tipo "Discordo Parcialmente"foram obtidos na quinta afirmativa, referente à
hipótese de Engajamento Social. Os resultados negativos totalizaram duas respostas, enquanto
os do tipo "Indifirente"totalizaram oito respostas. Todas as outras afirmativas obteram respostas
positivas, em sua grande maioria, do tipo "Concordo Plenamente", totalizando noventa e duas
respostas, enquanto as do tipo "Concordo Parcialmente"totalizaram dezoito respostas.

Figura 12 – Análise das respostas do Survey

Fonte: Elaborado pelo autor
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Após a análise dos resultados é possível confrontar as hipóteses definidas para a Rede So-
cial Kite. Sobre a Percepção de Utilidade, foram obtidos 100% de respostas positivas, sendo
95.83% do tipo "Concordo Plenamente", confirmando que a utilidade oferecida pela Rede So-
cial Kite influenciaria no futuro uso da mesma. Sobre as Normas subjetivas, que buscou elucidar
a influência que amigos, familiares e outros usuários da Rede Social Kite poderiam influenciar
em sua utilização, obteve 75% de respostas positivas, dividas entre 41.67% do tipo "Concordo
Parcialmente"e 33.33% do tipo "Concordo Plenamente". Os 25% restantes são de respostas do
tipo "Indiferente". Esta hipótese não pôde ser confirmada dado o alto número de respostas indi-
ferentes e de concordância parcial, indicando que os usuários não acreditam que seus familiares
e amigos poderiam influenciar na forma como viriam a utilizar a Rede Social Kite. Na hipótese
relacionada à Facilidade de Uso, foram obtidos 83.33% de respostas positivas, sendo 62.50% do
tipo "Concordo Plenamente"e 20.83% "Concordo Parcialmente". Os restantes 16.67% são divi-
didos igualmente entre respostas "Indiferente"e "Discordo Parcialmente". Embora esta hipótese
tenha apresentado discordância parcial e indiferença em algumas respostas, tais resultados não
comprometeram sua confirmação, dado que foram obtidos 83.33% de respostas positivas. Com
isso, pode-se afirmar que a facilidade de uso da plataforma influenciou positivamente na sua
percepção de utilidade por parte dos usuários. A hipótese relacionado ao Engajamento Social
apresentou 100% de respostas positivas, sendo 91.66% do tipo "Concordo Plenamente"e 8.34%
do tipo "Concordo Parcialmente". Neste cenário, ficou evidenciado que o engajamento social
entre os usuários influenciou na percepção de utilidade da plataforma. A última hipótese, rela-
cionada à Satisfação, que buscou revelar se a satisfação no uso da plataforma iria influenciar nos
resultados do tratamento obteve 100% de resultados positivos, todos do tipo "Concordo Plena-
mente", evidenciando que a Rede Social Kite ofereceu um conjunto de ferramentas relevantes
à seus usuários, impactando diretamente na satisfação dos mesmos ao utilizar a plataforma, e
consequentemente, na abstinência ao tabagismo.

7 CONCLUSÃO

Vivemos em uma sociedade moderna, conectada e social, onde pessoas estão constante-
mente em busca de sistemas de software que facilitem suas vidas. Isto só foi possível após
a difusão da computação móvel e ubíqua em tal sociedade, permitindo que sistemas de soft-
ware adaptem-se ao contexto do usuário, e desta forma, sejam capazes de servir informações
mais precisas, úteis e atualizadas. Tal potencial de impacto nos usuários apresenta boas opor-
tunidades de criação de sistemas de software voltados à área da saúde, focados no tratamento
de diferentes patologias e mudanças comportamentais, tais como o tabagismo. Este trabalho
propôs um modelo de Rede Social Espontânea e Colaborativa para tratamento ao tabagismo,
que vincula os usuários através de sua fase no processo de cessação ao tabagismo, tendo como
principal objetivo a criação de uma plataforma social e engajadora, que permita diferentes for-
mas de comunicação entre os usuários e que ofereça aos mesmos informações e ferramentas
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para evoluir no tratamento, gradativamente. A arquitetura do modelo foi composta, dentre ou-
tras partes, por um serviço REST encarregado de fornecer os dados da Rede Social Kite às
plataformas móvel e web, sendo nesta caso aplicado à plataforma móvel, onde foi desenvolvido
um aplicativo para a plataforma iOS, da Apple.

Para avaliar o modelo proposto foi desenvolvido um protótipo da Rede Social Kite, e este
foi apresentado à um grupo de 12 pessoas, que julgaram características funcionais e subjeti-
vas do protótipo, tais como sua facilidade de uso e sua utilidade no tratamento ao tabagismo,
respectivamente. Inicialmente, foram apresentadas as funcionalidades da Rede Social Kite aos
usuários, e após isso foi solicitado que executassem tarefas, e por último, respondessem um
survey com afirmações divididas em cinco categorias, sendo Facilidade de Uso, Normas Subje-
tivas, Engajamento Social, Percepção de Utilidade e Satisfação, conforme a metodologia TAM
de avaliação. De forma geral, os resultados foram positivos, tendo apresentado 93% de respos-
tas positivas, divididas entre "Concordo Plenamente"e "Concordo Parcialmente". Os outros 7%
ficaram divididos entre respostas da categoria "Indiferente"e "Discordo Parcialmente", sendo
6% e 1%, respectivamente.

Com relação aos trabalhos relacionados, não foram explorados conceitos importantes da
Computação Ubíqua, da Ciência de Contexto e de interação, tais como mensagens, notificações
e características de Gamificação. Na Rede Social Kite, a interação social e ciência de contexto
foram amplamente utilizadas, permitindo que os usuários, conforme seu progresso ou regresso
no tratamento, interejam com diferentes pessoas, conforme o seu estado atual no tratamento. A
principal forma de interação social explorada nos trabalhos relacionados foi o envio de mensa-
gens SMS, limitando as interações sociais entre os participantes. Neste quesito, a Rede Social
Kite ofereceu diferentes formas de interação, entre elas a possibilidade de criação de postagens,
comentários e likes nas postagens de outros usuários, bem como o envio de mensagens de texto
(chat) entre os participantes.

Embora os resultados da Rede Social Kite tenham sido motivadores, existem algumas opor-
tunidades de melhoria para o modelo em trabalhos futuros. Inicialmente, é possível sugerir a
aplicação de conceitos de Gamificação à plataforma, através de pontuação na mudança de fa-
ses de tratamento e atribuição de badges aos usuários com melhor evolução, conceito este que
foi descrito neste modelo, porém não implementado por limitação de tempo. Com relação ao
descobrimento e extração de informações relevantes ao tratamento, é possível a implementação
de Ontologias, as quais permitiriam a manutenção de uma base de conhecimento que poderia
responder perguntas relevantes sobre a Rede Social Kite, como por exemplo, qual a fase de
tratamento que os usuários sofrem maior número de recaídas, entre outras perguntas relevantes.
Tais Ontologias foram descritas neste modelo mas ainda não implementadas no protótipo. Com
relação ao número de usuários da plataforma, uma oportunidade é a expansão do aplicativo para
outras plataformas, tais como a Windows e a Android, plataformas estas que possuem grande
número de usuários, e desta forma, maior número de potenciais fumantes que poderiam utilizar
a Rede Social Kite como ferramenta auxiliar na cessação ao tabagismo.



KITE: A SPONTANEOUS AND COLLABORATIVE SOCIAL NETWORK TOWARDS
SMOKING CESSATION

Abstract: It is estimated that there are approximately 1.3 billion smokers worldwide, and 4.9
million people die annually as a result of smoking, and most are in developing countries. If noth-
ing is done to reduce consumption, the World Health Organization estimates that by 2050, 520
million people will die from cigarette smoking-related diseases. Given such a situation, which
worries the health authorities, some initiatives have been implemented to address this problem.
Searches were conducted to identify possible ways to address this problem via software, and the
results were encouraging. However, currently there is no Social Network with a focus on treat-
ment and engagement in the fight against smoking addiction. This article proposes the creation
of a software, named Kite, in which through the use of Spontaneous Social Networks along with
Collaborative Systems will be able to provide for smokers a platform for social collaboration
towards smoking cessation. Besides presenting the model, we show a prototype developed for
iPad devices. We evaluated Kite Social Network using an extension of TAM evaluation model
specifically for mHealth systems. Results show 93% of positive feedback gathered on the sur-
vey presented to evaluated group, showing they were satisfied and would use the prototype to
help them towards smoking cessation.

Keywords: Spontaneous Social Networks. Collaborative Systems. Smoking Cessation.
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ANEXO A –

Tabela 4 – Intervenções de cessação ao tabagismo conforme os estágios do TTM
Estágios Intervenções

Pré-Contemplação

Avaliar consciência e conhecimento
Discutir prós e contras
Instruir-se sobre os benefícios da abstinência
Identificar as razões de uso
Apresentar ambivalência
Divulgar ex-fumantes
Sugerir a conversa com um ex-fumante
Aconselhar a necessidade de cessação através de mensagem personalizada
Provêr feedback personalizado
Buscar pessoa confiável para explorar problemas
Discutir possibilidade de mudança
Provêr material de auto-ajuda

Contemplação

Discutir razões para querer cessar o uso do tabaco
Explorar razões boas e ruins do uso
Discutir razões e benefícios para cessar o tabaco
Listar razões para a mudança
Revisar barreiras da cessação
Avaliar obstáculos para o sucesso e resistência à mudança
Revisar recursos e suporte para a cessação
Discutir as consequências negativas do uso do tabaco
Discutir estratégias para a cessação
Definir uma data para pensar na cessação
Provêr material de auto-ajuda

Preparação

Revisar razões para a cessação
Cogitar ambivalência
Resolver ambivalência
Desenvolver um plano de cessação (aceitável, acessível e efetivo!)
Discutir tentativas passadas de cessação
Definir uma data para a cessação
Compromisso de apoio
Encorajar motivação e esforços para a mudança
Provêr mensagem direta e positiva para a cessação
Provêr material de auto-ajuda

Ação

Revisar e firmar razões para a cessação
Explorar relacionamento com o tabaco
Planejar para o dia da cessação e dias posteriores
Revisar acionadores de recaídas (pessoas, situações, sentimentos, locais)
Solucionar áreas problemáticas
Discutir obstáculos para a cessação
Revisar estratégias de enfrentamento para impulsos, ânsias e afastamento
Explorar sistemas de suporte e outros recursos
Encorajar esforços de cessação
Focar no progresso
Acompanhamento
Provêr material de auto-ajuda

Manutenção

Suporte para auto-eficácia
Reafirmar compromisso
Suporte para esforços de mudança
Destacar benefícios positivos
Identificar riscos e tentações
Revisar e praticar habilidades de enfrentamento
Habilidades de prevenção de recaídas
Provêr recursos

Fonte: Adaptado de Koyun e Eroglu (2014)
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Figura 13 – Survey Aplicado aos Fumantes

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 14 – Diagrama de Casos de Uso da Rede Social Kite

Fonte: Elaborado pelo autor


