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RESUMO

A depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo, mas ainda assim,
sua avaliação e diagnóstico são imprecisos, com apenas metade dos casos sendo
detectados pelos médicos da atenção primária. Em decorrência da doença, o
rendimento profissional do indivíduo pode ser afetado, levando-o a um desempenho
insuficiente, o que pode acabar resultando no afastamento do trabalho, e assim,
impactando diretamente na economia global. Considerando o exposto, este trabalho
apresenta a construção de uma aplicação móvel, utilizando os conceitos da análise
de sentimentos, que colete dados que permitam ou contribuam para a criação de
uma visão do estado emocional do indivíduo, dessa maneira contribuindo para que
o mesmo possa crescer em autoconhecimento, e então notar a presença de
possíveis indicativos de um eventual processo depressivo.

Palavras-chave: depressão, análise automatizada de sentimentos,
desenvolvimento mobile.



ABSTRACT

Depression affects more than 300 million people worldwide, yet its assessment and
diagnosis are imprecise, with only half of cases being detected by primary care
physicians. As a result of the disease, the individual's professional performance can
be affected, leading to insufficient performance, which can end up causing
withdrawal from work, and thus, directly impacting the global economy. Considering
the above, this work presents a construction of a mobile application, using the
concepts of sentiment analysis, which collects data that gives or contributes to the
creation of a vision of the individual's emotional state, thus contributing to their
growth in self-knowledge, and then noticing the presence of possible indicators of an
eventual depressive process.

Keywords: depression, automated sentiment analysis, mobile development.
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1 INTRODUÇÃO
A OMS - Organização Mundial da Saúde estimou, em 2018, que a depressão

atinge mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, em todo o mundo.

A depressão é um transtorno relativamente comum (Waraich et al, 2004), de

curso crônico e recorrente (KELLER et al, 1992; KESSLER et al, 2003). Está

frequentemente relacionada com incapacitação funcional (WELLS et al, 1989) e

comprometimento da saúde física (PENNINX et al, 1999; EVANS et al, 2005). Os

pacientes deprimidos apresentam limitação da sua atividade e bem estar (LLOYD,

JENKINS e MANN, 1996; ORMEL et al, 1993).

A avaliação e diagnóstico da depressão são imprecisos, com apenas metade

dos casos sendo detectados pelos médicos da atenção primária e somente 13 a

49% das pessoas diagnosticadas, recebem tratamento minimamente adequado.

(GUNTUKU et al, 2017).

Apesar de não haver comprovação da relação de causa e efeito entre a

Internet e a comunicação mediada por computador e o aumento da depressão

(KRAUT et al, 2002; DERKS, FISCHER e BOS, 2008), os indivíduos que sofrem

com transtornos depressivos e de ansiedade, ficam sujeitos à interpretação e

exposição frequente com o uso de sites de redes sociais, existindo assim a

possibilidade de influência no humor e na saúde mental que podem aumentar com

as interações sociais negativas, como o cyberbullying (STEGER e KASHDAN, 2009;

BEST, MANKTELOW e TAYLOR, 2014).

O site de rede social Facebook foi o campeão de acessos em uma pesquisa

feita pela plataforma dscout em 2016, que revela também o tempo de interação com

os smartphones (em média 2.617 vezes ao dia, ou seja, 145 minutos ou 2 horas e

25 minutos) e mostra que apesar dos usuários terem muitos aplicativos em seus

celulares, em 40% do tempo, as pessoas usavam apenas dois ou três.

Com o grande volume de dados disponíveis na Internet, houve um aumento

nos métodos de aprendizado de máquina no processamento de linguagem natural e

recuperação de informações, assim, abrindo espaço para áreas de classificação dos

dados, como a Análise de Sentimentos (PANG e LEE, 2008).

A Mineração de Opiniões ou Análise de Sentimentos, é conceituada por Liu

(2012) como a área de estudo que analisa as opiniões, sentimentos, avaliações e

atitudes das pessoas em relação a diferentes entidades, que podem ser produtos,



12

serviços, organizações, individuais, eventos, tópicos, problemas e seus respectivos

atributos.

A Análise de Sentimentos é muito usada em aplicações comerciais, como

forma de avaliação de satisfação de clientes em relação a um produto. Contudo,

devido a sua ampla diversidade (LIU, 2012), atualmente, sua utilização aliada a

tecnologias como mineração de dados, pode ser usada como forma de identificação

de possíveis transtornos psicológicos, como a depressão, em usuários de redes

sociais (GUNTUKU et al, 2017).

Diante do exposto, uma solução que poderia facilitar o diagnóstico de

pessoas com depressão seria a criação de um aplicativo que fosse capaz de

detectar indícios de um possível quadro depressivo, utilizando os conceitos e

abordagens da Análise de Sentimentos.

Vale destacar que o presente trabalho não propõe o diagnóstico ou a

detecção da depressão, tal atribuição é responsabilidade exclusiva dos profissionais

da área de saúde, contudo, este trabalho visa contribuir para que o indivíduo possa

crescer em autoconhecimento, e assim notar a presença de possíveis indicativos de

um eventual processo depressivo.

2 OBJETIVOS
Considerando o exposto, este trabalho tem como objetivo apresentar

uma contribuição por meio de um software, criando um modelo utilizando os

conceitos e abordagens da Análise de Sentimentos, a fim de identificar

possíveis indícios de um potencial estado depressivo através da interação

colaborativa com o indivíduo.

2.1 Objetivos Específicos.

● Caracterizar formalmente a representação de sentimentos relativos à

depressão.

● Catalogar possíveis estados que o indivíduo pode assumir.

● Atribuir pesos aos estados assumidos pelo indivíduo.

● Definir dados e formatos relevantes para a detecção de indícios de

depressão.

● Determinar estratégias de coleta não invasiva e baseada em

recompensas.
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● Estabelecer uma estratégia de coleta e análise de dados relevantes

para detecção de indícios de depressão.

● Construir protótipos funcionais para testar as técnicas de coleta e

análise de dados.

● Criar uma política clara e transparente de coleta, armazenamento e

processamento de dados das manifestações do indivíduo.

3 METODOLOGIA
Levando em consideração que apenas metade dos casos de depressão são

detectados pelos médicos da atenção primária (GUNTUKU et al, 2017), a

problemática deste trabalho está concentrada justamente no baixo percentual de

detecção de pessoas com depressão, assim com o intuito de contribuir para o

aumento do número de pessoas conscientes do seu quadro emocional, este

trabalho pretende ajudar indivíduos a desenvolverem autoconhecimento acerca de

suas emoções, e assim, procurar auxílio médico especializado, se porventura,

acharem necessário.

Para que isso seja possível, o levantamento bibliográfico se fez necessário

para fundamentação teórica realizada através de estudos já existentes sobre a

temática.

A natureza da presente pesquisa é qualitativa e quantitativa, qualitativa pois

visa o “direcionamento para o desenvolvimento de estudos que buscam respostas

que possibilitam entender, descrever e interpretar fatos” como aponta Proetti (2017,

p.2), tais fatos então, são traduzidos para variáveis numéricas, caracterizando

assim, a pesquisa quantitativa, a fim de encontrar uma convergência entre a

subjetividade advinda das emoções do indivíduo, e a análise automatizada.

Para o desenvolvimento do software que visa contribuir no fortalecimento do

auto conhecimento e consequente incremento na detecção de indícios depressivos,

definimos seis etapas a serem seguidas:

● A primeira etapa consiste no levantamento dos requisitos do sistema, quais

os limites e funcionalidades que o sistema deve ter.

● A segunda etapa chamamos de modelagem. Nesta etapa foram

desenvolvidos os diagramas de casos de uso e de classes, a fim de

demonstrar visões diferentes do sistema, tais diagramas foram feitos
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utilizando a linguagem de modelagem unificada (UML) e construídos com a

ferramenta StarUML.

● Como forma de primeira visualização e validação dos requisitos, a terceira

etapa constitui-se da prototipação das telas realizada com o editor gráfico

Figma.

● A quarta etapa trata da implementação do sistema, nela podemos ver as

telas que o compõem, bem como os modelos criados nele. Para tal, foi

utilizado a linguagem de programação Java e a linguagem de marcação XML,

tendo como ambiente de desenvolvimento o Android Studio.

● A quinta etapa discorre acerca dos testes usados para validar o modelo

desenvolvido no sistema.

● A sexta e última etapa aborda a evolução do sistema.

Na sessão de desenvolvimento, as etapas citadas acima, foram detalhadas

com exemplos visando simular a interação do usuário com o sistema, tendo como

objetivo validar o modelo proposto.

4 JUSTIFICATIVA
Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em 2018, na

América Latina e no Caribe, os problemas de saúde mental, incluindo o uso de

substâncias psicoativas, representaram mais de um terço da incapacidade total na

Região. Dessa percentagem, os transtornos depressivos estão entre as maiores

causas de incapacidade, seguidos pelos transtornos de ansiedade.
Figura 1 - Casos de transtornos depressivos

Fonte: World Health Organization, 2017
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De acordo com a OPAS, o investimento destinado à saúde mental

representa, em média, apenas 2% do orçamento de saúde, desse percentual, cerca

de 60% é destinado a hospitais psiquiátricos. Para a assessora regional da OPAS

em Saúde Mental, Claudina Cayetano, existe um aumento da carência de recursos

ao alocar os fundos, já escassos, em hospitais psiquiátricos, pois as pessoas com

problemas de saúde mental mais comuns, como depressão e ansiedade acabam

ficando sem atendimento.

Ainda de acordo com a OPAS, os transtornos depressivos representam 7,8%

das incapacidades na Região das Américas – com a América do Sul, em geral,

apresentando maiores proporções de incapacidade devido a esse transtorno mental

comum.

Através do gráfico apresentado abaixo, é possível perceber que a região das

Américas possui o maior número de pessoas que sofrem de ansiedade, e o

segundo maior número de pessoas com depressão, ficando atrás apenas da Região

da África.
Figura 2 - Prevalência de transtornos mentais comuns

Fonte: World Health Organization, 2017

A APA - American Psychiatric Association, através de dados divulgados em

2018, informou que mais de 16,1 milhões de trabalhadores americanos são afetados

pelo transtorno depressivo, custando à economia americana cerca de US$ 210,5

bilhões por ano.
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No Brasil, o afastamento do trabalho por conta de transtornos mentais e

comportamentais subiu de 612 casos em 2006 para 12.812 em 2008. Dessa forma,

os transtornos psíquicos passaram a ocupar a terceira posição entre as causas de

concessão de benefício, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, o

que custa cerca de R$ 35 bilhões anuais aos cofres públicos (FALCÃO, 2009).

A depressão foi considerada a quarta causa específica nos anos 90 de

incapacitação. A previsão para o ano 2020 é a de que será a segunda causa em

países desenvolvidos e a primeira em países em desenvolvimento (MURRAY e

LOPEZ, 1997).

A depressão impacta diretamente a economia global. Segundo a

Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença pode provocar desempenho

insuficiente no trabalho por falta de atenção, perda de memória e dificuldades de

planejamento e tomada de decisões.

A depressão também pode provocar a aposentadoria antecipada, o que gera

custos ao governo. Na Europa, 47% dos gastos causados pela depressão são com

aposentadoria antecipada, além disso, gastos com licença médica passam de 32%,

em comparação, somente 3% é gasto com despesas com medicamentos para tratar

a doença (IVBIJARO, 2012 apud SOBOCKI et al, 2007).

A OMS estima que, até 2030, a depressão ocupará o primeiro lugar na carga

global de doenças, superando doenças cardíacas, doença pulmonar obstrutiva

crônica, problemas neurovasculares e consequências de acidentes de carro.

O resultado final do processo trabalhador-depressão-trabalho causa um

prejuízo à economia dos países, pois em decorrência dos sintomas, o rendimento

profissional pode ser afetado devido a baixa produtividade do indivíduo, causado por

faltas ao trabalho e dificuldade de concentração.

Segundo o DSM-V (Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos

Mentais, 5° edição) a depressão é classificada segundo os critérios: leve, moderada,

grave, com características psicóticas, em remissão parcial, em remissão completa e

não especificado. Nos quadros moderados e graves há necessidade de se apurar a

existência de ideias de morte ou ideação suicida (planejamento).

A agregação entre suicídio e transtornos mentais é de mais de 90%. Entre os

transtornos mentais associados ao suicídio, a Depressão Maior se destaca

(MCGIRR et al, 2007).
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A morbimortalidade associada à depressão pode ser, em boa parte,

prevenida (em torno de 70%) com o tratamento correto (DOCHERTY, 1997).

Ao revisar estudos de caráter similar a proposta de pesquisa deste trabalho,

Guntuku et al (2017) pôde concluir que eles sugerem que a depressão e outras

doenças mentais são detectáveis   em vários ambientes, e que os avanços no

processamento de linguagem natural e no aprendizado de máquina estão levando a

perspectiva de que, futuramente, haverá a possibilidade de triagem em larga escala

das mídias sociais para indivíduos em risco. Os resultados da pesquisa de

Choudhury, Counts e Horvitz (2013) confirmam as conclusões Guntuku et al (2017)

ao apresentarem uma precisão significativa ao alcançar, através de um

classificador, uma taxa de previsão de 73% se uma postagem na rede social Twitter

pode ou não ser indicativo de depressão.

Considerando os dados apresentados acima é relevante procurar meios que

possam aperfeiçoar a forma com que a depressão é detectada atualmente, dessa

forma, este trabalho visa aprimorar a identificação de sintomas de depressão,

assim, melhorando a perspectiva de tratamento e, consequentemente, o

restabelecimento dos trabalhadores, que sofrem com a doença, no mercado de

trabalho. Ademais, com maior número de pessoas conscientes de seu diagnóstico

clínico e em tratamento, é possível diminuir a quantidade de suicídios consequentes

de depressão.

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção será apresentada a fundamentação teórica dos temas centrais

deste trabalho, estes são: depressão e Análise de Sentimentos. Quando falamos

sobre depressão é pertinente apresentar os conceitos e abrangências dos

transtornos depressivos apenas a título de informação e diferenciação. Para a

identificação da tecnologia aliada a Análise de Sentimentos utilizada neste trabalho,

é preciso definir o que é e como se dá o desenvolvimento de aplicações para

Android.

5.1 Transtornos depressivos

Os transtornos depressivos são caracterizados pelo humor triste, vazio ou

irritável junto a alterações somáticas e cognitivas que abalam a capacidade
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funcional do indivíduo (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais -

DSM-5).
Os transtornos depressivos incluem transtorno disruptivo de desregulação do
humor, transtorno depressivo maior (incluindo episódio depressivo maior),
transtorno depressivo persistente (distimia), transtorno disfórico
pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substância/medicamento,
transtorno depressivo devido a outra condição médica, outro transtorno
depressivo especificado e transtorno depressivo não especificado. (Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5, p. 155).

5.2 Depressão

O transtorno depressivo maior, também chamado de depressão, é

caracterizado por uma combinação de sintomas que causam sofrimento

clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em

outras áreas importantes da vida do indivíduo (DSM-5, 2014).

Para que seja feito o diagnóstico clínico, o indivíduo deve apresentar pelo

menos humor deprimido ou perda de interesse ou prazer durante no mínimo duas

semanas além de: perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, ou

redução ou aumento do apetite quase todos os dias; insônia ou hipersonia quase

todos os dias; agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias; fadiga ou perda

de energia quase todos os dias; sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou

inapropriada; capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão,

quase todos os dias; pensamentos recorrentes de morte (DSM-5, 2014).

Através do conhecimento dos sintomas da depressão, será possível

identificar uma forma de apreensão de dados que possa englobá-los, dessa forma,

a verificação de possíveis indícios poderá ser feita de forma mais completa.

5.3 Análise de Sentimentos

A Mineração de Opinião ou Análise de Sentimentos é o estudo computacional

de opiniões, sentimentos e emoções expressos em texto. A informação textual pode

ser categorizada em dois principais tipos: fatos — expressões objetivas sobre

entidades, eventos e suas propriedades — e opiniões — expressões subjetivas

que descrevem os sentimentos da população, avaliações, ou sentimentos em

relação às entidades, e suas propriedades (INDURKHYA e DAMERAU, 2010).

A Análise de Sentimentos compreende a identificação de: expressões e

sentimentos, a polaridade e força de suas expressões e a relação com o sujeito

(NASUKAWA e YI, 2003)
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Existem, em geral, três diferentes níveis de análise de sentimentos (LIU,

2012).

O nível de documento tem como foco verificar se um documento completo

expressa um sentimento negativo ou positivo em relação a uma única entidade

(PANG, LEE e VAITHYANATHAN, 2002; TURNEY, 2002; LIU, 2012).
[...] dado a revisão de um produto, o sistema determina se a revisão
expressa uma avaliação geral positiva ou negativa. Essa tarefa geralmente é
conhecida como classificação de sentimento no nível do documento. Esse
nível de análise assume que cada documento expressa opiniões sobre uma
única entidade (por exemplo,um único produto). Assim, não é aplicável a
documentos que avaliem ou comparem várias entidades. (LIU, 2012, p.10)1.

De acordo com Liu (2012, p.11, apud WIEBE, BRUCE e O'HARA, 1999) o

nível de sentença analisa as sentenças, a fim de determinar se expressam opinião

positiva, negativa ou neutra, relacionando-as a classificação de subjetividade ao

distingui-las em sentenças objetivas (as que expressam informações), e sentenças

subjetivas (as que expressam visões e opiniões subjetivas).

O nível de aspecto examina a própria opinião ou sentimento, seja ele

negativo ou positivo, e um alvo de opinião que é de suma importância para o

entendimento do sentimento, o que melhora a análise.
Uma opinião sem que seu alvo seja identificado é de uso limitado.
Percebendo a importância dos objetivos de opinião também nos ajuda a
entender o sentimento problema de análise melhor. [...] Em muitas
aplicações, alvos de opinião são descritos por entidades e/ou seus diferentes
aspectos. Assim, o objetivo deste nível de análise é descobrir sentimentos
sobre as entidades e/ou seus aspectos. (LIU, 2012, p. 11)2.

Visto que a Análise de Sentimentos aborda a percepção de sentimentos e

expressões, fonte principal de dados para o desenvolvimento dessa pesquisa uma

vez que estamos tratando da identificação de depressão, podemos inferir que

através de seus conceitos e abordagens será possível definir um nível de análise.

Sua utilização aliada a tecnologias, pode ser usada como forma de identificação de

possíveis transtornos psicológicos, como a depressão, em usuários de redes sociais

(GUNTUKU et al, 2017). Uma das tecnologias que podem ser utilizadas junto a

análise de sentimentos são as aplicações mobile.

5.4 Aplicações Mobile e Android

Android é uma plataforma, de código aberto, desenvolvida para dispositivos

móveis, (como smartphones e tablets). Em 2005, a Google comprou a Android, já

2 Traduzido pela autora
1 Traduzido pela autora
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em 5 de novembro de 2007, a Open Handset Alliance (OHA), um consórcio de mais

de 80 grandes empresas do mercado móvel, foi fundada e tem investido e

contribuído para o desenvolvimento da plataforma Android (SIMÃO et al, 2011).

A plataforma android é composta de softwares para dispositivos móveis que

incluem um sistema operacional, o SDK (Software Development Kit) e os principais

aplicativos. O SDK é um conjunto de ferramentas fornecidas pelo Google (SIMÃO et

al, 2011), nele podemos encontrar projetos com código-fonte, ferramentas de

desenvolvimento, um emulador e todas as bibliotecas necessárias para construir um

aplicativo Android (KHARISMA, 2008).

Para Gargenta (2011), o Android é a primeira e verdadeira plataforma aberta

que separa o hardware do software executado nele, assim, permitindo que um

número muito maior de dispositivos possam executar os mesmos aplicativos, dessa

forma, criando um ecossistema mais rico para desenvolvedores e consumidores.

Os aplicativos para Android podem ser feitos nas linguagens Java, Kotlin ou

C++, sendo desenvolvidos na IDE oficial Android Studio, a qual já disponibiliza

integração com outros produtos da Google. (ANDROID DEVELOPERS, 2021).

Java é uma linguagem de programação baseada em C e C++ resultante de

uma pesquisa financiada pela Sun Microsystems na década de 90. À princípio seu

criador James Gosling, a chamou de Oak (carvalho), porém esse nome já tinha sido

atribuído a outra linguagem de programação, ao visitar uma cafeteria local, a equipe

da Sun se deparou com o nome Java, cidade origem de um tipo café importado, e

assim o nome foi estabelecido (DEITEL e DEITEL , 2003).

Para o desenvolvimento de aplicações Android, de acordo com a própria

documentação do mesmo, um projeto é fundamentado basicamente na interface do

usuário escrita na linguagem de marcação XML (Extensible Markup Language) e no

código nas linguagens compiladas pelas ferramentas do Android.

A Extensible Markup Language (XML) é derivada do SGML e foi

originalmente projetada para atender as dificuldades da publicação eletrônica em

grande escala, com seu simples formato de texto, ela é muito flexível e está

desempenhando um papel cada vez mais importante na troca de dados na Web e

em outros lugares (W3C, 2016).
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6 DESENVOLVIMENTO
Neste trabalho pretendemos criar um aplicativo mobile chamado “Aida” que

mediante interação com usuário colete dados que permitam ou contribuam para a

criação de uma visão do estado emocional do indivíduo, para que com essa visão

possamos detectar indícios de um possível processo depressivo. É importante

destacar que não é objetivo deste trabalho o diagnóstico ou detecção da depressão,

visto que tal tarefa é atribuição exclusiva dos profissionais da área de saúde. Este

aplicativo, no entanto, espera contribuir no processo de autoconhecimento do

usuário, para que seja possível a percepção de indícios de processos depressivos.

Levando em consideração que a coleta de dados depende totalmente do

usuário, o aplicativo “Aida” foi desenvolvido visando o incentivo dessa colaboração.

Através do sistema de recompensas e a oferta de uma interação divertida, o

software estimula o usuário a inserir os dados quantas vezes achar necessário.

Além disso, o aplicativo também é capaz de gerar relatórios em forma de

gráfico com recorte periódico para que o usuário tenha tanto acesso quanto

compartilhamento de resumos dos dados já coletados.

Outra funcionalidade também apresentada é a possibilidade de através do

aplicativo, buscar ajuda caso esteja precisando conversar com alguém. Essa ajuda

pode ser tanto do CVV (Centro de Valorização da Vida), quanto de alguém

cadastrado na lista de contato.

Existe um processo para a produção de um software, esse processo consiste

em atividades relacionadas à sua formação, para Pressman (2011, p. 40), um

processo consiste em “um conjunto de atividades, ações e tarefas realizadas na

criação de algum produto de trabalho”.

Para melhor organização das atividades, ações e tarefas empreendidas na

criação do software “Aida”, dividimos o processo de desenvolvimento em 6 etapas,

são elas:

1. Especificação de software.

2. Modelagem.

3. Prototipação.

4. Projeto e implementação de software.

5. Testes.

6. Evolução de software
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6.1 Especificação de software

A especificação de software ou engenharia de requisitos é a fase inicial do

processo de produção de um software, segundo Pressman (2011), a engenharia de

requisitos define as tarefas e técnicas que conduzem para a compreensão dos

requisitos, para ele, essa fase constrói uma ponte para o projeto e sua construção.

Para Sommerville, os requisitos do sistema são “as descrições do que o

sistema deve fazer, os serviços que oferece e as restrições a seu funcionamento”

(2011, p. 57). Os requisitos de software são divididos em requisitos funcionais e

requisitos não funcionais.

6.1.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais são aqueles que descrevem que serviços o sistema

deve fornecer, demonstram como ele deve responder às diferentes entradas e quais

as maneiras com o que ele deve reagir às situações. O aplicativo proposto neste

trabalho possui os seguintes requisitos funcionais:
Quadro 1 - Requisitos funcionais

Id. Descrição Prioridade

RF01 O sistema deve permitir cadastrar usuário Alta

RF02 O usuário poderá atualizar seu cadastro Média

RF03
O usuário poderá inserir status a qualquer
tempo Alta

RF04
O usuário poderá visualizar relatório em forma
de gráfico Média

RF05
O usuário poderá visualizar relatório em forma
de gráfico com recorte temporal Média

RF06
O sistema deve permitir o compartilhamento
dos relatórios Baixa

RF07 O usuário poderá adicionar lista de contato Média

RF08 O sistema deve permitir contato com o CVV Média

RF09

O usuário poderá realizar configurações
relativas a quantidade de notificações que ele
deseja receber Alta

RF10
O usuário poderá solicitar a exibição de
conteúdo motivacional Baixa

RF11
O usuário poderá requisitar ajuda da lista de
contato Média
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RF12
O usuário poderá realizar login e logout do
sistema Alta

RF13
O usuário poderá avaliar as dicas acerca de
saúde mental trazidas pelo sistema Alta

RF14

O sistema deverá solicitar engajamento do
usuário na ocasião em que perceba níveis de
baixa interação Média

RF15
O sistema deverá trazer dicas para ajudar o
usuário a cuidar melhor da saúde mental Média

Fonte: Elaboração da autora, 2021

6.1.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais são as restrições aos serviços fornecidos pelo

sistema, estão relacionados a forma com que esses serviços serão ofertados,

podem estar ligados a confiabilidade, tempo de espera, etc.

Quadro 2 - Requisitos não funcionais

Id. Descrição Categoria

RNF01
O sistema deverá estar disponível em tempo
integral. Confiabilidade

RNF02

O sistema só poderá entrar em contato com a
lista de contato, caso o usuário a tenha
cadastrado. Usabilidade

RNF03
O sistema respeitará as preferências do usuário
definidas na configuração. Confiabilidade

RNF04
O sistema não funcionará em APIs inferiores a
API 21 do Android. Limite

RNF05
Os dados dos usuários ficam localizados em um
banco de dados local e não na nuvem. Limite

RNF06
O sistema deverá pedir permissão do usuário
para realizar ligação. Segurança

RNF07
O sistema deverá pedir permissão do usuário
para realizar o compartilhamento dos relatórios. Segurança

Fonte: Elaboração da autora, 2021

6.2 Modelagem

Segundo Sommerville (2011), a modelagem de sistema é o processo de

desenvolvimento de modelos gerais de um sistema, sendo que cada modelo
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representa um ponto de vista distinto do sistema. Essa modelagem normalmente

pode ser apresentada por algum tipo de notação gráfica, atualmente, na maioria dos

casos, é baseada em notações de UML (linguagem de modelagem unificada, do

inglês Unified Modeling Language).

6.2.1 Modelagem de casos de uso

Os modelos de interação são utilizados para demonstrar as interações

presentes no sistema.

O modelo escolhido para demonstrar as interações do sistema desenvolvido

neste trabalho, foi a modelagem de casos de uso.

A modelagem de casos de uso frequentemente é utilizada para expressar os

requisitos, nela, cada caso de uso simboliza uma tarefa que envolve a interação

externa com um sistema (SOMMERVILLE, 2011).

Pressman acredita que para iniciar a criação do diagrama de casos de uso, o

primeiro passo deve ser a definição do conjunto de atores. Segundo ele:
Atores são as diferentes pessoas (ou dispositivos) que usam o sistema ou
produto no contexto da função e comportamento a ser descritos. Os atores
representam os papéis que pessoas (ou dispositivos) desempenham
enquanto o sistema opera. Definido de maneira um pouco mais formal, ator é
qualquer coisa que se comunica com o sistema ou o produto e que é externa
ao sistema em si. Todo ator possui uma ou mais metas ao usar o sistema.
(PRESSMAN, 2011, p. 138).

Em um diagrama de casos de uso, os atores são retratados por bonecos

palitos e os casos de uso são representados por elipses.

No sistema desenvolvido, temos dois atores, o Usuário e o Tempo, abaixo

podemos ver suas principais responsabilidades.

Quadro 3 - Atores do sistema

Ator Responsabilidade

Usuário
Realizar cadastro no sistema, inserção e atualização de

dados, compartilhamento de relatórios, etc.

Tempo
Expor a análise dos dados inseridos pelo usuário e

solicitar engajamento.
Fonte: Elaboração da autora, 2021

Na Figura a seguir, podemos visualizar o diagrama de casos de uso, que foi

desenvolvido utilizando a ferramenta gráfica StarUML. Através dela, podemos ver os

atores, os casos de uso e a fronteira do sistema.
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Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso

Fonte: Elaboração da autora, 2021

6.2.2 Especificação dos Casos de Uso

Para melhor compreensão do sistema desenvolvido, abaixo é apresentado as

especificações de alguns casos de uso, são eles: InserirStatus, BuscarAjuda,

RequisitarAjudaProfissional, BuscarRedeSuporte, o caso de uso

CadastrarConfiguração também foi especificado, visto que o funcionamento do

sistema contará com a colaboração do usuário. Além dos casos de uso já

mencionados, outro caso de uso especificado foi o DetectarIndício, uma vez que é

um dos mais importantes do sistema.
Quadro 4 - Caso de uso: InserirStatus

Caso de Uso: InserirStatus
Identificador: UC001
Breve descrição: Usuário insere status no sistema
Atores primários: Usuário
Atores secundários: Nenhum
Pré-condições: O Usuário deve estar logado no sistema
Fluxo principal:

1. O caso de uso se inicia quando o Usuário seleciona a opção inserir status
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2. O Usuário seleciona seu status que mais representa como ele/ela está se
sentindo no momento

3. O sistema exibe mensagem de confirmação de inserção
4. O sistema registra o status informado pelo Usuário
5. O sistema faz o calculo do quadro emocional geral do Usuário com base na

lista de status fornecidos até então
6. Caso detectado algum indício de uma possível depressão

6.1. O sistema exibe uma mensagem para o Usuário informando a
detecção

6.2. O sistema solicita que o Usuário informe se gostaria de compartilhar a
mensagem com a lista de contatos

6.3. Se sim
6.3.1. O sistema envia e-mail para o contato cadastrado informando

sobre a detecção
6.4. Se não

6.4.1. O sistema exibe mensagem de finalização

Pós-condições: Nenhum
Fluxo alternativo: Nenhum

Fonte: Elaboração da autora, 2021

Quadro 5 - Caso de uso: BuscarAjuda
Caso de Uso: BuscarAjuda

Identificador: UC002
Breve descrição: O Usuário requisita ajuda através do sistema
Atores primários: Usuário
Atores secundários: Nenhum
Pré-condições: O Usuário deve estar logado no sistema
Fluxo principal:

1. O caso de uso se inicia quando o Usuário abre clica na opção de buscar ajuda
2. O sistema pergunta se o Usuário gostaria de buscar ajuda do CVV ou da

WatchList
3. Se o Usuário buscar ajuda do CVV

3.1. O Usuário é redirecionado para a tela de contato com o CVV
4. Caso contrário

4.1. O Usuário é redirecionado para a tela de contato com a lista de contato

Pós-condições: Nenhuma
Fluxo alternativo: Nenhum

Fonte: Elaboração da autora, 2021

Quadro 6 - Caso de uso: BuscarAjudaProfissional
Caso de Uso: BuscarAjudaProfissional

Identificador: UC003
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Breve descrição: O Usuário busca ajuda do CVV através do sistema
Atores primários: Usuário
Atores secundários: Nenhum
Pré-condições: O Usuário deve estar logado no sistema e o Usuário deve escolher
a opção de buscar ajuda no sistema
Fluxo Principal:

1. O caso de uso se inicia após o Usuário selecionar a opção entrar em contato
com o CVV.

2. Na tela de contato com o CVV, o Usuário poderá escolher entre entrar em
contato através de ligação ou através do site

3. Se o Usuário selecionar a opção de entrar em contato através de ligação:
3.1. Se for a primeira vez que o Usuário requisita essa opção:

3.1.1. O sistema pede permissão de acesso ao Usuário
3.1.2. Se o usuário permitir o acesso:

3.1.2.1. O sistema redireciona o usuário para a ligação
3.1.3. Caso contrário:

3.1.3.1. A ligação não é realizada
3.2. Caso contrário:

3.2.1. O sistema redireciona o usuário para a ligação
4. Caso contrário

4.1. Se for a primeira vez que o Usuário requisita essa opção:
4.1.1. O sistema pede permissão de acesso ao Usuário
4.1.2. Se o usuário permitir o acesso:

4.1.2.1. O sistema redireciona o usuário para o site do CVV
4.1.3. Caso contrário:

4.1.3.1. Não será possível acessar o site
4.2. Caso contrário:

4.2.1. O sistema redireciona o usuário para o site do CVV

Pós-condições: O sistema registra que o usuário precisou de ajuda
Fluxo alternativo: Nenhum

Fonte: Elaboração da autora, 2021

Quadro 7 - Caso de uso: BuscarRedeSuporte
Caso de Uso: BuscarRedeSuporte

Identificador: UC004
Breve descrição: O Usuário busca ajuda da WatchList através do sistema
Atores primários: Usuário
Atores secundários: Nenhum
Pré-condições: O Usuário deve estar logado no sistema e o Usuário deve escolher a
opção de buscar ajuda no sistema
Fluxo principal:
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1. O caso de uso se inicia após o Usuário selecionar a opção de contato com a
lista de contato

2. Se o Usuário tiver cadastrado lista de contato:
2.1. O Usuário clica no endereço de e-mail da lista de contato que foi

informado nas configurações
2.2. O sistema deve enviar um e-mail para o endereço cadastrado

3. Caso contrário
3.1. O sistema solicita ao usuário um endereço de e-mail para ser

cadastrado como lista de contatos
3.2. O sistema deve enviar um e-mail para o endereço cadastrado

Pós-condições: O sistema registra que o usuário precisou de ajuda
Fluxo alternativo: Nenhum

Fonte: Elaboração da autora, 2021

Quadro 8 - Caso de uso: CadastrarConfigurações
Caso de Uso: CadastrarConfigurações

Identificador: UC005
Breve descrição: O Usuário cadastra as configurações de acordo com sua
preferência
Atores primários: Usuário
Atores secundários: Nenhum
Pré-condições: O Usuário precisa ter efetuado o cadastro
Fluxo principal:

1. O caso de uso se inicia após o Usuário ter efetuado seu cadastro
2. Para adequar seu funcionamento, o sistema requisita informações do Usuário
3. O Usuário poderá decidir se receberá notificações ou não

3.1. O Usuário poderá informar a quantidade de informações que gostaria de
receber

4. O Usuário poderá informar se gostaria de receber um e-mail caso parasse de
inserir informações
4.1. O Usuário poderá decidir a quantidade de dias após a interrupção de

informações que gostaria de receber e-mail
5. O Usuário poderá decidir se gostaria de receber dicas de saúde mental
6. O Usuário poderá cadastrar lista de contatos

Pós-condições: O sistema armazena as informações inseridas pelo Usuário
Fluxo alternativo: Nenhum

Fonte: Elaboração da autora, 2021

Quadro 9 - Caso de uso: DetectarIndício
Caso de Uso: DetectarIndício

Identificador: UC006
Breve descrição: O sistema detecta indício de possível depressão
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Atores primários: Tempo
Atores secundários: Nenhum
Pré-condições: Nenhum
Fluxo principal:

1. O caso de uso se inicia após o sistema ter coletado dados suficientes para
realizar a análise

2. O sistema deverá verificar a categoria que foi mais alimentada com
informações

3. O sistema deverá somar os pesos dos status inseridos pelo Usuário
4. Caso detectado algum indício de uma possível depressão

4.1. O sistema exibe uma mensagem para o Usuário informando a detecção
4.2. O sistema solicita que o Usuário informe se gostaria de compartilhar a

mensagem com a lista de contatos
4.3. Se sim

4.3.1. O sistema envia e-mail para o contato cadastrado informando
sobre a detecção

4.4. Se não
4.4.1. O sistema solicita que o Usuário informe se gostaria de entrar em

contato com o CVV
4.4.1.1. Se sim

4.4.1.1.1. O Usuário é redirecionado para a tela de contato
com o CVV

4.4.1.2. Se não
4.4.1.2.1. O sistema exibe mensagem de finalização

Pós-condições: Nenhum
Fluxo alternativo: Nenhum

Fonte: Elaboração da autora, 2021

6.2.3 Diagrama de classes
As classes são elementos de modelo usual nos diagramas UML, uma classe

demonstra como um objeto ou um conjunto de objetos dividem uma estrutura e um

comportamento (IBM, 2021).

Os diagramas de classes são representações das classes do sistema, assim

servindo como modelos para os objetos que compõem o sistema.

De acordo com Rumbaugh, Jacobson, e Booch (1999), o diagrama de

classes simboliza muitos níveis de precisão, tanto nos primeiros estágios do design

do sistema, no qual o modelo obtém perspectivas mais lógicas, quanto

posteriormente ao apreender detalhes de implementação.



30

Neste trabalho, o diagrama de classes tem como principal objetivo

apresentar as classes do sistema desenvolvido assim como a relação entre elas.

A Figura 4, mostrada abaixo, representa as classes da aplicação “Aida”. A

classe Usuário representa a entidade usuário no sistema, esta possui como

atributos nome, email e senha. Tendo em vista a colaboração do usuário, a respeito

da quantidade de notificações, contato da lista de contato e afins, se fez necessário

a criação da classe Configuração para representar as preferências do usuário

acerca do funcionamento de algumas funcionalidades do software.

A classe Status simboliza os status inseridos pela entidade usuário, essa

classe tem como atributos o status que representa o estado emocional do usuário, a

data em que este está foi inserido no sistema e o peso e a categoria a qual esse

status pertence. A classe Categoria possui como atributos o nome da categoria e é

composta pelos objetos da classe Status. O atributo peso encontrado na classe

Status será utilizado para realização do cálculo responsável pela detecção de um

possível indício de depressão.

Além disso, temos a classe Relatório que leva em consideração o período do

relatório e é formada por um conjunto de Status que foram inseridos pelo Usuário, a

classe WatchList, ou lista de contatos, é criada pelo Usuário e é composta por uma

lista de Contatos. Caso o usuário requisite ajuda da sua rede de suporte, os

contatos cadastrados na lista de contatos receberão informações acerca do quadro

emocional do indivíduo e assim, se tornarão conscientes da situação e poderão

oferecer ajuda e suporte.

A entidade Usuário também cadastra Alertas, essa classe é usada para que o

usuário possa informar a quantidade de vezes em que deseja receber alertas do

sistema.

A classe Perfil é usada para representar o perfil do usuário que será formado

de acordo com tempo, levando em consideração suas preferências por dicas e

recompensas, a quantidade de vezes em que ele requisitou ajuda, a categoria

predominante das emoções que o mesmo insere, etc.
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Figura 4 - Diagrama de classes

Fonte: Elaboração da autora, 2021

6.3 Prototipação

Um protótipo é uma primeira versão de um software, nesta etapa do projeto,

podemos validar os requisitos. Para Sommerville (2011, p.30), um protótipo é

“utilizado para demonstrar conceitos, experimentar opções de projeto e descobrir

mais sobre o problema e suas possíveis soluções”.

Segundo Pressman, o processo de prototipação é feito de maneira rápida,

tendo como resultado um “projeto rápido”, em que seu objetivo é a representação de

perspectivas visíveis ao usuário final, são exemplos dessa perspectivas, o layout da

interface com o usuário ou os formatos de exibição na tela.

Levando em consideração o conceito apresentado por Pressman, através da

imagem apresentada na Figura 53, podemos ter ideia das cores que serão usadas

para o desenvolvimento do software, bem como as principais telas que serão

apresentadas ao usuário, além da disposição dos elementos na tela.

3 Para melhor visualização da Figura 5, é possível acessar o arquivo em nuvem através do link:
https://bityli.com/rWe1Xg
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O protótipo abaixo foi elaborado com o intuito de demonstrar o fluxo de

informações e a navegação do software, além da aprimoração dos requisitos.

O editor gráfico escolhido para a construção dos protótipos de telas do

software desenvolvido, foi o Figma, pela gratuidade de processos para a concepção

da prototipação e pela confiabilidade do armazenamento em nuvem.

Figura 5 - Protótipo geral

Fonte: Elaboração da autora, 2021
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Como apresentado na figura acima, o sistema propõe uma navegação

intuitiva entre as telas visando a melhor experiência do usuário.
Figura 6 - Protótipo telas de cadastro, login e principal

Fonte: Elaboração da autora, 2021

A Figura 6 mostra o protótipo das telas de cadastro, de login e a tela

principal. O cadastro poderá ser efetuado com poucas informações, a fim de

deixar o processo mais rápido, o usuário só precisa inserir seu nome, e-mail e

senha. Será possível também realizar o cadastro através do Google e Facebook.

A tela de login foi pensada da mesma forma que a tela de cadastro, sendo

assim, para realizar o login, o usuário precisa informar apenas o e-mail e a senha.

Na tela principal, o usuário poderá inserir status quantas vezes quiser. A

inserção de status será feita de forma divertida com o intuito de despertar o

interesse do usuário e incentivá-lo a alimentar o sistema com dados. Ainda na tela

principal, o usuário conseguirá acessar a tela de perfil e a tela de contato com o

CVV (Centro de Valorização da Vida).
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Figura 7 - Protótipo telas de perfil e de relatórios

Fonte: Elaboração da autora, 2021

A Figura 7 mostra as telas de perfil e de relatórios. A partir da tela de perfil, é

possível ter acesso às telas de relatório bem como editar o perfil, atualizar as

configurações e realizar o logout do sistema.

A tela de relatório gráfico deve exibir ao usuário uma soma de todos os status

que foram inseridos na tela principal, dessa forma o usuário poderá ter uma visão

geral de quantas vezes aquele status foi cadastrado no sistema, assim,

possibilitando ao mesmo a capacidade de perceber como tem se sentido.

A tela de relatório em forma de calendário tem como finalidade possibilitar

que o usuário identifique a forma como estava se sentindo em um determinado dia

ou período, o status inseridos terão pesos, em um único dia, o usuário pode inserir

quantos status desejar, os pesos dos status inseridos no dia serão somados e

apresentados, com colorações que vão do verde ao vermelho, no relatório.

A partir da construção do protótipo mostrado na Figura 4, foi possível

perceber a necessidade de telas adicionais, para que o software pudesse atender

os requisitos levantados neste trabalho.
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6.4 Projeto e implementação de software

Sommerville (2011), conceitua a etapa de implementação do

desenvolvimento de software como:
processo de conversão de uma especificação do sistema em um sistema
executável. Sempre envolve processos de projeto e programação de
software, mas, se for usada uma abordagem incremental para o
desenvolvimento, também pode envolver o refinamento da especificação do
software. (SOMMERVILLE, 2011, p. 25).

Dessa forma, para que possamos entender como foi feita a conversão das

especificações em um sistema executável, se faz necessário o esclarecimento das

razões que levaram a escolha do desenvolvimento de um sistema mobile.

Um relatório divulgado este ano, realizado pela agência de criação global We

Are Social e a plataforma Hootsuite, mostrou que mais de dois terços da população

mundial usa um telefone móvel hoje, levando em consideração que os usuários

globais aumentem em quase 100 milhões (+1,9 por cento) nos últimos 12 meses,

em outubro de 2021 atingiremos 5,29 bilhões de usuários.

Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Brasil possui 440 milhões de

dispositivos digitais (computador, notebook, tablet e smartphone) em uso, desses

440 milhões, a estimativa é de que há 242 milhões de smartphones em uso no país,

ou seja, mais de um por habitante, além disso, estudos apontam que são quatro

celulares vendidos para um aparelho de TV, o que mostra a procura por celulares no

país.

Levando em consideração a dimensão de usuários de smartphones e a

confiabilidade que o sistema deve passar, o melhor caminho a se seguir, foi o

desenvolvimento de um sistema mobile, para que assim fosse possível que o

usuário pudesse inserir informações da forma mais prática possível uma vez que

quanto mais o usuário alimentar o sistema com informações, melhor será a análise

dos dados.

Estudo realizado pela Bain & Company em parceria com a Google, aponta

que no Brasil, 97% dos usuários acessam a internet por meio de um smartphone e

cerca de 90% desses dispositivos utilizam o Sistema Operacional (SO) Android.

Considerando esses dados, e com o intuito de alcançar o maior número de

brasileiros possível, o software “Aida” será desenvolvido utilizando o Sistema

Operacional Android.

Visto o SO que será utilizado para a criação do aplicativo, para iniciarmos a

etapa da programação do software, é preciso escolher um ambiente que suporte a
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criação de aplicativos Android, no caso do software “Aida”, a IDE (Integrated

Development Environment ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado) escolhida

para o desenvolvimento, foi o Android Studio da Google.

A linguagem de programação usada para a implementação do aplicativo foi

Java. Esta linguagem foi escolhida por ser uma das mais utilizadas no

desenvolvimento de aplicativos Android, possuir paradigma de orientação a objetos,

além da familiaridade já existente com a linguagem de programação.

Para o armazenamento dos dados da aplicação, foi utilizado o SQLite, um

banco de dados relacional, que não guarda as informações em um servidor. Seu

uso se tornou relevante por conta da sua facilidade, fluidez e leveza.

Para o desenvolvimento das interfaces, foi utilizada a linguagem de marcação

XML (Extensible Markup Language) para definir os padrões e formatos de exibição

dos elementos que compõem as interfaces.

As interfaces do sistema proposto foram desenvolvidas de forma a ficar o

mais semelhante possível aos protótipos já discutidos. A seguir serão apresentados

as principais interfaces desenvolvidas para a aplicação “Aida”4.

Abaixo podemos ver a Figura 8 que mostra a tela de bem-vindo da aplicação.

Esta tela foi desenvolvida com o intuito de trazer para o usuário a motivação por trás

da criação do aplicativo, então o texto possui algumas informações a fim de

conscientizar os usuários acerca do diagnóstico da depressão assim como

incentivá-los a procurar ajuda especializada.

O usuário terá acesso a essa tela apenas ao utilizar o software pela primeira

vez.

4 Caso se faça necessário a visualização do código-fonte desenvolvido para a construção do
aplicativo “Aida”, é possível encontrá-lo através do link: IanaAleixo/Aida (github.com)
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Figura 8 - Telas bem-vindo

Fonte: Elaboração da autora, 2021

A Figura 9 mostra as telas de cadastro e de login. Como é possível perceber,

a tela de cadastro ficou muito similar ao protótipo, assim como a tela de bem-vindo,

o usuário só terá acesso a tela de cadastro ao usar a aplicação pela primeira vez,

para alteração dos dados cadastrais, será possível realizar alteração na tela de

edição do perfil.

A tela de login foi pensada para usuários que já possuem o cadastro mas

efetuaram o logout do sistema, dessa forma, não há necessidade de um novo

cadastro, o usuário pode simplesmente realizar o login novamente.
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Figura 9 - Telas de cadastro e login

Fonte: Elaboração da autora, 2021

A tela principal da aplicação é apresentada na Figura 10, nela os usuários

poderão inserir o status que mais simboliza seu estado emocional no momento.

Esses status são apresentados no sistema em formato de GIF5 (Graphics

Interchange Format), um formato de imagem assim como PNG e JPG por exemplo,

porém este formato permite a compactação de várias cenas a fim de exibir um

movimento. A utilização de GIFs foi incorporada no sistema com o intuito de criar

um ambiente descontraído e que instigasse o usuário a inserir informações.

5 Todos os GIFs utilizados no aplicativo “Aida” foram retirados do site https://giphy.com
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Na tela principal, também podemos encontrar caminhos para a tela de perfil

do usuário e a de contato com o CVV que serão mostradas na Figura 13.
Figura 10 - Tela principal

Fonte: Elaboração da autora, 2021

Para a implementação dos GIFs foi utilizada a biblioteca Fresco6 do

Facebook.

Abaixo podemos ver uma parte do XML da tela principal, nesta parcela de

código temos o elemento ScrollView para possibilitar que o usuário possa deslizar a

tela para ver as informações contidas em toda ela, sem que essa seja cortada pelo

tamanho de seu aparelho, temos também o GridLayout para que os GIFs sejam

6 Disponível em: https://frescolib.org
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mostrados em formato de grade, assim especificando as linhas e colunas nas quais

eles devem estar, além disso contamos com o SimpleDraweeView, que está

relacionado a como devemos empregar a biblioteca Fresco no código XML.
Figura 11 - XML dos GIFs

Fonte: Elaboração da autora, 2021

No código Java, encontramos o elemento definido no XML, e atribuímos a ele

um GIF através de um link do site Giphy, e indicamos que a animação deve ser feita

automaticamente, tal implementação é vista na Figura 12.
Figura 12 - Código Java para inserção de GIFs

Fonte: Elaboração da autora, 2021

Na Figura 13 podemos ver a tela de contato com o Centro de Valorização da

Vida, nesta tela encontramos um texto informativo assim como a possibilidade de

entrar em contato de duas maneiras, por meio de ligação, ou acesso ao site do CVV

a fim de realizar o contato através do chat.
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Para que a ligação possa ser feita, o aplicativo requisita a permissão do

usuário para realizá-la, assim como é necessário sua permissão para que o

navegador seja aberto no site do CVV.
Figura 13 - Tela de contato CVV

Fonte: Elaboração da autora, 2021

A Figura 14 nos mostra a tela de perfil, por meio dela podemos ter acesso a

tela de atualização do perfil onde o usuário poderá mudar o nome, a senha, e-mail e

a imagem de perfil, também é possível atualizar as configurações do sistema (essa

tela será exibida na Figura 15), além disso o usuário conseguirá ter acesso às telas

de relatório e efetuar o logout do sistema.
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Figura 14 - Tela de perfil

Fonte: Elaboração da autora, 2021

A Figura 15 mostra as telas de configuração, essas telas foram pensadas

para que o usuário pudesse expressar suas preferências em relação a como o

aplicativo deve agir em determinadas situações, assim mais uma vez enfatizamos a

colaboração do usuário, um exemplo da importância dessa colaboração pode ser

mostrada no cadastro da lista de contatos (WatchList), o sistema não deve contactar

a lista de contatos (WatchList) a não ser que tenha a permissão do usuário, outro

exemplo é o de que o usuário informa se gostaria ou não de receber contato via

e-mail em caso de falta de interação do mesmo, além disso, ele deve informar a

quantidade de dias que o sistema deve esperar para que haja o contato.
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Logo abaixo é possível observar quais serão as outras configurações que

serão realizadas pelo usuário.
Figura 15 - Tela de configuração

Fonte: Elaboração da autora, 2021

Conforme mostrado na Figura 16, o gráfico mostra a quantidade total de

status inseridos de acordo com o agrupamento das emoções, esta tela se faz

importante para que o usuário possa identificar quais são as emoções que se

sobressaem e assim obter conhecimento a respeito do seu estado emocional.

Além disso, o gráfico pode ser compartilhado, com a permissão do usuário,

para que assim o próprio possa dividir tanto o resultado exibido no gráfico, quanto

suas resoluções pessoais com quem quiser.
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Figura 16 - Tela de relatório gráfico

Fonte: Elaboração da autora, 2021

O gráfico foi desenvolvido utilizando a biblioteca MPAndroidChat7 de Philipp

Jahoda.

Assim como a implementação da biblioteca Fresco8, a MPAndroidChart

também possui elementos que devem ser incorporados no arquivo XML para que

seja possível seu funcionamento. Logo, a inserção do gráfico de barras no arquivo

XML ficou como mostrado na Figura 17.

8 Disponível em: https://frescolib.org
7 Disponível em: https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart
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Figura 17 - XML do gráfico de barras

Fonte: Elaboração da autora, 2021

A configuração do gráfico de barras é visível na Figura 18, esse trecho de

código está contido no arquivo Java referente ao XML da interface do relatório

gráfico apresentado na Figura 16.
Figura 18 - Configuração do gráfico de barras

Fonte: Elaboração da autora, 2021

Como mostrado na figura acima, foram configuradas as cores das barras, as

cores e o tamanho do texto, foi possível também adicionar uma animação e

descrição no gráfico, além das configurações fundamentais, como a posição dos

eixos, contagem de barras e o conjunto de dados que integram o gráfico.
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Após a exibição das telas do aplicativo “Aida”, partiremos agora para a

descrição do modelo adotado para a detecção de possíveis indícios de depressão.

Trabalhos como o de Aragón et al (2019), Mustafa et al (2020), Choudhury,

Counts e Horvitz (2013) dentre outros, que utilizaram as metodologias da Análise de

Sentimentos para classificar as emoções de usuários em redes sociais foram

importantes para a criação do grupo de emoções usada para a implementação do

aplicativo “Aida”.

Levando em consideração que tais trabalhos tratavam palavras e textos, para

o desenvolvimento da aplicação “Aida”, foram escolhidas algumas palavras que

retratam emoções, essas palavras foram agrupadas e depois foi definida uma

emoção que mais as representavam, essa emoção foi denominada como grupo de

emoções.

Embora que essas palavras não sejam usadas, uma vez que não haverá

análise de texto, para que possamos entender o que cada um desses grupos

significa, apresentamos a tabela abaixo, embasada nos trabalhos de Aragón et al

(2019) e Mustafa et al (2020), nela é possível ver quais palavras estão mais

fortemente associadas a cada um desses grupos.
Quadro 10 - Relação entre palavras e grupo de emoções

Grupo Palavras

Felicidade
satisfação, prazer, riso, euforia,

,empolgação, entusiasmo

Alegria animação, bom humor, diversão, distração

Amor carinho, afeição, afeto, amizade

Esperança
perspectiva, possibilidade, probabilidade,

fé, confiança, crença, expectativa, aguardo,
espera

Tristeza
derrotado, cansado, exausto, exaurido,

infeliz

Medo
assustado, temor, pavor, receio,

preocupação

Solidão afastamento, incomunicação, insulamento,
isolamento, separação

Sono preguiça, moleza, cansaço

Raiva
fúria, ira, irritação, ódio, frustração,

indignação
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Ansiedade
inquietação, aflição, agonia, impaciência,

nervosismo
Fonte: Elaboração da autora, 2021

Cada grupo é representado por um GIF na tela principal. O agrupamento das

emoções e sua associação com os GIFs pode ser visto no Apêndice A.

Além da aplicação nos GIFs na página principal, o grupo de emoções

também foi utilizado na tela de relatório mostrado na Figura 16 de forma a

possibilitar que o usuário possa ter uma visão mais ampla e quantitativa em relação

às emoções que mais estão caracterizando seu quadro emocional.

Inspirado no trabalho de Aragón et al (2019), o grupo de emoções é

categorizado em emoções positivas e emoções negativas, conforme apresentado

adiante.
Quadro 11 - Relação entre categoria e grupo de emoções

Categoria Grupo de emoções

Positiva Felicidade, Alegria, Amor, Esperança

Negativa
Tristeza, Medo, Solidão, Raiva, Ansiedade,

Sono
Fonte: Elaboração da autora, 2021

Cada grupo de emoções pertence a uma categoria, assim será possível

verificar qual categoria o usuário tem mais relacionado às suas emoções, assim

como calcular o peso diário para classificação dos indícios.

O algoritmo 1 foi elaborado para somar os pesos de todos os status inseridos

no dia pelo usuário.

Considere pp como peso positivo, pn como peso negativo, PD como peso

diário e A como a matriz em que estão todos os status e suas respectivas

categorias.

𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 1.  𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠.

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎:  𝑠 =  𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠,  𝑝 =  𝑝𝑒𝑠𝑜,  𝐴 =  𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑒 𝑠𝑢𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑆𝑎í𝑑𝑎:  𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠

1.  𝑝𝑝 ← 0

2.  𝑝𝑛 ← 0

3.  𝐹𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑠 𝑖𝑛 𝐴

4.       𝐼𝑓 (𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 ==  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎)

5.             𝑇ℎ𝑒𝑛 𝑝𝑝 ← 𝑝𝑝 +  𝑝 
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6.       𝐸𝑙𝑠𝑒 𝑝𝑛 ← 𝑝𝑛 +  𝑝 

7.  𝑃𝐷 ← 𝑝𝑛 −  𝑝𝑝

O algoritmo 1 realiza a subtração do somatórios dos pesos negativos (pn) e

pesos positivos (pp), dos status inseridos diariamente pelo usuário, essa subtração

é associada ao peso diário (PD) que será usado para auxiliar na classificação de

possíveis indicativos de depressão.

Para melhor compreensão do modelo apresentado, vamos considerar que

para cada grupo de emoções foi atribuído um peso hipotético, essa relação pode ser

vista abaixo.
Quadro 12 - Grupo de emoções e pesos

Grupo Peso

Felicidade 0,2

Alegria 0,2

Amor 0,1

Esperança 0,1

Tristeza 0,3

Medo 0,2

Solidão 0,3

Sono 0,1

Raiva 0,2

Ansiedade 0,3
Fonte: Elaboração da autora, 2021

Vamos tomar como exemplo que o usuário inseriu 4 status em um dia, sendo

eles: Alegria com peso 0.02, Felicidade com peso 0.02, Solidão com peso de 0.03 e

Medo com peso 0.02. Somando o peso das emoções que fazem parte da categoria

de emoções positivas temos pp, 0,2 + 0,2 = 0,4, e o peso das emoções

categorizadas como negativas, pn, 0,3 + 0,2 = 0.5, agora vamos subtrair pp de pn

para obter o PD, 0,5 - 0,4 = 0,1. Neste caso, o cálculo dos pesos dos status diários é

igual a 0,1.

O algoritmo 2 foi desenvolvido com o intuito de classificar os indícios de

depressão, essa divisão é feita levando em consideração o peso diário (PD)

encontrado através do algoritmo 1.
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Tendo em vista que B se refere a Baixa, M a Média e A a Alta, o algoritmo 2

classifica diariamente se a pessoa está demonstrando baixos, médios ou altos

sinais de uma possível depressão, então, a cada dia em que for obtido peso diário,

será armazenado no sistema, a classificação dos indícios.

A classificação diária é feita através da comparação do PD (peso diário) com

uma constante de classificação baixa (KB) e um intervalo constante de classificação

média (KM), caso nenhuma das situações se aplique, a classificação diária é

considerada Alta.

𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 2.  𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑í𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜.

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎:  𝑃𝐷 =  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜

𝑆𝑎í𝑑𝑎:  𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐵,  𝑀 𝑒 𝐴.

1.  𝐼𝑓 (𝑃𝐷 ≤  𝐾𝐵) 

2.       𝑇ℎ𝑒𝑛 𝐵 ←  𝐵 + 1

3.  𝐸𝑙𝑠𝑒 𝑖𝑓 (𝑃𝐷 >  𝐾𝑀 𝑎𝑛𝑑 𝑃𝐷 <  𝐾𝑀) 

4.       𝑇ℎ𝑒𝑛 𝑀 ←  𝑀 + 1 

5.  𝐸𝑙𝑠𝑒 𝐴 ←  𝐴 +  1

6.  𝐼𝑓 𝐴 +   𝑀  +  𝐵 ==  𝐾

7.        𝐼𝑓 𝐴 > 𝑀 𝑎𝑛𝑑 𝐴 > 𝐵 

8.             𝑇ℎ𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑥𝑉𝑎𝑙 ← 𝐴 

9.        𝐸𝑙𝑠𝑒 𝑖𝑓 𝑀 > 𝐴 𝑎𝑛𝑑 𝑀 > 𝐵 

10.           𝑇ℎ𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑥𝑉𝑎𝑙 ← 𝑀

11.      𝐸𝑙𝑠𝑒 𝑀𝑎𝑥𝑉𝑎𝑙 ← 𝐵

Analisando alguns exemplos de entrada, para esses exemplos, entendemos

que essa seria a classificação correta, então ao conceber os algoritmos, tentamos

fazer com que eles colocassem os exemplos dentro da classificação esperada.

Suponhamos que o peso da classificação dos indícios, seja definido

conforme apresenta o Quadro 13, para isso, a constante do peso dos indícios

classificados como baixo (KB) será menor ou igual a 0,3, os classificados como

médio (KM) será maior que 0,3 e menor que 0,6, e alto será maior ou igual a 0,6.
Quadro 13 - Classificação de níveis e seus pesos

Classificação Peso

Baixa menor igual a 0,3

Média maior que 0,3 e menor que 0,6
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Alta maior igual a 0,6
Fonte: Elaboração da autora, 2021

Agora, vamos observar o quadro abaixo e considerar que durante 5 dias

seguidos o usuário informou ao sistema, os seguintes status, e através deles, foram

extraídos os pesos diários através do cálculo do algoritmo 1, tendo como base os

pesos definidos no Quadro 12, e então aplicada a lógica do algoritmo 2 para

classificação.
Quadro 14 - Cenário de exemplo 1

Dia Status Peso Diário Classificação

1 Felicidade, Alegria, Solidão e Medo 0,1 Baixa

2 Esperança, Tristeza, Ansiedade 0,5 Média

3 Raiva 0,2 Baixa

4 Felicidade, Felicidade, Amor -0,5 Baixa

5 Sono, Medo, Tristeza 0,6 Alta
Fonte: Elaboração da autora, 2021

Mediante a quadro acima, podemos perceber que para esse cenário, o

algoritmo entrega o resultado esperado, quando o usuário indica emoções positivas

e negativas de forma proporcional, ou somente emoções positivas, a classificação é

baixa, quando ele insere emoções negativas que superam as positivas, a

classificação é média, mas quando o mesmo informa emoções negativas, a

classificação é alta.

Analisaremos agora um outro cenário, nele o usuário também alimentou o

sistema com dados durante 5 dias.
Quadro 15 - Cenário de exemplo 2

Dia Status Peso Diário Classificação

1 Solidão, Raiva, Sono 0,06 Alta

2 Tristeza, Ansiedade 0,06 Alta

3 Medo, Tristeza, Solidão 0,08 Alta

4 Sono, Raiva, Ansiedade, Amor 0,05 Média

5 Sono, Medo, Alegria 0,01 Baixa
Fonte: Elaboração da autora, 2021

Neste segundo contexto, o usuário informa principalmente emoções

negativas, assim, observando as informações produzidas pelo algoritmo, a

classificação dos indícios é, em sua maioria, alta.
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Após passado uma constante de dias (K), que pode ser duas semanas de

acordo com o tempo de diagnóstico usado por especialistas, o sistema realizará a

contabilização das classificações, a que possuir o maior valor, será informada ao

usuário e assim ele poderá decidir se gostaria de compartilhar a lista de contato,

e/ou se gostaria que o sistema o direcionasse para o contato com o CVV.

Para o primeiro cenário, a resposta produzida pelo algoritmo seria o de que o

usuário apresenta baixos indícios de depressão, já que o mesmo oscila entre

sentimentos negativos e positivos, o segundo caso, nos mostra uma situação

diferente, para esse cenário, o algoritmo terá como resposta uma classificação alta

dos indícios de depressão, levando em consideração que o usuário informou,

majoritariamente, emoções negativas.

Os valores constantes dos pesos de cada grupo de emoções, da quantidade

de dias (K), assim como a faixa de peso da classificação dos indícios (KB e KM),

podem ser melhor regulados a depender do avanço do software em resposta aos

resultados encontrados a partir de testes com usuários.

6.5 Testes

Para Pressman (2011), a etapa de teste de software é a última usada para

estimar a qualidade do software, tornando-se relevante, pois é onde os erros podem

ser encontrados.

Sommerville (2011), acredita que a fase de testes de um software comercial

tem que passar por três estágios: testes de desenvolvimento, testes de release e

testes de usuário.

A aplicação “Aida” passou pelos testes ad-hoc, um processo improvisado,

com o objetivo de interagir com o software a fim de conhecê-lo e explorá-lo, os

testes foram realizados constantemente durante o desenvolvimento a fim descobrir

e corrigir bugs e defeitos com a finalidade de assegurar que tudo que foi

desenvolvido estava funcionando de acordo com o proposto. Em relação aos testes

de usuário e de release, estes foram suspensos em decorrência da pandemia do

COVID-19.

6.6 Evolução de software

Inicialmente, o software “Aida” seria validado por pessoas diagnosticadas

clinicamente com depressão com o intuito de verificar se o modelo aqui exposto
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poderia realmente detectar possíveis indícios de um processo depressivo, porém

com a pandemia global decorrida do coronavírus (COVID-19), o contato com essas

pessoas tornou-se muito complicado. Levando isso em consideração, não foi

possível a obtenção de feedback para a realização do levantamento de pontos a ser

melhorado e assim, efetivar a etapa de evolução do software.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A depressão atinge diversas pessoas em todo mundo, estudos apontam que

a doença está se tornando umas das maiores causas de incapacitação de

indivíduos, porém seu diagnóstico ainda é impreciso, sendo assim, este trabalho

teve como finalidade a criação de uma aplicação mobile que pudesse contribuir com

a identificação de possíveis indícios de depressão, a fim de estimular o indivíduo a

procurar ajuda médica, caso os indícios fossem perceptíveis, e assim ajudar no

incremento na detecção de indícios de depressão.

Assim como o desenvolvimento de qualquer software, o desenvolvimento do

aplicativo passou por várias etapas, como o levantamento de requisitos, a

modelagem, a prototipação e a implementação, a qual foi feita usando a linguagem

de programação Java.

A maior dificuldade encontrada no desenvolvimento do trabalho foi a falta de

testes com o usuário, por isso, se faz importante consolidar, futuramente, o modelo

apresentado através de testes com indivíduos diagnosticados clinicamente com

depressão, tal etapa não pôde ser concluída por conta da pandemia do coronavírus.

Visando a melhoria do projeto, se faz necessário o aperfeiçoamento em

relação a vasta subjetividade com que indivíduos podem apresentar indícios de

depressão, para que assim, possamos ampliar tais cenários na aplicação.

Também é de pretensão futura, o desenvolvimento de funcionalidades que

não foram implementadas a tempo da construção deste trabalho, assim como

realizar estudo com profissionais especializados para que seja feito a análise dos

pesos.

Ademais, tendo em vista a interdisciplinaridade para a construção do

trabalho, foi possível adquirir conhecimentos de áreas não abordadas na formação

acadêmica, assim, houve além do crescimento prático e profissional,

enriquecimento pessoal.
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APÊNDICE A - Relação entre GIFs e grupo de emoções

GIF Emoção relacionada

Felicidade

Alegria

Amor

Esperança

Tristeza

Medo

Solidão

Sono

Raiva
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Ansiedade

Fonte: Elaboração da autora, 2021


