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RESUMO 

 

Introdução: Os aplicativos são um mecanismo potencial para desenvolver habilidades de 

autogerenciamento para indivíduos com dor musculoesquelética. Objetivo: Avaliar a 

qualidade e o conteúdo de aplicativos através de uma escala adaptada, englobando o 

engajamento, funcionalidade, estética e as informações dos aplicativos. Métodos: Uma busca 

sistemática foi realizada na App Store e na Google Play Store do Brasil e foram incluídos 

apenas aplicativos gratuitos, em português e para pessoas com dor musculoesquelética em 

condições específicas de dor na cervical, coluna, ombro e joelho capazes de fornecer pelo 

menos uma ou mais das estratégias de gerenciamento, autocuidado e/ou manejo da dor. 

Resultados: Dos 177 aplicativos encontrados, 25 foram incluídos no estudo e apenas dois 

deixaram explícitos que os exercícios e tratamentos foram prescritos por médicos e 

fisioterapeutas. No geral, a média da qualidade dos aplicativos, usando a Escala Adaptada 

variou de 2,27 a 4,47 (de 5,0). As notas dos aplicativos variaram de 25 a 73, com o máximo 

de 85, e os que receberam as maiores notas foram desenvolvidos por profissionais da saúde. 

Porém, muitos aplicativos que receberam notas mais altas não disponibilizam todos os 

recursos gratuitamente, com a necessidade de pagamentos adicionais para obter todas as 

funções e pacotes. Conclusão: A avaliação da qualidade dos aplicativos foi baseada na Escala 

Adaptada, visando principalmente o conteúdo de aplicativos que promovem o 

autogerenciamento para pessoas com dor musculoesquelética, porém nenhum aplicativo 

forneceu informações adaptadas culturalmente e a qualidade da informação foi o item com 

menor pontuação. 

 

Palavras-chave: Aplicativo de celular; Dor músculoesquelética; Autogerenciamento; Manejo 

da dor; Autocuidado.    

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Apps are a potential mechanism for developing self-management skills for 

individuals with musculoskeletal pain. Objective: Assess the quality and content of apps 

through an adapted scale, encompassing the app's engagement, functionality, aesthetics, and 

information. Methods: A systematic search was performed in the App Store and Google Play 

Store in Brazil and only free applications were included, in Portuguese and for people with 

musculoskeletal pain in specific conditions of pain in the neck, spine, shoulder and knee 

capable of providing at least one or more of the management, self-care and/or pain 

management strategies. Results: Of the 177 applications found, 25 were included in the study 

and only two made it clear that the exercises and treatments were prescribed by physicians 

and physical therapists. Overall, the average quality of applications using the Adapted Scale 

ranged from 2.27 to 4.47 (from 5.0). App scores ranged from 25 to 73, with a maximum of 

85, and those that received the highest scores were developed by healthcare professionals. 

However, many top rated apps do not make all resources available for free, requiring 

additional payments to get all features and packages. Conclusion: The evaluation of the 

quality of the applications was based on the Adapted Scale, mainly aiming at the applications 

content that promote self-management for people with musculoskeletal pain, but no 

application provided culturally adapted information and the quality of information was the 

item with the lowest score. 

 

Keywords: Mobile app; Musculoskeletal pain; Self-management; pain management; Self care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A dor musculoesquelética, considerada a causa mais comum de incapacidade em todo 

o mundo, afetando 2 a cada 10 pessoas no mundo. Queiroz et al. referem-se à dor 

musculoesquelética como um conjunto de doenças inflamatórias e degenerativas do sistema 

locomotor. Já Ranney cita sobre esse conceito em conjunto com atividades laborais, gerando 

um desequilíbrio entre as solicitações mecânicas repetidas do trabalho e a capacidade de 

adaptação da região atingida por insuficiência do tempo para a recuperação da fadiga.
1,2,3

 

Além da dor gerar estresses físicos e emocionais para o indivíduo, também leva a déficits 

econômicos para a sociedade. A presença de dor na população, principalmente crônica, está 

cada vez maior, devido aos novos hábitos de vida, tecnologia e maior expectativa de vida.
4,5,6

 

Atualmente, estudos mostram que o autocuidado é um dos principais fatores para o 

manejo das dores, em conjunto com intervenções multiprofissionais.
7,8,9

  Para alcançar um 

bom autogerenciamento da dor, é importante que o indivíduo seja orientado por profissionais 

de saúde em relação a intervenções que envolvam o manejo dos sintomas físicos e o 

desenvolvimento da autonomia e autoeficácia.
10

 Logo, os indivíduos que buscam o 

atendimento para tratar sua dor, aprendem diversas técnicas para alcançar o completo 

automanejo de sua condição, em conjunto com os profissionais da saúde, devem tomar 

decisões compartilhadas e identificar metas e objetivos para a melhora da dor e busca da 

funcionalidade.
11

 

Ao alcançar boa funcionalidade e diminuição do quadro álgico, esses indivíduos 

conseguem resolver por conta própria, seus problemas (físicos e emocionais) e ter uma rotina 

de vida mais ativa, e a partir do momento em que o indivíduo ganha confiança e enxerga que 

é possível o autocuidado, pode se envolver em atividades que antes não praticava, mesmo 

com dor, pois ele já possui uma autoconfiança e autoeficácia no manejo de sua condição.
12,13

 

As tecnologias de saúde móvel (m-Health), como plataformas baseadas na Internet - 

aplicativos da web e sites - estão cada vez mais presentes na sociedade e sendo mais utilizadas 

para apoiar a mudança comportamental. O M-Health tem como objetivo aumentar a 

acessibilidade ao tratamento por meio do compartilhamento de intervenções comportamentais 

adequadas, individualizadas e significativas.
14

 Além disso, as intervenções digitais, o uso de 

aplicativos e a prática médica e de saúde pública por meio do uso de dispositivos móveis (m-

Health) trouxeram novas oportunidades na área de saúde. Foram sugeridos como um modo 

inovador de aplicação para o autocuidado e mostraram melhorar efetivamente a dor crônica.
15
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As pessoas estão buscando mais conhecimento e cada vez mais engajados com seus cuidados 

de saúde. Isso ajuda na relação paciente-profissional e deixa o tratamento mais eficiente. O 

autogerenciamento e os exercícios são elementos importantes do manejo das condições 

musculoesqueléticas.
16

 Em particular, as mídias sociais permitem que os pacientes recebam 

uma ajuda para complementar as informações não presenciais, quando não estão em uma 

consulta ou em contato direto com o profissional de saúde, o que pode dar uma autonomia e 

independência aos pacientes.
17

  

Um recurso que vem crescendo, com grande potencial no autogerenciamento da dor 

são os aplicativos de smartphones, sites e afins.
18,19

 Atualmente, grande parte da população 

possui acesso à internet em seus celulares, cerca de 5 bilhões de usuários de smartphones.
20

 

Existem estudos sugerindo o uso de aplicativos de smartphones para gerenciar o autocuidado 

em condições de longo prazo, como diabetes e asma,
21,22,23

 e na questão da dor crônica e 

musculoesquelética os aplicativos podem oferecer ações, como métodos de intervenção, dicas, 

informações sobre determinada condição de saúde e educação em dor, favorecendo mudanças 

comportamentais dos usuários.
24,25

 Esses aplicativos que têm como foco a dor são 

apresentados como: oferecer informações sobre a dor, apontar sintomas e planejamento da 

conduta de intervenção; identificar sintomas gerais diários como o humor, medicamentos, 

intensidade da dor e atividades que o indivíduo faz em seu dia-a-dia; proporcionar técnicas 

para o autogerenciamento da dor.
26

 

Lalloo et al, fizeram uma revisão com 256 aplicativos sobre o gerenciamento da dor e 

relacionaram o assunto dos apps em cinco diretrizes, (1) educação da dor, (2) construção da 

autoeficácia, (3) automonitoramento, (4) apoio social e (5) definição de objetivos. Nos 

resultados, o que mais deixou a desejar foi à falta de um profissional da área no conteúdo dos 

aplicativos, além de não encontrar um aplicativo completo, com todas as habilidades de 

autogerenciamento. Em sua maior parte, os aplicativos são direcionados a condições 

específicas de dor (dor lombar, dor no joelho e etc), não abrangendo dores no geral, e a 

maioria desses aplicativos para smartphones não possuem evidência científica e a presença de 

um profissional da saúde na criação ou no gerenciamento dos mesmos.
27

 

Não foram encontrados trabalhos que revisaram, identificaram e avaliaram aplicativos 

somente em português para o autogerenciamento da dor musculoesquelética para o público 

brasileiro. Portanto, o presente estudo tem um objetivo prático de identificar e avaliar a 

qualidade e o conteúdo dos aplicativos de celular para dor musculoesquelética disponíveis 

para a população brasileira, envolvendo os segmentos da coluna vertebral, ombros e joelhos 
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em língua portuguesa, através de uma escala adaptada que avalia o engajamento, 

funcionalidade, estética e as informações dos aplicativos. Acreditamos que seus resultados 

poderão contribuir para suprir uma lacuna de informações relativas tanto ao que pode ser 

melhorado em termos de desenvolvimento de novos apps como auxiliar os usuários na tomada 

de decisões sobre o uso de apps que auxiliem no gerenciamento de suas condições de saúde. 

 

2. MÉTODOS  

2.1 Identificação dos itens  

Foi realizada uma pesquisa na App Store e na Google Play Store do Brasil no mês de 

agosto de 2021, utilizando os termos “dor”, “dor crônica”, “gerenciamento da dor”, “dor na 

coluna”, “dor nas costas”, “dor lombar”, “dor cervical”, “dor no ombro”, “dor no joelho” e 

“dor no pescoço”. 

Foram incluídos os (1) aplicativos de smartphones em português, direcionado a (2) 

adultos com (3) dor musculoesquelética em condições específicas de dor na cervical, coluna, 

ombro e joelho e (4) capazes de fornecer pelo menos uma ou mais das estratégias de 

gerenciamento, autocuidado e/ou manejo da dor nas condições específicas. 

Foram excluídos os aplicativos que (1) não apresentam uma boa funcionalidade, ou 

seja, aplicativos que continham bugs, tela vazia, ou simplesmente não aparecia nenhuma 

informação, (2) aplicativos que apresentavam parte das informações em outro idioma, (3) 

aplicativos que apenas monitoram a dor, como diários de enxaqueca, por exemplo. (4) 

aplicativos a respeito de dor crônica no geral, sem especificar uma condição de saúde (5) 

aplicativos pagos.  

Primeiramente foram analisados os nomes dos aplicativos assim como a breve 

descrição prescrita nas informações contidas na App Store e Google Play Store.  Em seguida, 

os aplicativos que se encaixavam nos critérios de inclusão foram baixados utilizando o 

smartphone Huawei Mate 20 Lite executando Android 10, para os aplicativos da Google Play 

Store e Apple iPhone XR executando iOS 14.7.1 para a plataforma iOS. Aplicativos 

encontrados em ambas as plataformas foram baixados apenas na plataforma iOS. Os 

aplicativos elegíveis foram incluídos numa lista final em uma planilha do Excel (Microsoft 

Corp), com informações sobre o desenvolvedor, plataforma, classificação quanto às estrelas 

(avaliação dos usuários com a nota geral), custo, tamanho do aplicativo (megabytes) e uma 

pequena descrição do aplicativo.  
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Dois pesquisadores fizeram a seleção dos aplicativos de forma cega em ambas as 

plataformas (iOS e Android), utilizando os critérios de elegibilidade, entrando em um 

consenso para excluir ou adicionar os aplicativos em caso de discordância.  

 

2.2 Avaliação dos aplicativos  

Uma escala adaptada da Escala de Avaliação de Aplicativos Móveis de 23 itens 

(MARS) foi utilizada a fim de avaliar a qualidade e o conteúdo dos aplicativos de uma forma 

geral. A escala adaptada foi traduzida e utilizada excluindo dois itens, para a avaliação dos 

aplicativos. Logo, a escala adaptada possui 4 seções com 21 itens ao total pontuados entre 1 e 

5 em cada item proposto conforme alguns quesitos: (A) engajamento (entretenimento, 

interesse, personalização, interatividade e grupo-alvo), (B) funcionalidade (desempenho, 

facilidade de uso e design de uso), (C) estética (layout, gráficos e apelo visual), (D) 

informação (precisão da descrição do aplicativo, metas, qualidade da informação, quantidade 

de informações, informação visual, credibilidade e base de evidências).  

A seção engajamento avalia se o aplicativo é interessante, interativo (envia alertas, 

mensagens, lembretes, feedback, permite compartilhamento), bem direcionado ao público. 

Seus subitens envolvem: o entretenimento (se o aplicativo utiliza alguma estratégia para 

aumentar o envolvimento); interesse (se apresenta o conteúdo de forma interessante); 

personalização (se fornece configurações necessárias como sons, conteúdo, notificação); 

interatividade (se contém lembretes, opções de compartilhamento ou fornece feedback); 

grupo-alvo (se as informações visuais, linguagem e design é apropriado para o grupo alvo). 

A de funcionalidade avalia o funcionamento do aplicativo, a facilidade de aprender, 

navegação, lógica de fluxo e o design gestual. Seus subitens envolvem: desempenho (com que 

precisão e rapidez os recursos funcionam); facilidade de uso (facilidade de aprender/utilização 

e a clareza das instruções); design gestual (se as interações são intuitivas). A de estética avalia 

o design gráfico, apelo visual geral e o esquema de cores. Seus subitens envolvem: layout 

(disposição e tamanho dos ícones/conteúdos na tela); gráficos (colocar depois na escala); 

apelo visual (aparência do aplicativo).  

Por fim, a seção de informação avalia se contém informações de alta qualidade (texto, 

feedback, medidas, referências) de uma fonte confiável. Seus subitens envolvem: prescrição 

da descrição do app na loja (se o app contém o que está descrito); metas (se possui metas 
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específicas, mensuráveis e alcançáveis); qualidade da informação (se o conteúdo está correto, 

bem escrito e relevante); quantidade da informação (abundância de forma concisa da 

informação); informação visual (explicação por meio de tabelas/gráficos/imagens/vídeos); 

credibilidade (se o app vem de uma fonte legítima); base de evidências (se foi testado ou 

verificado por evidências na literatura científica).  

Cada item possui 5 opções de pontuação, sendo que 1 é a pontuação que menos 

concorda com o item a ser pontuado, e 5 a melhor pontuação. A pontuação da qualidade de 

cada aplicativo foi calculada a partir das pontuações médias individuais dos quesitos de 

engajamento, funcionalidade, estética e informação. Dois revisores de forma cega baixaram e 

utilizaram os aplicativos de forma independente em ambas as plataformas para então, cada 

um, pontuarem os escolhidos na triagem final aplicando a escala e depois entrar em consenso 

caso houvesse discordância, chegando à pontuação final.  

3. RESULTADOS  

A pesquisa inicial identificou 148 aplicativos da Google Play Store (Android) e 29 

aplicativos da App Store (iOS), totalizando 177 aplicativos incluindo duplicatas. Após a 

exclusão das duplicatas, por meio do software Microsoft Excel, restaram 64 aplicativos, dos 

quais 20 eram da plataforma iOS e 44 aplicativos da Google Play. O motivo para exclusão 

inicial foram aplicativos em outros idiomas, sem ser no português, aplicativos pagos e má 

funcionalidade. Após a triagem completa do conteúdo de cada aplicativo, 25 aplicativos 

foram incluídos no estudo, como mostrado no Fluxograma (Figura 1). 

Um resumo das principais características dos aplicativos incluídos é apresentado na 

tabela 1, composta pelo nome do aplicativo, desenvolvedor, plataforma, custo, tamanho, 

descrição da store e a classificação dada pelos usuários. Vinte e dois aplicativos estavam 

apenas na plataforma Android e três em ambas as plataformas. O tamanho dos aplicativos 

variava de 4,81 MB a 52,7 MB, sendo os maiores aplicativos “Exercícios para coluna” (52,7 

MB) e “Moovbuddy: exercícios físicos” (46,7 MB). As notas dadas pelos próprios usuários 

variaram entre 0 e 5, com a média das notas de 4,4. Todos eram gratuitos, mas alguns 

apresentavam compras adicionais dentro do aplicativo para informações extras ou assinaturas 

anuais, possibilitando acesso mais amplo a certas funções no aplicativo, como, maior 

variedade de exercícios e contato direto com profissionais. Por serem aplicativos gratuitos, a 

maioria continham informações consideráveis para o manejo da dor, sugerindo o potencial 
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para o uso de aplicativos como uma intervenção progressiva e de grande alcance para 

complementar o atendimento presencial em determinados casos. 

 

Figura 1 - Fluxograma da pesquisa sistemática dos aplicativos. 

 

 

 

Os aplicativos com o mesmo desenvolvedor, Gym Fitness Technology (n=3) 

obtiveram pontuações semelhantes, em torno de 70 e concentravam-se em fornecer uma 

estratégia de autogerenciamento através de um plano de exercícios por dia, como metas, para 

o gerenciamento dos sintomas, porém não forneciam informações de saúde e apoio para 

comunicação com médicos ou outro profissional da saúde. Apenas dois aplicativos (n=2) 

concentraram em apenas uma única estratégia de autocuidado através da musicoterapia para 

indivíduos com dor cervical. 

Apenas os aplicativos, MoovBuddy: Exercícios físicos e Exercícios da postura e dor 

nas costas (n=2), deixaram explícitos que os exercícios e tratamentos foram prescritos por 

médicos e fisioterapeutas, porém não se obtinha contato direto com os mesmos, mas eram 

disponibilizados o nome do profissional e a área em que ele atuava. Apresentavam uma 
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quantidade restrita de exercícios específicos para cada parte do corpo, por exemplo, quadril, 

joelho, cervical, ombro, tornozelo e costas, mas somente em um nível e para ter acesso aos 

outros era necessário assinatura mensal. Também continham uma parte com alguns resultados 

a respeito do estado da dor, funcionalidade e o progresso do treinamento, mas nenhum 

feedback do tratamento.  

A maioria dos aplicativos contém exercícios globais, focalizados em exercícios para 

dores na coluna e alongamentos (n=21). Dois aplicativos proporcionam exercícios de yoga na 

forma de posturas e relaxamento para alívio da dor (n=2) e dois aplicativos (n=2) encontrados 

em ambas as plataformas baseado em músicas para alívio de dores de cabeça em geral 

(cefaleia crônica, aguda, enxaquecas, etc). 
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Tabela 1 - Caracterização dos aplicativos incluídos no estudo. 

Nome do 

aplicativo 
Desenvolvedor Plataforma Classificação Custo Tamanho Descrição 

MoovBuddy: 

Exercícios físicos 
Digitallence iOS 4,7 - 46,7MB 

Exercícios para alívio das dores nas costas e pescoço, 

correção da postura e fortalecimento dos músculos. 

Alívio para 

enxaqueca: música 
Rehegoo iOS 5,0 - 43,4MB 

Alívio de enxaqueca através de batidas binaural e 

frequências especiais. 

Exercícios para 

coluna 
Nexoft Yazilim iOS 5,0 - 52,7MB 

Exercícios para melhorar a postura, alongamentos do 

corpo inteiro, flexibilidade, alongamento dinâmico. 

Livre da dor - 

Lombalgia 
Physio Apps Android 4,4 - 37,03MB 

Disseminar exercícios que possam diminuir as dores 

nas costas. 

Exercícios de alívio 

da dor nas costas 

em casa 

Gym Fitness 

Technology 
Android 4,2 - 12,61MB 

Exercícios para pessoas que sofrem de dores nas 

costas ou que desejam fazer alongamentos. 

Exercícios para 

dores nas costas 
Vladimir Ratsev Android 4,7 - 39,09MB 

Exercícios com descrição e vídeo para aliviar dores 

nas costas e no pescoço 

       



19 

 

 

Nome do 

aplicativo 
Desenvolvedor Plataforma Classificação Custo Tamanho Descrição 

Alívio musical para 

enxaqueca 
Rehegoo Android 3,6 - 40,14MB 

Música para combater estresse e reduzir cefaleia 

tensional com tons isocrônico 

Exercícios para 

coluna & postura 

correta 

Nexoft - Fitness 

Apps 
Android 4,9 - 20,54MB 

Exercícios para coluna em casa para dor nas costas e 

no pescoço 

Dor Lombar Marcelo Miotto Android 5,0 - 9,38MB 
Alarme para realização de intervalos regulares e 

mudar a posição no trabalho 

Exercícios para dor 

no pescoço - 

workout em casa 

mEL Studio Android 4,6 - 22,18MB 
Alongamento para dor no pescoço, além de treinos e 

exercícios em casa. 

Exercícios da 

postura e dor nas 

costas 

MoovBuddy Android 4,3 - 21,32MB 
Exercícios preparados por médicos e fisioterapeutas 

para dores no corpo todo. 

Movimento Certo - 

Cuide sua dor só 

com exercícios 

Thiago Nishida Android 4,6 - 5,77MB 
Alivie sua dor lombar, cervical e outras condições 

com exercícios diários 

Coluna vertebral 

sana, postura & 

costas treino 

mEL Studio Android 4,7 - 32,29MB 
Treino e exercícios em casa para dor nas costas e 

melhora da postura 
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Nome do 

aplicativo 
Desenvolvedor Plataforma Classificação Custo Tamanho Descrição 

Exercícios de 

alongamento - 

Flexibilidade 

Exercício 

Nexoft - Fitness 

Apps 
Android 4,9 - 20,41MB 

Exercícios diários de alongamento em casa para 

melhorar a dor e flexibilidade 

Exercícios de alívio 

da dor muscular em 

casa 

Gym Fitness 

Technology 
Android 3,8 - 11,82MB 

Tratamento e prevenção de dores musculares, em 

casa 

Exercícios de 

alongamento - 

Torne-se mais 

flexível 

Leap Fitness Group Android 4,8 - 14,33MB 
Alongamentos diários para todos os grupos 

musculares para alívio de dor e flexibilidade 

Exercícios de alívio 

da dor nas pernas 

em casa 

Gym Fitness 

Technology 
Android 4,7 - 12,32MB 

Exercícios e alongamentos para quem sofre de dores 

nas pernas 

Exercícios pilates 

para iniciantes - 

ficar em forma 

mEL Studio Android 4,7 - 24,06MB 
Exercícios de pilates para iniciantes e yoga para 

reduzir a dor e entrar em forma 

Postura perfeita - 

correção de postura 

em 30 dias 

Healthy Apps 

Studio 
Android 4,7 - 16,46MB Exercícios de correção postural para reduzir a dor 
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Nome do 

aplicativo 
Desenvolvedor Plataforma Classificação Custo Tamanho Descrição 

Treino para 

abdominais, core e 

costas em casa 

Fitify Apps Android 4,7 - 22,81MB Treinos abdominais para melhorar a dor nas costas 

Flexibilidade e 

exercícios de 

alongamento em 

casa 

Fitify Apps Android 4,5 - 23,50MB 
Exercícios em vídeo para aumentar a flexibilidade e 

aliviar dores nas costas 

Saúde da coluna - 

Fisioterapia 
Ultrahaus Android - - 11,47MB 

Melhorar a qualidade de vida através de exercícios e 

reduzir a dor nas costas 

Yoga para 

iniciantes - 

Exercícios em casa 

Nexoft - Fitness 

Apps 
Android 4,9 - 21,03MB 

Yoga para iniciantes para aumentar a flexibilidade e 

amenizar dores 

Alongamento e 

flexibilidade 

exercício - 

Stretching 

mEL Studio Android 4,5 - 26,09MB 
Exercícios de alongamentos para melhorar a 

flexibilidade e redução de dores no corpo 

Meu pescoço appdevelopers.ru Android 4,2 - 4,81MB 
Lembrete para fazer exercícios para reduzir a dor no 

pescoço e nos ombros 
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As pontuações médias de qualidade do aplicativo da avaliação pela escala adaptada 

variaram de 2,27 a 4,47 (Tabela 2) nos quais, “Exercícios da postura e dor nas costas” (4,47) e 

“Moovbuddy” (4,45) foram os dois aplicativos de maior pontuação, sendo o primeiro da 

plataforma Android e o segundo da iOS. Das cinco seções da escala adaptada, os aplicativos 

tiveram uma pontuação baixa em qualidade da informação e qualidade subjetiva do aplicativo.  

Tabela 2 - Média das pontuações de cada seção da escala de classificação dos aplicativos. 

 

APLICATIVOS A B C D 
MÉDIA 

(A+B+C+D) 

Moovbuddy (iOS) 4,60 4,66 5,00 3,57 4,45 

Exercícios para coluna (iOS) 3,40 4,00 3,00 2,85 3,31 

Alívio da enxaqueca (iOS) 2,40 4,00 3,00 1,57 2,74 

Livre da dor - Lombalgia (Android) 4,00 4,66 4,50 3,71 4,21 

Exercícios de alívio da dor nas costas em casa 

(Android) 
4,80 4,33 5,00 3,28 4,35 

Exercícios para dores nas costas (Android) 3,60 4,00 4,00 2,85 3,61 

Alívio musical para enxaqueca (Android) 2,40 4,00 3,00 1,57 2,74 

Exercícios para coluna & postura correta 

(Android) 
4,60 4,00 5,00 3,42 4,25 

Dor lombar (Android) 2,60 2,66 2,00 1,85 2,27 

Exercícios para dor no pescoço - workout em 

casa (Android) 
4,40 4,00 5,00 3,14 4,13 

Exercícios da postura e dor nas costas 

(Android) 
4,80 4,66 5,00 3,42 4,47 

Movimento certo - cuide sua dor só com 

exercícios (Android) 
3,60 4,33 4,00 3,14 3,76 

Coluna vertebral sana, postura & costas treino 

(Android) 
4,80 4,33 5,00 3,28 4,35 

Exercícios de alongamento - Flexibilidade 

exercício (Android) 
4,20 3,66 4,00 3,42 3,82 

Exercícios de alívio da dor muscular em casa 

(Android) 
4,80 4,33 5,00 3,28 4,35 

Exercícios de alongamento - torne-se mais 

flexível (Android) 
4,20 4,00 4,00 3,14 3,83 

Exercícios de alívio da dor nas pernas em casa 

(Android) 
4,80 4,33 5,00 3,28 4,35 

Exercícios de pilates para iniciantes - ficar em 

forma (Android) 
4,80 4,33 5,00 3,28 4,35 

Postura perfeita - correção de postura em 30 

dias (Android) 
4,00 3,66 4,00 3,57 3,80 



23 

 

 

APLICATIVOS A B C D 
MÉDIA 

(A+B+C+D) 

Treino para abdominais, core e costas em casa 

(Android) 
4,20 4,00 4,00 3,14 3,83 

Flexibilidade e exercícios de alongamento em 

casa (Android) 
3,60 3,66 4,00 3,00 3,56 

Saúde da coluna - fisioterapia (Android) 3,60 4,33 4,00 2,85 3,69 

Yoga para iniciantes - exercícios em casa 

(Android) 
4,20 4,00 5,00 3,28 4,12 

Alongamento e flexibilidade exercício - 

stretching (Android) 
4,80 4,33 5,00 3,28 4,35 

Meu pescoço (Android) 3,00 3,66 3,00 2,42 3,02 

 

Legenda: A - Seção de engajamento; B - Seção de funcionalidade; C - Seção de estética; D - 

Seção de informação. 

 

Apenas dois dos aplicativos, MoovBuddy: Exercícios físicos e Exercícios da postura e 

dor nas costas, deixaram explícitos que os exercícios e tratamentos foram prescritos por 

médicos e fisioterapeutas, no qual eram disponibilizados o nome do profissional e a área em 

que ele atuava, porem não se tinha contato direto com os mesmos. Estes obtiveram notas altas 

nos itens engajamento, funcionalidade e estética, mas não tiveram um bom desempenho no 

item de qualidade da informação, como mostrado na Tabela 2, mesmo sendo aplicativos 

desenvolvidos por médicos e fisioterapeutas.  

Conforme a Tabela 2, a maioria teve uma boa execução nos itens de engajamento, 

funcionalidade e estética, mas deixaram a desejar na qualidade da informação, no qual a 

maior nota foi 3,71 e a menor 1,57. O item de estética teve a melhor pontuação, devido aos 

recursos de design gráfico, apelo visual e um esquema de cores, deixando o aplicativo mais 

chamativo e organizado.  

De acordo com a tabela mostrada no apêndice A, as notas dos aplicativos variaram 

entre 25-73, de um total de 85. Os aplicativos que obtiveram as maiores notas foram os 

desenvolvidos por médicos e fisioterapeutas que continham uma gama de exercícios 

específicos para as condições. Os que ficaram com nota 70 eram todos do mesmo 

desenvolvedor e, portanto, seguiam a mesma linha de raciocínio mudando apenas a condição 

a ser tratada. Um dos pontos negativos da maioria dos aplicativos com pontuação mais alta foi 

à falta da disponibilização de todos os métodos de intervenção, como exercícios, 

alongamentos e dicas, gratuitamente, pois para obter o acesso completo a todas as funções e 

pacotes, eram necessárias assinaturas mensais ou anuais. O único item não pontuado em 

nenhum dos aplicativos nessa tabela, foi o de Gráficos, isso demonstra um déficit significativo 
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por serem recursos visuais extremamente importantes para o auxílio do feedback no 

desempenho dos usuários.  

 

4. DISCUSSÃO 

O presente estudo identificou e analisou a qualidade de um total de 25 aplicativos 

disponíveis nas plataformas App Store e Play Store.  Observou-se certa limitação na 

abrangência dos conteúdos em relação às habilidades, funções e qualidades, uma vez que 

nenhum aplicativo foi avaliado em pessoas com dor. Nossos achados mostraram que possuem 

informações consideráveis sobre o autocuidado com a dor, com métodos de intervenção 

(exercícios, alongamentos, circuitos e séries montadas) e ideias sobre educação em dor, além 

de a maioria possuir uma quantidade de recursos visuais de boa qualidade, em imagens, 

vídeos e áudios. 

Aplicativos com mais tipos e estratégias de autogerenciamento têm mais chances de 

gerar uma mudança no comportamento dos indivíduos, já mostrado em estudos que 

promovem o exercício físico.
28

 Um recente estudo mostrou que pessoas com dor crônica 

notabilizaram um apoio contínuo para se manterem motivados a fim de inserir técnicas de 

autocuidado após o fim do tratamento presencial com determinado profissional.
29

 Para que os 

pacientes com dor possam determinar com sucesso o ritmo das atividades diárias, é necessário 

planejar com antecedência, definir metas de atividade individualizada, focada no usuário, 

organizar as atividades diárias de acordo com a condição e alcançar o aumento gradual das 

atividades conforme a evolução.
30

 Somando a isso, é importante um feedback e um 

monitoramento do usuário em tempo real durante as atividades,
31

 o qual não foi apresentado 

em nenhum dos aplicativos incluídos, ocasionando um déficit, necessitando de um estudo 

mais aprofundado nesse quesito. 

De acordo com NICE e colaboradores, uma abordagem fisioterapêutica para o 

tratamento da dor lombar, uma dor musculoesquelética, envolve exercícios de fortalecimento 

de tronco e abdômen para uma melhor estabilização da lombar. Exercícios biomecânicos, ou 

seja, qualquer intervenção a fim de alterar e melhorar a mecânica da coluna, incluindo 

fortalecimento muscular, alongamentos, exercícios para ganho de amplitude de movimento 

(fortalecimento muscular do tronco com o uso de elastos, alongamento e ganho de amplitude 

de movimento por meio da extensão lombar deitado, pilates). Exercícios combinados 

mesclando exercícios físicos, com alongamentos, aeróbicos, ganho de amplitude e 

fortalecimento muscular, também trazem bons resultados.
32

 Visto isso, os aplicativos 
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específicos para dor lombar necessitam de uma reavaliação e inserção de intervenções com 

foco nos exercícios relatados acima, não apenas exercícios de alongamento e fortalecimento 

de forma isolada e generalizada. Pensando no autogerenciamento e no manejo da dor após um 

tratamento fisioterapêutico mais específico com intuito de manutenção, esses aplicativos 

podem ser eficazes, mas se for pensar na substituição de uma conduta ou atendimento 

presencial, os exercícios podem trazer um bem estar, mas não necessariamente tratar a dor do 

paciente em específico.  

A educação em dor estava pouco presente nos aplicativos, e quando aparecia, estava 

de forma simples, sem muita informação, e o esperado seria encontrar conceitos sobre a 

fisiopatologia da dor, com um breve embasamento neurofisiológico, correlacionar a dor com 

sintomas psicológicos (depressão, ansiedade, desânimo), medicamentos que normalmente são 

utilizados em cada caso. Já foi apresentado que a educação em dor proporciona efeitos 

positivos no manejo de incapacidades e funcionalidade de indivíduos que apresentam dor.
33

 É 

necessária uma avaliação para o planejamento terapêutico a fim de alcançar metas e cumprir 

objetivos, para então os indivíduos terem uma rotina regular de tratamento e assim, atingirem 

um nível confortável, sem dores. Somando a isso é importante a presença ou um canal de 

comunicação direto com um profissional acompanhando a evolução dos pacientes, dando 

feedbacks, e otimizando o tratamento,
34

 o qual não foi apresentado em nenhum dos 

aplicativos incluídos, ocasionando um déficit no desempenho, necessitando a inclusão dessa 

função em todos os aplicativos para uma melhora da qualidade da informação. 

Com relação ao apoio social em blogs, sites e mídias sociais, não foi apresentado nos 

aplicativos, para o compartilhamento de treinos, fornecimento de informações, aprendizado de 

conteúdos, apenas era possível compartilhar o próprio aplicativo com outras pessoas, para 

divulgá-lo. Comunidades online (sites e blogs) que compartilham conteúdos sobre suas 

condições clínicas parecem melhorar o prognóstico em relação à dor,
34,35

 com o próprio relato 

dos indivíduos que utilizam essas plataformas, onde relatam a importância de acharem 

pessoas com a mesma condição de saúde, mostrando uma melhora no autogerenciamento da 

dor a longo prazo.
29

  

Em comparação com um estudo realizado na Nova Zelândia com aplicativos pagos e 

gratuitos, dos 3 aplicativos que prestaram ao maior número de itens para capacitar o 

autogerenciamento da dor, dois deles eram gratuitos, o que torna possível pensar na utilização 

de aplicativos como uma intervenção em conjunto com o tratamento convencional para uma 
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maior quantidade de pessoas, que muitas vezes não têm condições de pagar por um 

tratamento. Nos dois estudos, os aplicativos não foram testados em pessoas com dor 

musculoesquelética, o que seria interessante para mostrar melhores desfechos e avaliações 

mais embasadas. 
11

 

As limitações encontradas no presente estudo se baseiam em que os aplicativos não 

forneceram informações adaptadas culturalmente, e que a qualidade da informação foi o item 

com menor pontuação nos aplicativos, podendo ocasionar uma carência de conteúdo, além de 

nenhum dos aplicativos possuírem gráficos para o feedback do desempenho e muitos 

cobrarem valores para a aquisição de planos de exercícios mais completos. 

 

5. CONCLUSÃO 

O presente estudo identificou e avaliou 25 aplicativos através da escala adaptada, 

visando principalmente o conteúdo de aplicativos que promovem o suporte do 

autogerenciamento para pessoas com dor musculoesquelética. Dos 2 aplicativos 

(MoovBuddy: Exercícios físicos e Exercícios da postura e dor nas costas) que obtiveram a 

maior pontuação, ambos tinham os exercícios e os tratamentos prescritos por médicos e 

fisioterapeutas e incluíam exercícios com foco no autogerenciamento da dor. Os aplicativos 

que tinham o mesmo desenvolvedor e mudavam apenas a condição a ser tratada ficaram com 

a mesma nota. Entretanto, era composto por planos que variavam de fácil a difícil e em cada 

plano um pacote de 30 dias de treino com um grupo de exercícios a cada dia. Nenhum 

forneceu informações adaptadas culturalmente e a qualidade da informação foi o item menos 

pontuado dos aplicativos, gerando um déficit de conteúdo. Portanto, os usuários devem estar 

cientes de tais limitações e que não funciona para todos os pacientes e condições. Os 

profissionais devem fazer escolhas baseadas em seu conhecimento para informar e 

recomendar o uso dos aplicativos como uma ferramenta de autogerenciamento. 
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APÊNDICES  

APÊNDICE A - Tabela com a pontuação total dos aplicativos  

 

Legenda: A – Entretenimento; B – Interesse; C – Personalização; D – Interatividade; E – Grupo Alvo; F – Desempenho; G – Facilidade de uso; 

H – Design gestual; I – Layout; J – Gráficos; K – Apelo visual; L – Precisão da descrição; M – Metas; N – Qualidade da informação; O – 

Quantidade da informação; P – Informação visual; Q – Credibilidade; R – Evidencias.   
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ANEXOS 

ANEXO A - Normas da Revista Científica 

Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT) 

Article structure 

Subdivision - unnumbered sections 

Divide your article into clearly defined sections. Each subsection is given a brief heading. 

Each heading should appear on its own separate line. Subsections should be used as much as 

possible when cross referencing text: refer to the subsection by heading as opposed to simply 

'the text'. 

Introduction 

 State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed 

literature survey or a summary of the results. 

Material and methods 

Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. 

Results 

Results should be clear and concise. 

Discussion 

This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. A combined 

Results and Discussion section is often appropriate. Avoid extensive citations and discussion 

of published literature. 

Conclusions 

The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions section, which 

may stand alone or form a subsection of a Discussion or Results and Discussion section. 

Appendices 

If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and 

equations in appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; in a 

subsequent appendix, Eq. (B.1) and so on. Similarly, for tables and figures: Table A.1; Fig. 

A.1, etc. 

Essential title page information 

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid 

abbreviations and formulae where possible. 

 • Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family name(s) 

of each author and check that all names are accurately spelled. You can add your name 

between parentheses in your own script behind the English transliteration. Present the authors' 
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affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all 

affiliations with a lowercase superscript letter immediately after the author's name and in front 

of the appropriate address. Provide the full postal address of each affiliation, including the 

country name and, if available, the e-mail address of each author. 

• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of 

refereeing and publication, also post-publication. This responsibility includes answering any 

future queries about Methodology and Materials. Ensure that the e-mail address is given and 

that contact details are kept up to date by the corresponding author. 

• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article 

was done, or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be 

indicated as a footnote to that author's name. The address at which the author actually did the 

work must be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used 

for such footnotes. 

Highlights 

Highlights are mandatory for this journal as they help increase the discoverability of your 

article via search engines. They consist of a short collection of bullet points that capture the 

novel results of your research as well as new methods that were used during the study (if any). 

Please have a look at the examples here: example Highlights. 

Highlights should be submitted in a separate editable file in the online submission system. 

Please use 'Highlights' in the file name and include 3 to 5 bullet points (maximum 85 

characters, including spaces, per bullet point). 

Abstract 

A concise and factual structured abstract is required. The abstract should briefly state the 

purpose of the research, the principal results and major conclusions. An abstract is often 

presented separately from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, 

References should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). 

Keywords 

Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using American spelling 

and avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, 'and', 'of'). 

Be sparing with abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be 

eligible. These keywords will be used for indexing purposes. 

 Acknowledgements 

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the references 

and do not, therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or otherwise. 

List here those individuals who provided help during the research (e.g., providing language 

help, writing assistance or proof reading the article, etc.). 

Formatting of funding sources 

 List funding sources in this standard way to facilitate compliance to funder's requirements: 
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Funding: This work was supported by the National Institutes of Health [grant numbers xxxx, 

yyyy]; the Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, WA [grant number zzzz]; and the 

United States Institutes of Peace [grant number aaaa]. 

It is not necessary to include detailed descriptions on the program or type of grants and 

awards. When funding is from a block grant or other resources available to a university, 

college, or other research institution, submit the name of the institute or organization that 

provided the funding. If no funding has been provided for the research, please include the 

following sentence: This research did not receive any specific grant from funding agencies in 

the public, commercial, or not-for-profit sectors. 

Units 

Follow internationally accepted rules and conventions: use the international system of units 

(SI). If other units are mentioned, please give their equivalent in SI. 

 Math formulae 

Please submit math equations as editable text and not as images. Present simple formulae in 

line with normal text where possible and use the solidus (/) instead of a horizontal line for 

small fractional terms, e.g., X/Y. In principle, variables are to be presented in italics. Powers 

of e are often more conveniently denoted by exp. Number consecutively any equations that 

have to be displayed separately from the text (if referred to explicitly in the text). 

Footnotes 

Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article. Many 

word processors can build footnotes into the text, and this feature may be used. Otherwise, 

please indicate the position of footnotes in the text and list the footnotes themselves separately 

at the end of the article. Do not include footnotes in the Reference list. 

Artwork 

Image manipulation 

Whilst it is accepted that authors sometimes need to manipulate images for clarity, 

manipulation for purposes of deception or fraud will be seen as scientific ethical abuse and 

will be dealt with accordingly. For graphical images, this journal is applying the following 

policy: no specific feature within an image may be enhanced, obscured, moved, removed, or 

introduced. Adjustments of brightness, contrast, or color balance are acceptable if and as long 

as they do not obscure or eliminate any information present in the original. Nonlinear 

adjustments (e.g. changes to gamma settings) must be disclosed in the figure legend. 

Electronic artwork 

General points 

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork. 

• Embed the used fonts if the application provides that option. 

• Aim to use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Times New Roman, 

Symbol, or use fonts that look similar. 
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• Number the illustrations according to their sequence in the text. 

• Use a logical naming convention for your artwork files. 

 • Provide captions to illustrations separately. 

• Size the illustrations close to the desired dimensions of the published version. 

• Submit each illustration as a separate file. 

• Ensure that color images are accessible to all, including those with impaired color vision. 

A detailed guide on electronic artwork is available. 

 You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given here. 

Formats 

 If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, PowerPoint, 

Excel) then please supply 'as is' in the native document format. Regardless of the application 

used other than Microsoft Office, when your electronic artwork is finalized, please 'Save as' or 

convert the images to one of the following formats (note the resolution requirements for line 

drawings, halftones, and line/halftone combinations given below): EPS (or PDF): Vector 

drawings, embed all used fonts. TIFF (or JPEG): Color or grayscale photographs (halftones), 

keep to a minimum of 300 dpi. TIFF (or JPEG): Bitmapped (pure black & white pixels) line 

drawings, keep to a minimum of 1000 dpi. TIFF (or JPEG): Combinations bitmapped 

line/half-tone (color or grayscale), keep to a minimum of 500 dpi. 

Please do not: • Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); 

these typically have a low number of pixels and limited set of colors; 

 • Supply files that are too low in resolution; 

• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 

Color artwork 

Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS (or 

PDF) or MS Office files) and with the correct resolution. If, together with your accepted 

article, you submit usable color figures then the journal will ensure, at no additional charge, 

that these figures will appear in color online (e.g., ScienceDirect and other sites). Further 

information on the preparation of electronic artwork. 

Illustration services 

Elsevier's Author Services offers Illustration Services to authors preparing to submit a 

manuscript but concerned about the quality of the images accompanying their article. 

Elsevier's expert illustrators can produce scientific, technical and medical-style images, as 

well as a full range of charts, tables and graphs. Image 'polishing' is also available, where our 

illustrators take your image(s) and improve them to a professional standard. Please visit the 

website to find out more. 

Figure captions 
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Ensure that each illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to the 

figure. A caption should comprise a brief title (not on the figure itself) and a description of the 

illustration. Keep text in the illustrations themselves to a minimum but explain all symbols 

and abbreviations used. 

Tables 

Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either next to the 

relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number tables consecutively in 

accordance with their appearance in the text and place any table notes below the table body. 

Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in them do not duplicate 

results described elsewhere in the article. Please avoid using vertical rules and shading in 

table cells. 

References 

Citation in text 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and 

vice versa). Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished results 

and personal communications are not recommended in the reference list, but may be 

mentioned in the text. If these references are included in the reference list they should follow 

the standard reference style of the journal and should include a substitution of the publication 

date with either 'Unpublished results' or 'Personal communication'. Citation of a reference as 

'in press' implies that the item has been accepted for publication. 

Reference links 

 Increased discoverability of research and high-quality peer review are ensured by online links 

to the sources cited. In order to allow us to create links to abstracting and indexing services, 

such as Scopus, CrossRef and PubMed, please ensure that data provided in the references are 

correct. Please note that incorrect surnames, journal/book titles, publication year and 

pagination may prevent link creation. When copying references, please be careful as they may 

already contain errors. Use of the DOI is highly encouraged. 

A DOI is guaranteed never to change, so you can use it as a permanent link to any electronic 

article. An example of a citation using DOI for an article not yet in an issue is: VanDecar J.C., 

Russo R.M., James D.E., Ambeh W.B., Franke M. (2003). Aseismic continuation of the 

Lesser Antilles slab beneath northeastern Venezuela. Journal of Geophysical Research, 

https://doi.org/10.1029/2001JB000884. Please note the format of such citations should be in 

the same style as all other references in the paper. 

Web references 

 As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last 

accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source 

publication, etc.), should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the 

reference list) under a different heading if desired, or can be included in the reference list. 

Data references 

This journal encourages you to cite underlying or relevant datasets in your manuscript by 

citing them in your text and including a data reference in your Reference List. Data references 

https://doi.org/10.1029/2001JB000884
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should include the following elements: author name(s), dataset title, data repository, version 

(where available), year, and global persistent identifier. Add [dataset] immediately before the 

reference so we can properly identify it as a data reference. The [dataset] identifier will not 

appear in your published article. 

References in a special issue 

Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list (and any 

citations in the text) to other articles in the same Special Issue. 

Reference style 

Text: Indicate references by (consecutive) superscript arabic numerals in the order in 

which they appear in the text. The numerals are to be used outside periods and commas, 

inside colons and semicolons. For further detail and examples, you are referred to the AMA 

Manual of Style, A Guide for Authors and Editors, Tenth Edition, ISBN 0-978-0-19-517633-

9. 

List: Number the references in the list in the order in which they appear in the text. Examples: 

Reference to a journal publication: 

1. Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. J Sci 

Commun. 2010;163:51–59. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372. Reference to a journal 

publication with an article number: 

2. Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. Heliyon. 

2018;19:e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205. Reference to a book: 

3. Strunk W Jr, White EB. The Elements of Style. 4th ed. New York, NY: Longman; 2000. 

Reference to a chapter in an edited book: 

4. Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones BS, 

Smith RZ, eds. Introduction to the Electronic Age. New York, NY: E-Publishing Inc; 

2009:281–304. Reference to a website: 

5. Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK. 

http://www.cancerresearchuk.org/ aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/; 2003 Accessed 13 

March 2003. Reference to a dataset: [dataset] 

6. Oguro, M, Imahiro, S, Saito, S, Nakashizuka, T. Mortality data for Japanese oak wilt 

disease and surrounding forest compositions, Mendeley Data, v1; 2015. 

https://doi.org/10.17632/ xwj98nb39r.1. 

Journal abbreviations 

Source Journal names should be abbreviated according to the List of Title Word 

Abbreviations. 

https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205
http://www.cancerresearchuk.org/
https://doi.org/10.17632/

