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Parecer OPP 

Utilização de Apps de Saúde Mental 

 

  

Recomendações para a Acção  

 

• Recomendar ou defender a não utilização de apps de Saúde Mental, dada a 

inexistência de evidências científicas sólidas e consensuais acerca dos benefícios, 

contextos e estratégias de utilização, eficácia e custo-efectividade das apps de 

Saúde Mental. 

• Alargar e investir no desenvolvimento da investigação neste âmbito, 

nomeadamente a partir da construção de protocolos de investigação validados e do 

desenvolvimento de protocolos de avaliação de qualidade das apps em Saúde 

Mental. 

 

 

Considerando o debate cada vez maior em torno de temáticas como eHealth e mHealth, a OPP 

entende como importante pronunciar-se sobre a temática, nomeadamente no que diz respeito 

à utilização de Apps de Saúde Mental.  

 

A propósito da avaliação das evidências científicas relacionadas com a utilização de apps de 

Saúde Mental, recordamos que a OPP elaborou, recentemente, uma Análise Crítica OPP sobre 

a Utilização de Apps de Saúde Mental, que procura aprofundar algumas das dimensões 

associadas às evidências científicas neste âmbito e facilitar a reflexão e debate acerca desta 

matéria. 

 

Começamos por sublinhar que a OPP não recomenda ou defende a utilização ou a não 

utilização de apps de Saúde Mental, dada a inexistência de evidências científicas sólidas e 

consensuais acerca dos benefícios, contextos e estratégias de utilização, eficácia e custo-

efectividade das apps de Saúde Mental, mas advoga pelo alargamento e o investimento da 

investigação neste âmbito, nomeadamente a partir do desenvolvimento de protocolos de 

investigação validados e do desenvolvimento de protocolos de avaliação de qualidade das apps 

em Saúde Mental. 

 

Sabemos que 29% da população experiencia problemas de Saúde Psicológica em algum 

momento das suas vidas. Uma em cada quatro pessoas vive com problemas de Saúde 

Psicológica. Apesar destas dificuldades e problemas de Saúde Psicológica serem frequentes, 

grande parte das pessoas com problemas de Saúde Psicológica não conseguem aceder aos 

serviços de Saúde Mental de que necessitam.   

 

As novas tecnologias podem permitir ultrapassar algumas barreiras de acessibilidade e facilitar 

a promoção da Saúde Psicológica e do Bem-Estar. É neste contexto que surge a eHealth, que diz 

respeito à aplicação de tecnologias de informação e comunicação, custo-eficazes e seguras, na 

área da Saúde. Debaixo do chapéu da eHealth podemos encontrar a mHealth (Mobile Health) 

https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/an__lise_cr__tica_utiliza____o_de_apps_de_sa__de_mental.pdf
https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/an__lise_cr__tica_utiliza____o_de_apps_de_sa__de_mental.pdf
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que corresponde à utilização de tecnologias móveis e sem fios na área da Saúde Mental. A 

mHealth tem ganho particular relevância nos últimos anos, com cada vez mais pessoas a aceder 

a dispositivos móveis e a utilizar as suas aplicações. A Organização Mundial de Saúde aponta 

para a mHealth como uma potencial solução para as dificuldades de acessibilidade a serviços de 

Saúde Psicológica e como uma forma de promover o autocuidado, os cuidados em Saúde 

Psicológica e a investigação em Saúde (Anthes, 2016; WHO, 2018). Estima-se que cerca de 10% 

das pessoas que utiliza apps de Saúde faz download de apps de Saúde Mental (Huckvale et al., 

2020). 

 

Contudo, é necessário sublinhar o facto da maioria das apps de Saúde Mental não reunir 

evidências de custo-eficácia, nem de custo efectividade. Dos estudos existentes, muitos têm 

graves problemas metodológicos ou os seus resultados apontam em diversas direcções e têm 

diversas nuances, impedindo a comunidade científica de retirar conclusões generalizáveis 

(Goldberg et al., 2022; Powell et al., 2020). Estima-se que apenas 3-4% das apps de Saúde 

Mental são baseadas em evidências científicas (Lecomte et al., 2020). Adicionalmente, em 

muitas apps é possível encontrar conteúdos incorrectos e potencialmente nocivos para a Saúde 

Psicológica e Bem-Estar (Nicholas et al., 2015). 

 

Os dados mais sólidos encontram-se em múltiplas meta-análises sobre a eficácia das apps em 

Saúde Mental na gestão de problemas de saúde psicológica relacionados com a depressão (Firth 

et al., 2017a; Rathbone et al., 2017) e a ansiedade (Firth et al., 2017b). As apps em Saúde Mental 

obtêm resultados moderados na redução de sintomas de depressão e de ansiedade, quando 

comparados com grupos de controlo, e especialmente quando seguem princípios da Ciência 

Psicológica (e.g., Terapia Cognitivo-Comportamental, avaliação de humor) (e.g., Firth et al., 

2017a; Firth et al., 2017b; Huckvale et al., 2020). Para outros problemas de Saúde Psicológica 

ainda não estão reunidos indícios suficientemente fortes da eficácia das intervenções baseadas 

em apps de Saúde Mental. 

 

Acresce que, embora nos últimos anos tenha havido um crescente investimento na investigação 

sobre eHealth e mHealth, a investigação existente ainda não reúne respostas definitivas para 

perguntas tais como: qual a forma mais eficaz de utilizar as apps (por exemplo, em prevenção, 

para manutenção, ou como coadjuvante), com qual população (por exemplo, população de 

pessoas saudáveis, população com dificuldades e problemas de Saúde Psicológica) e com quais 

apps. É necessário desenvolver mais evidências científicas acerca dos benefícios, contextos e 

estratégias de utilização, eficácia e custo-efectividade das apps de Saúde Mental (e.g., Firth et 

al., 2017; Huckvale et al., 2020; Lecomte et al., 2020; Weisel et al., 2019). 

 

A utilização de apps em Saúde Mental apresenta ainda quatro áreas problemáticas que devem 

ser resolvidas por forma a garantir a qualidade das apps e a sua segurança para os/as 

utilizadores/as: 

• A privacidade (i.e., confidencialidade e segurança da informação, gestão de dados) dos 

dados gerados é ainda frágil, tendo as apps políticas de privacidade difíceis de 

compreender ou chegando mesmo a transmitir os dados gerados a entidades comerciais 

terceiras sem revelar a prática nas políticas de privacidade (Huckvale et al., 2020).  
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• A segurança é outro desafio apresentado pelas apps de Saúde Mental. Ainda existe um 

grande desconhecimento sobre questões relacionadas sobre a segurança e o potencial 

nocivo da utilização de apps, sendo que em muitos casos os efeitos adversos não são 

sistematicamente monitorizados (Huckvale et al., 2020). 

 

• O engagement é reduzido e lança dúvidas sobre a usabilidade e utilidade das apps de 

Saúde Mental. Um outro risco é a possível ligação entre a desistência/fraco engagement 

com intervenções digitais e consequências para as intervenções face-a-face (Huckvale 

et al., 2020; Tourous et al., 2020).  

 

• A integração das apps nos serviços de saúde tem feito os e as profissionais de Saúde 

sentir dificuldades em gerir as apps, encontrando barreiras à sua integração no local de 

trabalho, devido a necessidades de formação e a cargas de trabalho elevadas (Huckvale 

et al., 2020). 

 

Não há dúvidas de que as apps de Saúde e de Saúde Mental são procuradas pelos consumidores. 

No entanto, neste momento, o processo de escolha de uma app é mais baseado em motivos 

estéticos e marketing do que em evidências, privacidade e segurança (Gold, 2021). Existe ainda 

o risco, nalgumas situações, de se utilizarem apps em vez de se recorrer aos serviços de 

especialistas em Saúde Mental.  

 

Sendo impossível para os e as profissionais de Saúde e para os/as consumidores/as analisarem 

detalhadamente cada meta-análise ou revisão sistemática associada às apps que desejam 

utilizar, têm surgido guidelines para a avaliação de apps de Saúde Mental e plataformas online 

de avaliações de apps que servem como centros de informação públicos (Neary & Schueller, 

2018). 

 

Algumas destas ferramentas já reúnem algumas evidências, ainda que preliminares, como as 

guidelines da American Psychiatric Association, o sistema de avaliação de apps em Saúde Mental 

Mobile App Rating Scale (MARS) e a plataforma de avaliação de apps Psyberguide (Neary & 

Schueller, 2018). Porém, nenhuma destas ferramentas é universalmente aceite e entre elas 

existem reduzidos graus de concordância acerca da qualidade das apps. Cada sistema de 

avaliação tem uma metodologia subjectiva inerente que precisa de ser refinada para garantir 

maior consistência entre as diferentes grelhas (Carlo et al., 2019; Huckvale et al., 2020). É 

importante ter em atenção que existem riscos para os sistemas de avaliação de apps e que não 

existe um recurso universalmente aceite (Carlo et al., 2019). 
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