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Resumo

Insuficiência Card́ıaca (IC) é a condição na qual o coração não é capaz de bombear
sangue para as demais regiões do corpo de forma adequada. Estudos mostram que, em
2015, aproximadamente 2% da população brasileira foram diagnosticados com insu-
ficiência card́ıaca, sendo o grupo majoritário de pessoas com mais de 65 anos de idade.
Considerando o aumento mundial da expectativa de vida da população, o crescente uso
de novas tecnologias para dispositivos móveis, e a possibilidade de auxilio no tratamento
de pacientes com IC via saúde digital, foi desenvolvido o CARD.IO. Este aplicativo
tem como objetivo recomendar tarefas que auxiliam o paciente idoso a ter uma me-
lhor qualidade de vida e ajuda o profissional de saúde a ter um histórico do paciente
durante o peŕıodo entre consultas. Para o desenvolvimento da aplicação, utilizou-se
o Design Centrado no Idoso, onde foram levantados requisitos, prototipação de uma
primeira versão, avaliação da primeira versão, (re)design de uma segunda versão e, por
fim, avaliação do reprojeto. Para a segunda avaliação, foi realizado teste com pessoas
que se enquadravam nas personas definidas. O presente trabalho investiga a adoção
das recomendações de usabilidade de aplicativos móveis focados em usuários idosos e
avalia os resultados empiricamente, através de questionários, entrevistas, diários de uso
e observação com mediação de avaliadores para a realização dos testes in loco com pes-
soas que se enquadravam nas personas definidas. Com o passar do tempo, percebeu-se
uma melhora na utilização do aplicativo, porém o engajamento ainda foi relativamente
baixo. Apesar dos resultados responderem à proposta, não podemos afirmar que essas
alterações de fato serão suficientes para ter um sistema com boa usabilidade, visto que,
a avaliação de usabilidade foi realizada com usuários fora do contexto de tratamento
de saúde.
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Abstract

Heart failure (HF) is a condition in which the heart is unable to pump blood to the
other regions of the body properly. Studies show that, in 2015, approximately 2 % of
the Brazilian population were diagnosed with heart failure, being the majority group
of people over 65 years of age. Considering the worldwide increase in the population’s
life expectancy, the growing use of new technologies for mobile devices, and the possi-
bility of helping the treatment of patients with HF via digital health, CARD.IO was
developed. This application aims to recommend tasks that help the elderly patient to
have a better quality of life and helps the health professional to have a patient his-
tory during the period between appointments. For the development of the application,
the Elderly Centered Design was used, where requirements were raised, a first version
was prototyped, the first version was evaluated, (re)designing a second version and,
finally, the redesign was evaluated. For the second evaluation, a test was carried out
with people who fit the defined personas. The present paper investigates the adoption
of the usability recommendations of mobile applications focused on elderly users and
evaluates the results empirically, through questionnaires, interviews, usage diaries and
observation with the mediation of evaluators to carry out the tests in loco with people
who fit the defined personas. Over time, there was an improvement in the use of the
application, but engagement was still relatively low. Although the results respond to
the proposal, we cannot affirm that these changes will in fact be sufficient to have a
system with good usability, since the usability assessment was carried out with users
outside the context of health treatment.

Keywords: user experience, older adults, e-health.
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1 INTRODUÇÃO

Insuficiência Card́ıaca (IC) é a condição na qual o coração não é capaz de bombear

sangue para as demais regiões do corpo de forma adequada. Stevens et al. (2017)

mostra que, em 2015, aproximadamente 2,8 milhões de brasileiros, o que correspondia

a 2% da população, foram diagnosticados com insuficiência card́ıaca, sendo o grupo

majoritário de pessoas com mais de 65 anos de idade de acordo com Albuquerque et

al. (2015).

Em 2007, a Cĺınica Coração Valente, localizada atualmente no Campus Mequinho

da Universidade Federal Fluminense (UFF), começou a atender pacientes que possuem

Insuficiência Card́ıaca. A cĺınica conta hoje com mais de 400 (quatrocentos) pacientes

e, através da experiência cĺınica, os médicos que lá atuam chegaram a conclusão de
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que as pessoas que a frequenta possuem baixa qualidade de vida, autocuidado e adesão

ao tratamento. Conclúıram ainda que, a partir do acompanhamento pela cĺınica, é

posśıvel que se eleve a qualidade de expectativa de vida a partir de medidas interdis-

ciplinares, educativas, sociais, fornecimento de medicações. A partir das observações

feitas e para garantir que as medidas sejam efetivas é oferecido aos pacientes consulta

multiprofissional presencial (enfermagem, medicina, nutrição, psicologia e fisioterapia),

visita domiciliar, grupo de orientação e consulta telefônica.

Tendo em vista o aumento mundial da expectativa de vida da população, o cres-

cente uso de novas tecnologias para dispositivos móveis, e a possibilidade de auxilio no

tratamento de pacientes com IC via saúde digital, foi desenvolvido o CARD.IO. Este

aplicativo tem como objetivo recomendar tarefas que auxiliam o paciente idoso a ter

uma melhor qualidade de vida e ajuda o profissional de saúde a ter um histórico do

paciente durante o peŕıodo entre consultas.

Para o desenvolvimento da primeira versão, fez-se o levantamento das personas

(BARBOSA; SILVA, 2010), dos requisitos de software e dos casos de uso. Entretanto,

após uma Avaliação Heuŕıstica realizados por estudantes do Curso de Ciência da Com-

putação da UFF, verificou-se que a aplicação violou algumas heuŕısticas. Além disso,

esta versão não utilizou nenhuma Heuŕıstica (NIELSEN, 1994) como orientadora no

desenvolvimento ou recomendações de usabilidade para idosos.

Para o reprojeto do CARD.IO, fez-se uma pesquisa bibliográfica, na qual foram

levantadas sugestões de desenvolvimento de aplicações voltadas à idosos que foram

condensadas na Seção 2 e, em sua maioria, foi colocada em prática. Após o reprojeto

da aplicação, fez-se a Avaliação de Usabilidade do projeto, através de questionários,

entrevistas, diários de uso e observação com mediação de avaliadores para a realização

dos testes in loco com pessoas que se enquadravam nas personas definidas. No entanto,

os usuários não possúıam a enfermidade.

O presente trabalho investiga a adoção das recomendações de usabilidade de apli-

cativos móveis focados em usuários idosos e avalia os resultados empiricamente. A

metodologia de pesquisa seguiu o paradigma qualitativo e interpretativo que investiga
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uma questão de pesquisa em profundidade, como mostrado por Leitão e Prates (2017).

Os resultados contribuem tanto para a comunidade acadêmica quanto para os de-

senvolvedores que buscam entender melhor sobre a usabilidade de aplicativos voltados

para idosos, com um estudo aprofundado e prático, e reflexões em cima do mesmo.

Esse trabalho está organizado nas seguintes seções: a Seção 2 detalha como deve

ser o Design Centrado no Idoso, a Seção 3 descreve a pesquisa realizada de Usabilidade

de Aplicativos Móveis para Idosos, a Seção 4 detalha o Projeto de desenvolvimento

do aplicativo (CARD.IO) e a metodologia de desenvolvimento, a Seção 5 descreve

Avaliação de Usabilidade do Projeto e, por fim, a Seção 6 apresentam-se a conclusão

deste trabalho e as possibilidades de trabalhos futuros.

2 DESIGN CENTRADO NO IDOSO

Para Norman (2018), o modelo do design, que é a conceituação que o designer tem em

mente, e o modelo do usuário, que é o modelo que o usuário desenvolve para explicar

a operação do sistema, deve ser idealmente equivalentes. Para isso, o design necessita

que a imagem do sistema consiga transmitir o modelo do design ao usuário, visto que

é, através dela, que o usuário consegue ter algo palpável do modelo de design.

Com a mentalidade de desenvolver sistemas “junto do” (e não mais “para o”)

usuário, o Design Centrado no Usuário (DCU), como trazido por Rubin e Chisnell

(2008), é uma filosofia que coloca o usuário no centro do processo de desenvolvimento e

que também representa as técnicas, processos, métodos e procedimentos para projetar

produtos e sistemas com boa usabilidade. Corroborando, Abras, Maloney-Krichmar e

Preece (2004) comentam que o DCU é um termo amplo que descreve o processo de

design no qual o usuário final do produto possui grande influência em como o mesmo

será projetado. Contudo, o método tradicional de DCU contém pouca orientação em

como integrar usuários idosos no processo (NEWELL et al., 2007).

Baseado no DCU, Ferreira et al. (2014) apresenta o Design Centrado no Idoso, que

consiste em um método de três passos: levantamento de requisitos, prototipagem e
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avaliação. A Figura 1 mostra uma representação gráfica do Design Centrado no Idoso

Figura 1: Design Centrado no Idoso

Fonte: elaborado pelo autor, 2021

O primeiro passo contém cinco fases. São elas: identificar variáveis demográficas

e comportamentais como idade, moradia, atitudes, aptidões, motivações através de

entrevistas com usuários; analisar as caracteŕısticas e objetivos, condensando-os em

uma persona; criar um cenário e um problema, de modo que sejam apresentados aos

usuários; realizar o brainstorming onde ocorreria a definição das personas pelos par-

ticipantes do brainstorm e por fim, a elucidação dos requisitos. O segundo passo,

denominado prototipação, é o desenvolvimento de um protótipo utilizando todos os

insumos do primeiro passo.

O último passo a ser seguido é a avaliação. Ela é feita de três maneiras diferentes e

cada uma representa uma fase. A primeira é a validação conceitual, que visa verificar

a viabilidade da interface e funcionalidades da aplicação. A segunda busca coletar

feedbacks dos usuários finais através da iteração com o protótipo e com a presença

de um avaliador. Por fim, a terceira fase é similar a anterior, porém, nela também é

medido o impacto que a aplicação tem na vida de seus usuários.

Conforme definido em Barbosa e Silva (2010), personas são “um arquétipo hi-

potético de um grupo de usuários reais, criada para descrever um usuário t́ıpico”, ou

seja, são personagens fict́ıcios que captam as caracteŕısticas de usuários reais como,

por exemplo, os objetivos, caracteŕısticas pessoais, motivações e expectativas. São

utilizadas, principalmente, para representar um grupo de usuários reais e manter as

discussões de design e usabilidade focadas nos alvos do produto.

Neste trabalho, as três fases do DCI foram adotadas, porém de uma forma simplifi-
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cada. No primeiro passo, os dados demográficos foram extráıdos de fichas de pacientes

da Cĺınica de Insuficiência Card́ıaca Coração Valente e a definição da persona não

foi realizado através de um brainstorm. As segunda e terceira etapas foram adotadas

conforme definido anteriormente.

3 USABILIDADE DE APLICATIVOS MÓVEIS PARA IDOSOS

Dentre as diversas definições de usabilidade, destaca-se a definida pela ISO 9241-210

(2010) que define usabilidade como “o quanto um produto pode ser usado por usuários

espećıficos, para atingir metas espećıficas, com eficácia, eficiência e satisfação em um

contexto de uso espećıfico”. Em seu trabalho, Nielsen (1994) relaciona a usabilidade

com cinco tópicos: aprendizagem, eficiência, capacidade de recordar, poucos erros e

satisfação. Portanto, o tradicional foco de usabilidade como “maneira como o uso de

um sistema interativo no ambiente de trabalho é afetado por caracteŕısticas do usuário”

não se mantém completo, devido ao crescente uso de aparelhos computacionais fora

do ambiente de trabalho. Passam a estar presentes fatores emocionais, sentimentos

despertados ao usar sistemas computacionais interativos, como trazido por Barbosa e

Silva (2010).

Tendo em vista as diferentes necessidades do público alvo como experiência com

tecnologia, influências culturais - que dificultam a comunicação -, entendimento sobre

o assunto e andamento das reuniões, além da baixa visão e audição e falta de des-

treza devido à idade avançada, percebe-se grande dificuldade em consolidar um guia

único que englobe as recomendações que funcionarão de modo geral, de acordo com

Wildenbos, Peute e Jaspers (2018).

Nesta seção serão explorados conceitos relacionados às técnicas de avaliação de

usabilidade de sistemas, uma descrição das Heuŕısticas de Nielsen (1994) e, por fim, as

necessidades dos idosos ao utilizar aplicativos em smartphones.
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3.1 Técnicas de avaliação e testes

Para Preece, Rogers e Sharp (2015), a avaliação de usabilidade é criada utilizando um

conjunto de métodos e técnicas como base. Pollier e Hoc (1992) classifica estas formas

de acordo com a estratégia de obtenção dos dados ergonômicos. Destas classificações,

podemos ressaltar: a abordagem por objetivos do usuário, onde o avaliador cria

modelos de tarefas a serem executados pelo usuário, que é observado por um ou mais

avaliadores a fim de coletar dados sobre a iteração dele com o sistema; a abordagem

pela estrutura de interface, onde o avaliador observa questões sobre a navegabili-

dade do sistema, seus menus e componentes visuais; e a abordagem pelas qualidades

esperadas das interfaces, onde a avaliação da interface e navegabilidade do sistema

é feita utilizando as Heuŕısticas de Nielsen (1994).

Preece, Rogers e Sharp (2015) ainda trata sobre os ambientes que a avaliação é

realizada. Ele pode ser controlado, envolvendo usuário, onde o avaliador controla

o espaço f́ısico do teste e determina as atividades a serem realizadas para comprovar

uma tese; natural, envolvendo usuário, onde o o avaliador tem pouco ou nenhum

controle sobre o espaço f́ısico ou das atividades do usuário; ou qualquer ambiente,

sem usuário, onde o próprio avaliador critica e avalia os modelos de interface.

Outro aspecto importante de uma avaliação de usabilidade é a técnica utilizada. Cy-

bis et al. (2003) divide em três técnicas. São elas: prospectiva que utiliza questionários

e entrevistas para entender a satisfação do usuário ao utilizar o sistema avaliado; pre-

ditiva que se baseia em modelos de avaliações formais ou no conhecimento adquiridos,

não necessita de usuários e podem ser feitas em softwares próprios par avaliação de

interfaces ou por especialistas na área; e emṕırica que se baseia na participação direta

do usuário, utilizando ferramentas de observação de iteração. Além disso, as técnicas

preditivas ainda podem ser dividades em: anaĺıtica, que verificam aspectos sobre

carga de trabalho, consistência e controle sobre o sistema; por lista de inspeção, que

permite que profissionais que não sejam especialistas em usabilidade possam realizar a

avaliação através de um instrumento muito bem constrúıdo; e heuŕısticas, que espe-
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cialistas em usabilidade avaliam o sistema utilizando as heuŕısticas de Nielsen (1994)

para identificar posśıveis problemas enfrentados por usuários.

Como dito anteriormente, uma das formas de coletar dados do usuário é através

de entrevistas e questionários. Preece, Rogers e Sharp (2015) traz a entrevista como

uma “conversa com propósito”. Ela pode ser de escopo aberto, semi-estruturada, es-

truturada ou em grupo. As três primeiras diferem entre si em relação ao controle que o

avaliador tem sob o andamento (em ordem decrescente de controle) e a última é reali-

zada com um pequeno grupo de usuários e um facilitador. As entrevistas estruturadas

seguem uma lista pré definida de perguntas, onde o avaliador não tem liberdade para

adaptar as perguntas. As entrevistas não estruturadas e semi-estruturadas podem ser:

aprofundadas, onde o avaliador começa a entrevista com um tema amplo e sem um

problema definido; centradas, onde o entrevistador apresenta um determinado tema

ao entrevistado, que fala livremente sobre o assunto; semiestruturada, onde o entre-

vistador utiliza perguntas pré definidas para direcionar a entrevistas, mas não ficando

restrito à elas. Preece, Rogers e Sharp (2015) ressalta que entrevistas são bons meios

para coleta de dados qualitativos e quantitativos, porém demandam muito tempo para

preparação, execução, organização e análise dos dados coletados.

3.2 Heuŕısticas

Um estudo feito por Nielsen, que analisou mais de 240 problemas de usabilidade re-

sultou na criação de um “conjunto de diretrizes de usabilidade, que descrevem carac-

teŕısticas desejáveis da interface e da interação, chamadas por Nielsen de heuŕısticas”,

conforme descreveu Barbosa e Silva (2010), sendo compiladas em 10 (dez) heuŕısticas.

O conjunto de heuŕısticas acima denominados são utilizadas como base, de forma

a realizar uma inspeção sistemática do design de uma interface de usuário, conforme

definido por Nielsen (1994). A sua utilização vem para identificar os problemas de

usabilidade em um design de interface de um software quando ocorre prejúızo no seu

uso. Segue abaixo lista de uma śıntese trazida por Barbosa e Silva (2010) das 10

heuŕısticas de Nielsen:
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1. Visibilidade do estado do sistema: o sistema deve sempre manter os usuários
informados sobre o que está acontecendo através de feedback (resposta às ações
do usuário) adequado e no tempo certo;

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real: o sistema deve utilizar
palavras, expressões e conceitos que são familiares aos usuários,em vez de utilizar
termos orientados ao sistema ou jargão dos desenvolvedores. O designer deve
seguir as convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça em
uma ordem natural e lógica,conforme esperado pelos usuários;

3. Controle e liberdade do usuário: os usuários frequentemente realizam ações
equivocadas no sistema e precisam de uma “sáıda de emergência” claramente
marcada para sair do estado indesejado sem ter de percorrer um diálogo extenso.
A interface deve permitir que o usuário desfaça e refaça suas ações;

4. Consistência e padronização: os usuários não devem ter de se perguntar se
palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. O designer deve
seguir as convenções da plataforma ou do ambiente computacional;

5. Reconhecimento em vez de memorização: o designer deve tornar os objetos,
as ações e opções viśıveis. O usuário não deve ter de se lembrar para que serve
um elemento de interface cujo śımbolo não é reconhecido diretamente; nem deve
ter de se lembrar de informação de uma parte da aplicação quando tiver passado
para uma outra parte dela. As instruções de uso do sistema devem estar viśıveis
ou facilmente acesśıveis sempre que necessário;

6. Flexibilidade e eficiência de uso: aceleradores — impercept́ıveis aos usuários
novatos — podem tornar a interação do usuário mais rápida e eficiente, per-
mitindo que o sistema consiga servir igualmente bem os usuários experientes e
inexperientes. Exemplos de aceleradores são botões de comando em barras de fer-
ramentas ou teclas de atalho para acionar itens de menu ou botões de comando.
Além disso, o designer pode oferecer mecanismos para os usuários customizarem
ações frequentes;

7. Projeto estético e minimalista: a interface não deve conter informação que
seja irrelevante ou raramente necessária. Cada unidade extra de informação em
uma interface reduz sua visibilidade relativa, pois compete com as de- mais uni-
dades de informação pela atenção do usuário;

8. Prevenção de erros: melhor do que uma boa mensagem de erro é um projeto
cuidadoso que evite que um problema ocorra, caso isso seja posśıvel;

9. Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem
de erros: as mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem
códigos indecifráveis), indicar precisamente o problema e sugerir uma solução
deforma construtiva;

10. Ajuda e documentação: embora seja melhor que um sistema possa ser uti-
lizado sem documentação, é necessário oferecer ajuda e documentação de alta
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qualidade. Tais informações devem ser facilmente encontradas, focadas na ta-
refa do usuário, enumerar passos concretos a serem realizados e não ser muito
extensas.

Al-Razgan, Al-Khalifa e d (2014) define um conjunto de heuŕısticas para avaliação

de dispositivos touchscreen para idosos. São elas:

1. Faça os elementos na página fáceis de ler

2. Fácil reconhecimento e acessibilidade

3. Faça itens clicáveis de fácil de identificar e clicar

4. Use o linguajar e cultura da terceira idade;

5. Evite termos técnicos

6. Dê feedbacks claros das ações

7. Ofereça um gesto padrão

8. Informe o estado da aplicação

9. Use um padrão de itens

10. Design ergonômico

11. Ofereça funções que diminuam a carga de memória do idoso

12. Liberdade e controle do idoso

13. Prevenção de erros

14. Disponibilize informações e configurações necessárias

3.3 Necessidades dos idosos

Anjos e Gontijo (2012) traz uma pesquisa realizada com um grupo de idosos e conclui

que muitos deles apresentam problemas de visão e, por conta disso, é importante que

o tamanho das letras dos textos sejam grandes para melhor visualização. Ademais,

a utilização de ı́cones com o nome da funcionalidade é um fator que auxilia na carga

cognitiva do usuário, já que, se bem utilizado, diminui a necessidade de memorização.

Ainda na mesma pesquisa, Anjos e Gontijo (2012) identifica que muitos idosos têm di-

ficuldade para utilizar a rolagem de tela, devido a perda da destreza motora e cognição.
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Destaca-se a importância do uso de vários atalhos para as funções que devem ter nomes

fáceis de identificação, do menor número posśıvel de telas diminuindo a quantidade de

comandos a serem executados pelo usuário e do uso de mecanismos de apoio às in-

terrupções, visto que, os idosos se distraem com facilidade, bem como a prevenção de

erros e recuperação dos formulários.

Outro aspecto da população idosa é a dificuldade de distinguir cores devido a di-

minuição da capacidade visual, além de poder ter maiores limitações motoras e perda

de reflexo, conforme Wildenbos, Peute e Jaspers (2018).

Al-Razgan et al. (2012), Mol e Ishitani (2010) e Mol (2011) indicam que pessoas

idosas preferem celulares com telas grandes, bom espaçamento entre os botões, textos

com fontes grandes e com ı́cones, confirmações de áudio de suas escolhas, mensagens

de interação claras, com pouca rolagem de tela, conhecido como scroll, identificação do

fim de cada página, botões de rádio ou checagem, listas de opções, escolha de desenhos

significativos que ajudem a compreensão da ação.

Em seu estudo, Wildenbos, Peute e Jaspers (2018) agrega as dificuldades do enve-

lhecimento em quatro categorias: cognição, habilidade f́ısica, percepção e motivação.

Na primeira categoria, os autores citam a dificuldade de lembrar-se de tarefas a um

curto peŕıodo (como tomar um remédio) e a dificuldade em compreender um grande

volume de dados e/ou informações apresentado em quadros ou gráficos. No segundo

grupo, a perda de capacidade motora. Na categoria percepção, os autores trazem a

dificuldade de ouvir, enxergar, focar em objetos próximos, descriminação de cores e ou-

tros. Por fim, o último grupo alerta sobre a aspectos que causam a falta de motivação

no uso de tecnologias como, por exemplo, a demora para a percepção do benef́ıcio de

usá-las.

Para este trabalho, o grupo adotou, na primeira iteração, uma abordagem pelas qua-

lidades esperadas das interfaces, utilizando técnicas preditivas (avaliação heuŕıstica).

Na segunda iteração, adotou uma abordagem por objetivos dos usuários, utilizando

técnicas prospectivas (questionários de uso, satisfação, entrevistas estruturadas e diários

de uso) e emṕıricas (observação de como o usuário interage com o sistema). Em ambos
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os momentos, os cenários eram controlados, porém o primeiro não evolveu usuário e o

segundo sim.

4 O PROJETO CARD.IO

As cĺınicas de Insuficiência Card́ıaca conseguem elevar a qualidade e expectativa de

vida de seus pacientes através de medidas interdisciplinares, educativas, sociais, forne-

cimento de medicações, dentre outras. Desde 2007, a cĺınica de insuficiência card́ıaca

Coração Valente, hoje localizada no campus Mequinho da Universidade Federal Flumi-

nense (UFF), vem atendendo mais de 400 pacientes com insuficiência card́ıaca crônica.

Observa-se na experiência cĺınica que essa população apresenta baixa qualidade de

vida, autocuidado e adesão ao tratamento. Estes pacientes possuem seu tratamento

divido em medidas farmacológicas e não farmacológicas. Dentre os meios de acom-

panhamento na cĺınica especializada estão: consulta multiprofissional presencial (en-

fermagem, medicina, nutrição, psicologia e fisioterapia), visita domiciliar, grupo de

orientação e consulta telefônica.

Contudo, o intervalo entre as consultas presenciais do paciente na cĺınica é ainda

muito dilatado (intervalos de até um mês), dada as condições cŕıticas dos pacientes

acometidos por insuficiência card́ıaca. Assim, buscando melhorar o atendimento a estes

pacientes, foi projetado o CARD.IO, uma plataforma computacional com o objetivo

de coletar e armazenar informações sobre a rotina do paciente, no intervalo entre as

consultas, proporcionando ao profissional de saúde um acompanhamento mais próximo

do paciente.

Para o desenvolvimento da aplicação, fez-se o levantamento das personas abordadas

na Subseção 4.1 e dos requisitos descritos na Subseção 4.2. Após o desenvolvimento

da primeira versão, aplicou-se um avaliação heuŕıstica, descrita na Subseção 4.4, e

notou-se que o aplicativo precisaria de melhorias de usabilidade, levando aos estudos

realizados na Seção 2 e o desenvolvimento de uma nova versão relatada na Subseção

5.1.
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Para o desenvolvimento do sistema, o grupo seguiu o método de Design Centrado

no Idoso. Primeiramente foram levantados os dados demográficos e comportamentais

dos usuários, analisou-se os objetivos e caracteŕısticas dos usuários, as personas foram

definidas, cenários problemas foram criados e definiu-se os requisitos da solução. Em

seguida, ideias de design foram discutidas para atender as necessidades do público

alvo. Logo após, um protótipo foi desenvolvido e avaliado com o método de Avaliação

heuŕıstica, discutida na Subseção 4.4.

Após a primeira avaliação, o grupo projetou uma nova versão utilizando os aspectos

do design centrado no idoso, discutidos na Seção 2, e de usabilidade de aplicativos

móveis para idosos, discutidos na Seção 3. A segunda avaliação feita foi uma avaliação

emṕırica com mediação.

As etapas descritas acima serão elucidadas nessa seção, exceto a segunda avaliação,

que, por ser o foco deste trabalho, se encontra na Seção 5. A Figura 2 é uma repre-

sentação gráfica da instância do processo de design utilizado pelo grupo e as tarefas

realizadas em cada uma das atividades deste processo.

Figura 2: Instância do processo de Design Centrado no Idoso

Fonte: elaborado pelo autor, 2021

4.1 Personas e cenários de uso

Previamente ao desenvolvimento da solução, o grupo realizou um trabalho de ela-

boração de personas e cenários de usos, buscando entender seus usuários e suas neces-

sidades. As duas principais personas do projeto são:

Thiago Monteiro de Souza, 30 anos, é mestrando em enfermagem e trabalha

em uma cĺınica pública focada em tratamento de pacientes com Insuficiência Card́ıaca.

Uma de suas atribuições na clinica é acompanhar remotamente os pacientes durante
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o intervalo entre as consultas e, atualmente, o faz via telefonemas. Caso haja algum

relato do paciente de alteração de peso, fadiga ou falta de ar, ele o encaminha para

o médico responsável. Porém, ele percebe que muitos pacientes não conseguem forne-

cer informações precisas, pois não se recordam das atividades feitas, se houve alguma

alteração em seu peso, não percebem diferença visual de inchaço ou, simplesmente, es-

quecem de seguir as recomendações dadas na última consulta. Por isso, Thiago gosta-

ria de um aplicativo que pudesse acompanhar mais de perto seus pacientes, fornecendo

mais detalhes sobre o dia a dia, o que auxiliaria no tratamento da doença.

Emiliano Sodré Bentes Cortes, 70 anos, é morador do bairro do Fonseca, em

Niterói. Há dois anos foi diagnosticado com insuficiência card́ıaca, tendo buscado

tratamento e acompanhamento em uma cĺınica pública especializada. Emiliano tem

consultas de acompanhamento a cada 30 dias, porém ele não se lembra de tudo que

ocorreu entre uma consulta e outra e, por vezes, esquece qual é a data da próxima

consulta, de tomar seus medicamentos, bem como de aferir sua pressão arterial diaria-

mente. Ele tem baixa familiaridade com tecnologias e usa somente para se comunicar

com sua famı́lia e amigos por aplicativos de mensagens instantâneas. Emiliano gos-

taria de um aplicativo que a ajudasse no acompanhamento de sua doença card́ıaca,

lembrando-o de tomar medicamentos e afins, além de ser capaz de descrever seu estado

de saúde ao longo dos dias entre as suas consultas.

Estas duas personas representam dois grupos de pessoas bem diferentes: a primeira,

um profissional de saúde, uma pessoa mais jovem e imersa nas tecnologias que busca

ter um acompanhamento mais próximo do paciente, mas não tem disponibilidade para

executá-lo todo dia, visto que possui vários pacientes. A segunda, um paciente, uma

pessoa idosa que possui a enfermidade, que muitas vezes apresenta dificuldades motora,

visão comprometida, memória falha e com pouca aptadão no uso de aplicativos e

tecnologias em geral. Entretanto, queria um aplicativo para seu smartphone que possa

ajudá-lo a lembrar de ingerir as suas medicações, lembrá-lo de consultas e de outras

recomendações que possam melhorar sua qualidade de vida.
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4.2 Requisitos de software e casos de uso

Esta seção busca apresentar os principais requisitos de software, além dos casos de uso

do sistema.

4.2.1 Requisitos funcionais

A partir de reuniões com profissionais de saúde e revisão da literatura atual foram

definidos os Requisitos Funcionais do sistema1. O Quadro 1 mostras alguns destes

requisitos.

Quadro 1: Principais requisitos funcionais do sistema

RF8
O sistema deve exibir, para todos os usuários, um histórico de dados
biométricos organizados por data de inserção (do mais recente ao
mais antigo) dos dados no sistema

RF10
O sistema deve exibir, para todos os usuários, um histórico de dados
de ingestão de ĺıquidos organizados por data de inserção (do mais
recente ao mais antigo) dos dados no sistema

RF18
O sistema deve conter uma área com orientações gerais sobre a
insuficiência card́ıaca para todos usuários

RF20
O sistema deve conter uma área com esclarecimentos sobre sua
utilização para todos os usuários

RF21

O sistema deve permitir que o paciente possa inserir da-
dos biométricos diariamente sobre seu estado f́ısico atual (da-
dos biométricos), tais como: peso, pressão arterial, batimentos
card́ıacos, inchaço e fadiga

RF23
O sistema deve permitir que o paciente informe as medicações to-
madas e em qual momento (data e hora)

RF26
O sistema deve notificar o paciente caso não tenha realizado alguma
ação recomendada pelo profissional de saúde

RF27
O sistema deve notificar o paciente caso ultrapasse o limite de
ĺıquido ingerido

RF28
O sistema deve notificar o paciente, informando-o sobre consultas
próximas

]

Fonte: elaborado pelo autor, 2021

4.2.2 Casos de uso

Casos de uso nos permitem identificar os atores (perfil de usuário) e sua interação com

o sistema, de acordo com Sommerville (2008).

1Dispońıvel em <https://bit.ly/3aOWS5w>
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A Figura 3 mostra o diagrama de casos de uso, onde pode-se ter uma visão de alto

ńıvel dos atores e suas respectivas iterações com o sistema em questão.

Como o aplicativo se baseia em um sistema de recomendação e realização de tarefas,

os principais casos de uso2 são para informar a realização dessas tarefas como o “UC10

- Informar dados biométricos”, onde o paciente informa seus batimentos card́ıacos, sua

pressão arterial, seu peso e se sentiu fadiga ou cansaço, o “UC12 - Informar atividade

f́ısica realizada”, onde o paciente informa a intensidade da atividade f́ısica, a duração,

o horário e os sintomas, se houver, e o “UC13 - Informar ĺıquido ingerido”, onde o

paciente informa qual ĺıquido foi ingerido, a medida utilizada, a quantidade ingerida e

o horário de realização da tarefa.

4.3 Primeira versão do CARD.IO

Nessa seção será apresentada a experiência do usuário ao navegar pelo aplicativo, assim

como, o layout de telas da primeira versão do CARD.IO3.

Assim que o usuário abrir o aplicativo, a primeira tela a aparecer é a de login, como

mostra a Figura 12. Nela, serão inseridas as credenciais para acessar as funcionalidades

do CARD.IO. Após logar no aplicativo, o paciente vai direto para o menu principal

(Figura 4). Ao clicar em “como estou hoje”, por exemplo, ele é redirecionado para

uma tela com diversos campos a serem preenchidos pelo paciente, como na Figura 13.

Nela o paciente informa peso, batimento card́ıaco, pressão arterial, além do inchaço

e fadiga. Acima deste formulário existe um botão “ver histórico”, onde é posśıvel ter

acesso aos dados previamente cadastrados, como mostrado pela Figura 14.

Ao selecionar “ĺıquidos ingeridos”, o paciente informará o ĺıquido ingerido, e a

quantidade, sendo ela divida em quantidade (1, 2, 5,5, por exemplo) e a medida (copo,

x́ıcara, taça), como mostra a Figura 5. O sistema fará a conversão da medida e quan-

tidade automaticamente para mililitros.

Na tela “medicamentos”, o paciente tem acesso aos tratamentos farmacológicos em

2Mais dispońıveis em: <https://bit.ly/3t4SBRJ>
3Todos as telas estão dispońıveis em: <https://bit.ly/3eFkavI>
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Figura 3: Diagrama de Casos de Uso do sistema

Fonte: elaborado pelo autor, 2019

andamento e passados, além de poder informar que tomou determinado medicamento,

informar se houve algum sintoma após ministrar a droga ou informar o motivo de não o

ter feito, como mostra a Figura 6. Em “exerćıcios”, o paciente informará qual atividade

fez, com qual intensidade e por quanto tempo, além de informar algum sintoma presente

ao realizar a atividade (Figura 15). O usuário só poderá inserir uma atividade f́ısica

no sistema caso algum profissional de saúde tenha recomendado.

Na tela de consultas, todas as consultas, passadas e futuras, são informadas ao

paciente (Figura 16). Em “orientações”, o paciente encontrará uma série de perguntas

e orientações sobre a insuficiência card́ıaca (Figura 17). Na tela de “informações”, há
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Figura 4: Menu inicial

Fonte: elaborado pelo autor, 2019

uma pequena descrição do aplicativo, além de seus idealizadores e desenvolvedores.

Por fim, a seção de “dúvidas” contém informações e guias para utilização do aplicativo

(Figura 18).

Para garantir que o paciente execute as ações recomendadas, o sistema gera, com

base nas recomendações, notificações no dispositivo do paciente, lembrando-o de reali-

zar alguma ação ainda não feita ou conclúıda, como mostrado na Figura 7.

4.4 Avaliação Heuŕıstica

Depois de finalizada, a primeira versão passou por uma avaliação heuŕıstica com a fina-

lidade de encontrar problemas de usabilidade durante o processo de design interativo,

conforme exposto por Barbosa e Silva (2010).

Os testes foram realizados por 30 (trinta) estudantes organizados em duplas da

disciplina de IHC do Curso de Ciência da Computação da UFF. Neste teste, os avalia-
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Figura 5: Inserção de ĺıquido ingerido

Fonte: elaborado pelo autor, 2019

dores registraram os dados biométricos, o consumo de ĺıquido e verificaram a existência

dos horários e dias dos medicamentos, simulando o consumo de um. Enquanto os ava-

liadores foram realizando as atividades, eles responderam a um questionário4 onde

informaram as heuŕısticas violadas e onde/quando foram violadas.

Após a análise dos resultados da avaliação, o grupo notou que as heuŕıstica 8, 3

e 1 foram as mais violadas, respectivamente, conforme mostrado no gráfico da Figura

8. A heuŕıstica 8 refere-se ao objetivo de manter o projeto estético minimalista. Os

principais pontos levantados pelos avaliadores foram o design básico da aplicação, a

similaridade da interface do profissional de saúde e do paciente, sendo dif́ıcil distin-

guir qual está sendo usada, a lista de recomendações e as ações realizadas trazem

informações demais e de forma mal organizada, dentre outros. A heuŕıstica 1 trata

sobre a visibilidade do estado do sistema, ou seja, o sistema deve ser capaz de dar

feedbacks ao usuário, sempre informando-o se sua ação foi bem sucedida ou se o sis-

4Disnpońıvel em <https://bit.ly/32ZFpCP>
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Figura 6: Histórico de tratamentos farmacológicos

Fonte: elaborado pelo autor, 2019

Figura 7: Exemplo de notificação gerada

Fonte: elaborado pelo autor, 2019

tema está carregando alguma informação, por exemplo. A heuŕıstica 3 trata sobre o

controle e a liberdade do usuário, ou seja, o poder de desfazer uma ação sem prejúızo

aos seus dados anteriormente cadastrados ou sem percorrer um caminho extenso para

tal. Figurou-se, principalmente, na falta de opção de um profissional de saúde poder

excluir ou editar uma recomendação feita ou do paciente excluir ou editar uma ação

realizada.
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Figura 8: Frequência das Heuŕısticas Violadas

Fonte: elaborado pelo autor, 2019

4.5 Segunda versão do CARD.IO

Após a primeira versão descrita na Subseção 4.3 e a avaliação heuŕıstica analisada na

seção 4.4, o CARD.IO foi reprojetado usando as recomendações da elucidadas na seção

2, buscando melhorar os itens que violaram as heuŕısticas.

Utilizou-se a recomendação de alto ńıvel de contrate de cores, substituindo a cor do

fundo para branco, tornando a interface mais limpa, como pode ser percebido na tela

de login (Figura 19).

Como o aplicativo é feito para smartphones, ele já utiliza o touch screen como

recurso para navegação, além de usar frases curtas, textos alinhados à esquerda, ter

interface minimalista, com o menor número posśıvel de detalhes e respeitando a pers-

pectiva do usuário idoso. Também conta com a detecção de erros de entrada de dados,

apresenta mensagens de feedback, seus comandos têm nomes fáceis de identificar, sem

dupla interpretação e é suportado em diversas versões do Android e iOS, podendo ser

executado em um número maior de smartphones.

As recomendações de evitar rolagem de tela, o uso de ı́cones nos botões, textos

com 20 pixels ou mais, botões com dimensões iguais ou superiores a 62 pixels, textos

objetivos e diretos e alto ńıvel de contraste de cores para tornar o aplicativo mais
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adaptado ao paciente também foram utilizadas (ver Figura 9).

Figura 9: Menu inicial - v2

Fonte: elaborado pelo autor, 2020

Ao clicar para executar alguma recomendação, aparecerá na tela de atividades

recomendadas e as atividades realizadas, como mostram as Figuras 10, 20 e 22.

Ao clicar em alguma das recomendações listadas, Figura 11, aparece uma tela soli-

citando os dados da atividade realizada que está associada à recomendação, Figura 21.

Ao cadastrar tal atividade, o aplicativo possui campos de seleção, ao invés de campos

de texto livre.

Como ponto adicional, utilizando o estudo de cores feito por Kulpa, Pinheiro e Silva

(2011), adotou-se a cor azul, como cor primária da paleta de cores do CARD.IO, pois

traz um sentimento de calmaria.

O aplicativo também conta com uma seção de ajuda que contém instruções para

seu uso e, o texto principal possui maio peso visual, como mostrado na Figura 23.

Além das recomendações citadas na Seção 2, as seguintes também foram atendidas:
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Figura 10: Histórico de medicamentos - v2

Fonte: elaborado pelo autor, 2020

1. Usar animações para destacar mudanças na interface;

2. Posicionar o botão de navegação sempre no mesmo local (quando dispońıvel);

3. Posicionar as informações mais importantes no topo da tela;

4. Permitir que o usuário possa sair e voltar no mesmo ponto que foi interrompida,

sem que haja a necessidade de ele repetir a entrada de dados anteriormente feita

Mais imagens da segunda versão do CARD.IO podem ser vistas no apêndice D5.

5 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE DO PROJETO

Para a segunda avaliação, o grupo buscou realizá-lo com, pelo menos, três usuários.

Esta avaliação foi um teste de usabilidade que, como trazido por Barbosa e Silva (2010),

“visa avaliar a usabilidade de um sistema interativo a partir de experiências de uso dos

5Todas as telas da segunda versão estão dispońıveis em: <https://bit.ly/2R8jHtU>
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Figura 11: Inserção de medicamento consumido - v2

Fonte: elaborado pelo autor, 2020

seus usuários-alvo”. Os testes com usuários foram feitos por meio de observação e,

devido a pandemia do COVID-19, optou-se pela mediação de voluntários que tinham

conhecimento técnico na área de IHC - denominados mediadores - para a realização

dos testes com as personas - denominadas usuários - definidas em 4.1. Os usuários não

possúıam a enfermidade, no entanto.

O uso de mediadores com conhecimento técnico em IHC foi necessário para que

o teste de usabilidade trouxesse um olhar mais anaĺıtico do uso do aplicativo e in-

formações mais precisas da motivação da execução ou não das tarefas, além disso, o

usuário do aplicativo não costuma possuir uma familiaridade no preenchimento de for-

mulários digitais, podendo trazer dados menos confiáveis para a realização da avaliação

de usabilidade.

O teste foi dividido em três etapas principais. Na primeira etapa, chamada Pros-

pecção, realizou-se a captação de mediadores e usuários para os testes. A avaliação de
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usabilidade ocorreu na segunda etapa e, por fim, os dados levantados foram analisados

na terceira etapa.

A avaliação de usabilidade6 foi subdividida em quatro momentos. O primeiro mo-

mento foi destinado a colher dados demográficos dos usuários como idade, hábitos com

smartphones e outros.

No segundo momento, os mediadores preencheram o formulário “Teste de usabi-

lidade - primeiro contato”7, onde foi solicitado que executassem sete tarefas de reco-

mendação do dia corrente. As cinco primeiras pediram aos usuários que cadastrassem

recomendações como: dados biométricos, ĺıquido ingerido, consumo de medicações,

exerćıcios f́ısicos e notificar presença em uma consulta. Na sexta tarefa, foi solicitado

aos usuários a quantidade de ĺıquido ingerido. Na última tarefa, os usuários deveriam

ver as informações e orientações sobre a Insuficiência Card́ıaca.

Depois da realização das tarefas, os mediadores pediram que os usuários avaliassem

o visual da aplicação, a ajuda que o sistema oferece, a linguagem utilizada e informas-

sem as dificuldades encontradas ao realizar as tarefas.

Nos dois dias subsequentes, foi aplicado o formulário de “Teste de usabilidade -

Diário de Uso”8. Nele, são cadastradas informações se os usuários conseguiram realizar

as recomendações de cadastro de dados biométricos, ingestão de ĺıquidos, ingestão de

medicações, realização de exerćıcios f́ısicos e comparecimento em consulta planejadas

para cada um dos dias. Os dados inseridos neste formulário auxiliaram a mapear o

engajamento dos usuários e verificar se notificações do aplicativo auxiliaram os usuários

a realizar as recomendações.

Por fim é aplicado o formulário de “Teste de Usabilidade após o uso”9, onde os

mediadores fazem perguntas relacionadas às notificações geradas pela aplicação, à na-

vegabilidade da aplicação, à agilidade dos usuários no decorrer dos dias e à utilidade

do aplicativo.

6Mais detalhes em: <https://bit.ly/3gWwbPQ>
7Dispońıvel em: <https://bit.ly/3t8sdGq>
8Dispońıvel em: <https://bit.ly/3vy3gpl>
9Dispońıvel em: <https://bit.ly/3nvCMCm>
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Diversas seções dos formulários utilizaram a Escala de Linkert para avaliar as res-

postas dos usuários com maior precisão. A escala possúıa 5 pontos, dentre eles dois

positivos, dois negativos e um intermediário.

Para aumentar a quantidade de dados e, consequentemente, ter mais insumos para

a análise do CARD.IO, o aplicativo conta com uma integração com o Mixpanel10,

uma ferramenta de analytics que coleta dados do comportamento dos usuários dentro

da aplicação. Com esses dados, é posśıvel medir a retenção e abandono dos fluxos

das tarefas, calcular tempo médio para execução de cada uma das tarefas, número de

sessões, tempo médio de sessão e outras métricas.

5.1 Discussão e resultados

Ao todo, o estudo reuniu quatro usuários (P1, P2, P3 e P4), um número superior ao

planejamento inicialmente, e três avaliadores. Destes avaliadores, dois são integrantes

do grupo de elaboração deste trabalho. O terceiro avaliador, por sua vez, é externo e

não possui nenhuma relação com o grupo. O Quadro 2 mostra uma śıntese dos perfis

dos usuários.

Dentre eles, P1 e P2 relatam que esquecem de ingerir seus medicamentos com

frequência, que só vão ao médico quando apresenta algum sintoma, que tem dificuldades

em seguir recomendações médicas e somente P2 costuma ser lembrado de tomar seus

medicamentos.

Quadro 2: Perfil dos usuários da Avaliação de Usabilidade

Usuário Faixa Etária
Usa o celular di-
ariamente?

Dificuldade de seguir re-
comendações médicas?

P1 65 à 69 Sim Concorda parcialmente
P2 70 à 74 Sim Concorda parcialmente
P3 55 à 59 Sim Discorda totalmente
P4 60 à 64 Sim Discorda parcialmente

Fonte: elaborado pelo autor, 2021

Pôde-se observar que todos os usuários utilizam o celular diariamente, possuem

redes sociais e utilizam aplicativos de troca de mensagens. O usuário P1 também

10Dispońıvel em <https://mixpanel.com/>
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utiliza para realizar ligações e v́ıdeo chamadas, ver not́ıcias e aplicativos bancários,

o mediador relatou que este usuário possui mais paciência no uso de aplicações, já o

usuário P3 utiliza para jogos e para ligações e v́ıdeo chamadas. Além disso, o mediador

de P2 relatou que o usuário possui maior resistência à tecnologia.

Durante a realização das tarefas planejadas, P3 enfrentou dificuldades ao realizar a

primeira das tarefas, pois não conseguiu associar o t́ıtulo do botão no menu principal,

“como estou hoje”, ao cadastro de seus dados biométricos. Além disso, enfrentou

dificuldades para compreender o funcionamento do sistema de recomendação-realização

que o CARD.IO se baseia e todos os usuários, exceto P4, relatam que o botão para

realizar uma recomendação não era claro. Todos os participantes questionaram o campo

de horário ao realizar uma recomendação, pois não acharam claro se era horário que

eles realmente fizeram a tarefa ou o horário que eles estavam inserido o dado.

Em seu primeiro contato com a aplicação, todos os usuários concordaram totalmente

que os botões eram grandes o suficiente para não clicar na opção errada, o espaçamento

entre os campos de preenchimento ajudaram a não clicar no item errado, o contraste

entre as cores do aplicativo auxiliaram a distinguir seus elementos, os ı́cones junto aos

textos ajudaram a entender sua função e os termos utilizados são de fácil entendimento.

Ao tratar sobre a predileção de campos selecionáveis à campos livres, somente P4

preferem os campos livres. Das dicas dadas pelo sistema, para P1 é indiferente, P2 e

P3 concordaram totalmente com a afirmação “as dicas de preenchimento foram úteis”

e P4 discordou parcialmente da mesma afirmação.

Ao avaliarem a dificuldade de realização das tarefas, as tarefas de cadastrar dados

biométricos e ingestão de ĺıquidos foram as mais dif́ıceis. Na segunda tarefa, P1, P3

e P4 questionaram ter que cadastrar cada ĺıquido ingerido individualmente e ainda

separar por horário, questionaram as medidas utilizadas (x́ıcara, copo americano) por

não atender suas necessidades (como, por exemplo, P1 reclamou de não ter cuia de

chimarrão e P3 de não ter garrafa d‘água). Na tarefa de verificar a quantidade de

ĺıquidos ingeridos, P2 não conseguiu realizar a tarefa, mostrando que o histórico pode

não ter sido apresentado da forma adequada.
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Com a avaliação feita diariamente, pôde-se observar que os usuários muitas vezes

não viam as notificações geradas pela aplicação e, consequentemente, esqueciam de

informar que realizaram uma atividade. Por exemplo, todos os usuários consumiram

todos seus medicamentos ao longo do teste, entretanto não o fizeram por conta de

serem lembrados e não informaram a realização da atividade na aplicação.

Após os três dias de testes, avaliou-se se as notificações de fato auxiliaram os

usuários a lembrarem de realizar as recomendações dos dias dos testes e se as alterações

citadas na Seção foram de fato úteis para a utilização do aplicativo.

Ao avaliarem as notificações das recomendações, P1 e P4 relataram que as no-

tificações ajudaram a lembrar das tarefas, P1, P2 e P4 consideraram os textos das

notificações claros e concisos e P3 não viu as notificações e acha que bloqueou o seu

aparecimento. Em relação ao incomodo do número de notificações ao passar dos dias,

houveram opiniões divergentes: P1 sentiu-se incomodados, P3, por não ter visto, achou

indiferente e P2 e P4 não se incomodaram.

Em relação a navegabilidade do aplicativo, todos os usuários conseguiram navegar

e ler todos os campos do aplicativo, somente P1 não sentiu que ficou mais ágil no

decorrer dos dias e somente P2 não utilizou o aplicativo mesmo sem receber as noti-

ficações, possivelmente pelo seu histórico de aversão às tecnologias. Todos os usuários

responderam que utilizariam o aplicativo se precisasse de um acompanhamento médico

regular e diário.

Os dados no Mixpanel, ferramenta de analytics usada no teste, mostram que houve-

ram 48 sessões no aplicativo com tempo médio de 1 minuto e 30 segundos. Além disso,

observou-se que os fluxos de registrar o consumo de ĺıquido, de uma medicação e rea-

lização de exerćıcios f́ısicos tiveram tiveram as menores taxas de abandono: 0%, 6,25%

e 11,1%, respectivamente. Quanto os fluxos de registrar dados biométricos e informar

presença em consulta tiveram uma taxa de abandono de 25% e 75%, respectivamente.

No que se refere à agilidade dos usuários consolidada no Quadro 3, pôde-se observar

que no primeiro contato os usuários demoraram em média 9 minutos e 9 segundos para

notificar a ingestão de ĺıquidos. Para informar ingestão de medicações levaram outros

28



9 minutos e 52 segundos. Para cadastrar um exerćıcio f́ısico, levaram 1 minuto e

39 segundos. O cadastro dos dados biométricos demorou em média 3 minutos e 58

segundos, sendo que um dos usuários não conseguiu realizar a tarefa em seu primeiro

contato com a aplicação.

Quadro 3: Tempo médio por atividade

Atividade
Tempo médio do pri-
meiro contato

Tempo médio do
último dia de teste

Cadastrar Dados
Biométricos

3 min e 58s (P4 não rea-
lizou)

3 min e 51s (P1 e P2 não
realizaram)

Ingestão de Ĺıquido
9 min e 9s 44s (somente P4 reali-

zou)
Ingestão de Medicações 9 min e 52s 53s (P2 não realizou)
Cadastrar Exerćıcio
F́ısico

1 min e 39s 55s (P2 não realizou)

Presença na Consulta
Todos usuários esquece-
ram

56s (somente P3 reali-
zou)

Fonte: elaborado pelo autor, 2021

No que concerne ao último dia de testes de utilização do aplicativo, P2 esqueceu

de notificar a realização das tarefas e provavelmente deixou o aplicativo aberto en-

quanto não utilizava o celular ao informar os ĺıquidos ingeridos, o que trouxe dados

inconclusivos para análise deste fluxo.

Em relação à notificação de ingestão de uma medicação, os usuários P1, P3 e P4

demoraram em média 53 segundos para executar a tarefa, para cadastrar um exerćıcio

f́ısico os usuários P1, P3 e P4 levaram em média 55 segundos e para dados biométricos

P3 e P4 demoraram 3 minutos e 51 segundos, em média.

Por fim, em relação ao fluxo de consultas, somente P3 executou no segundo dia de

teste, levando 1 minuto e 15 segundos para executar a tarefa, e no terceiro e último

dia de teste levou 56 segundos.

Pode-se observar que os usuários que seguiram as recomendações realmente ficaram

mais ágeis no decorrer dos dias, sustentando a sua percepção de que ficaram mais ágeis

conforme resposta do formulário. Além disso, as recomendações propostas na Seção 3

e aplicadas na refatoração do aplicativo descrita na Seção 5.1, auxiliaram os usuários

a navegarem sem aux́ılio pela aplicação, sustentando que as recomendações aplicadas
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auxiliaram na usabilidade do aplicativo.

Este trabalho também mostra a dificuldade do desenvolvimento de um aplicativo

“estado da arte”, pois mesmo seguindo as recomendações da literatura atual, alguns

aspectos não atenderam às necessidades dos usuários, que variam de acordo com o

contexto social que cada um está inserido. Além disso, o baixo engajamento dos par-

ticipantes pode estar relacionado ao Time to Value (TTV) ser superior há um mês,

visto que a melhoria da qualidade de vida necessita de um tempo mais dilatado para

perceber seu valor.

6 CONCLUSÃO

Insuficiência Card́ıaca (IC) é a condição na qual o coração não é capaz de bombear

sangue para as demais regiões do corpo de forma adequada. Stevens et al. (2017)

mostra que, em 2015, aproximadamente 2,8 milhões de brasileiros, o que correspondia

a 2% da população, foram diagnosticados com insuficiência card́ıaca, sendo o grupo

majoritário de pessoas com mais de 65 anos de idade de acordo com Albuquerque et

al. (2015).

O aumento da expectativa de vida da população mundial e o crescente uso de

smartphones por idosos podem demandar que os aplicativos existentes sejam cada vez

mais adaptados para este público. Além da troca de mensagens e ligações, os novos

aparelhos podem auxiliar o público alvo deste trabalho a ter uma melhor qualidade de

vida quando acometido por uma enfermidade que necessita de um acompanhamento

diário, como é o caso da Insuficiência Card́ıaca.

O presente trabalho investigou a adoção das recomendações de usabilidade de apli-

cativos móveis focados em usuários idosos. Para explorar o problema foi utilizado, como

objeto de estudo o aplicativo CARD.IO, uma ferramenta de suporte ao tratamento da

Insuficiência Card́ıaca. O desenvolvimento do projeto foi realizado pelos autores deste

trabalho e outros discentes da UFF em parceria com a Cĺınica de Insuficiência Card́ıaca

Coração Valente da UFF.
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O aplicativo se baseia em um sistema de recomendação de tarefas, que busca au-

xiliar o acompanhamento do paciente que possui Insuficiência Card́ıaca, que, no geral,

acomete pessoas com mais de 65 anos e que necessita de um acompanhamento mais

próximo devido a esta enfermidade.

O grupo seguiu o Design Centrado no Idoso (FERREIRA et al., 2014), levantando

requisitos, mostrados nas Seções 4.1 e 4.2, prototipação de uma primeira versão, mos-

trado na Seção 4.3, avaliação da primeira versão, discutido na Seção 4.4, (re)design de

uma segunda versão, discutido na Seção 5.1 e, por fim, avaliação do reprojeto, discutido

em 5.1. Para a segunda avaliação, foi realizado teste com pessoas que se enquadravam

nas personas definidas no projeto, denominadas usuários. A avaliação da usabilidade foi

realizada por meio da observação, mediada por avaliadores com conhecimentos técnicos

na área de IHC.

Há que se destacar, no entanto, que os usuários não possúıam a enfermidade contro-

lada pelo aplicativo. Este fator pôde ter colaborado para o esquecimento da realização

das recomendações que a aplicação sugeria através de notificações, principalmente em

relação às tarefas de exercitar-se, cadastrar dados biométricos e comparecer a uma

consulta, visto que os usuários não tinham a necessidade de realizar tais tarefas nos

dias dos testes para a melhora na sua qualidade de vida e, por conta disso, sentiram-se

incomodados em “ter que mentir” para o aplicativo ao dizer que realizaram a tarefa.

As alterações feitas em relação ao contraste de cores, interface minimalista, tipogra-

fia de 20 pixels ou superior, uso de touch screen para navegação, utilização de botões

com dimensões iguais ou superiores a 62 pixels, uso de ı́cones e campos selecionáveis

auxiliaram o uso do aplicativo conforme os resultados apresentados na Seção 5, sendo

somente o uso de dicas de preenchimento não auxiliou o uso do aplicativo para metade

dos usuários da avaliação.

Apesar dos resultados responderem ao questionamento levantado, não podemos

afirmar que que essas alterações de fato serão suficientes para ter um sistema com boa

usabilidade, visto que, a avaliação de usabilidade foi realizada com usuários, porém

ainda fora do contexto de tratamento de saúde. Além disso, com a mediação de um
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avaliador.

Este trabalho, no entanto, contribui para fomentar a a prática de desenvolvimento

focada ao público idoso, visto que cada vez mais a população mundial está envelhe-

cendo, e do uso de aplicativos para auxiliar na elevação da qualidade de vida de pes-

soas acometidas por enfermidades, principalmente as que exigem um acompanhamento

diário. Além disso, o trabalho trouxe o relato de todo o processo de desenvolvimento

e avaliação de um aplicativo com interface desenvolvida para o público idoso.

Trabalhos futuros podem ajustar o aplicativo às necessidades não atendidas, como

utilização de gráficos para mostrar dados do histórico de saúde, alterar o funciona-

mento das recomendações de ĺıquido permitindo que o usuário informe o ĺıquido e a

quantidade ingerida dele, sem a necessidade de falar referência ou hora, alterar termos

que geraram confusão nos usuários, implementar um tutorial iterativo que auxilie o

usuário a compreender melhor o funcionamento do CARD.IO e explorar formas de di-

minuir o tempo que o usuário demora para perceber o valor (ou benef́ıcio) ao utilizar

a aplicação. Também recomendamos aperfeiçoar os métodos de avaliação de usabili-

dade utilizados, utilizar o Technology Acceptance Model (TAM) (BAGOZZI; DAVIS;

WARSHAW, 1992), por exemplo, implementar um método de apoio a decisão no apli-

cativo par tratar os dados de saúde dos pacientes, utilização de wearables para coleta

de dados e integração com outras plataformas e sistemas de saúde e bem estar.
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doi.org/10.1177/001872679204500702〉. Acesso em: 27 de abr. de 2021.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da;. Interação Humano-
computador. [S.l.]: Elsevier Editora Ltda., 2010. 406 p.

CYBIS, Walter de Abreu et al. Approach for the Development of Systematic and 
Productive Verifying Lists of Usability. In: Proceedings of the Latin American 
Conference on Human-Computer Interaction. New York, NY, USA: Association for 
Computing Machinery, 2003. (CLIHC ’03), p. 29–40. Dispońıvel em:〈https://
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Fonte: elaborado pelo autor, 2019
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Figura 19: Login

Fonte: elaborado pelo autor, 2020
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Fonte: elaborado pelo autor, 2020
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Figura 21: Inserção de ĺıquido ingerido

Fonte: elaborado pelo autor, 2020
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Figura 22: Histórico de consultas

Fonte: elaborado pelo autor, 2020
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