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Convergência Digital X Divergência Digital 



Computador X Celular 

É necessário considerar essas características e  

limitações para desenvolver aplicações para  

celular com boa usabilidade. 

 Tamanho da tela 

 Métodos de input limitados 

 Novos modelos de interação 

envolvendo voz, gestos e sensores 

 Diferentes contextos de  uso 

 

 



Usabilidade: Medida na qual um produto pode ser 

usado por usuários específicos para alcançar objetivos 

específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um 

contexto específico de uso.  

    [NBR 9241-11:2002] 

Conceituação 



Avaliação de Usabilidade 

Teste de Usabilidade: é um processo no qual 

participantes representativos avaliam o grau que um 

produto se encontra em relação a critérios específicos 

de  usabilidade (RUB 94). 

Avaliação Heurística: é um processo no qual um 

avaliador interage com a interface e julga a sua 

adequação a princípios de usabilidade reconhecidos, 

as heurísticas (Nielsen, 1994). 



Avaliação Heurística 

Heurísticas: são regras gerais que descrevem uma 

propriedade comum em interfaces usáveis. 



Heurísticas do Jacob Nielsen 

1. Visibilidade do status do sistema 

2. Compatibilidade entre sistema e mundo real 

3. Controle e liberdade para o usuário 

4. Consistência e padrões 

5. Prevenção de erros 

6. Reconhecimento no lugar da lembrança 

7. Flexibilidade e eficiência de uso 

8. Projeto minimalista e estético 

9. Auxiliar os usuários a reconhecer, diagnosticar e 

recuperar erros 

10. Ajuda e documentação 

[www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html] 

Conjuntos de heurísticas tradicionais 

Também se aplicam para avaliar interface de celulares? 



Objetivo: Propor um conjunto de heurísticas de 

usabilidade para telefones celulares. 
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Etapas do projeto 

Etapas Método de pesquisa Status 

1. Levantamento do 
estado da arte 

Revisão sistemática 
da literatura 

Concluído 

2. Mapeamento das 
heuristicas encontradas 

Diagramas de 
afinidade 

Concluído 
 

3. Desenvolvimento de 
um conjunto unificado 
de heuristícas/checklist 

Análise sistemática Concluído 

4. Avaliação do conjunto 
unificado de 
heurísticas/checklist 

Avaliação heurística 
e teste de 
usabilidade 

Em andamento 
 

5. Validação do conjunto 
unificado de 
heurísticas/checklist 

Teoria de resposta 
ao item/Avaliação 
heurística 
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1. Levantamento do estado da arte 

 Objetivo: Identificar e analisar conjuntos existentes de 

heurísticas de usabilidade para celulares 

 Busca realizada nas bases IEEE Xplore, ACM Digital 

Library, Science Direct, Wiley e Springer 

 Resultado:  

 13 artigos relevantes identificados 

 Forte concentração nas heurísticas tradicionais 

 Algumas novas heurísticas específicas para celular 



2. Mapeamento das heurísticas encontradas 

Extrato de agrupamento das heurísticas coletadas, a partir 

da comparação com heurísticas tradicionais (Nielsen, 1994).  

1 2 3 4 ... 

Visibilidade do status do sistema - X X X ... 

Correspondência entre o sistema e o 

mundo real 
- X - X ... 

Controle do Usuário e Liberdade - X X X ... 

Consistência e padrões X - X X ... 

Prevenção de Erros - - - X ... 

Reconhecimento em vez de recordação - X X X ... 

Flexibilidade e Eficiência no Uso X X X X ... 

Estética e Design minimalista X X X X ... 

Ajude os usuários a reconhecer,diagnosticar 

e recuperar de erros 

- X - X ... 

Ajuda e documentação - - X X ... 



3. Desenvolvimento de um conjunto unificado de heuristícas/checklist 

1. Visibilidade do status do sistema 

2. Correspondência entre o sistema e o 

mundo real  

3. Controle do Usuário e Liberdade 

4. Consistência e padrões  

5. Prevenção de Erros  

6. Reconhecimento em vez de 

recordação  

7. Flexibilidade e Eficiência no Uso 

8. Estética e Design minimalista 

9. Ajude os usuários a reconhecer, 

diagnosticar e recuperar de erros 

10. Ajuda e documentação 

1. Compatibilidade entre diferentes 

plataformas  

2. Pouca Interação Homem/Dispositivo 

3. Interação Física e Ergonomia 

4. Legibilidade e Layout 

Heurísticas tradicionais Heurísticas adicionais 



CHECKLIST AVALIAÇÃO HEURÍSTICA DE APLICATIVOS PARA SMARTPHONES 

Avaliadora: Data: 

Aplicativo/versão: Sistema: Dispositivo: 

Heurísticas Questões S N P NA 

Visibilidade do status 

do sistema 

1. Para cada ação do usuário oferece feedback imediato e adequado 

sobre seu status?  

2. Os itens selecionados são claramente distintos dos demais? 

3. Prioriza mensagens relativas a informações críticas e contextuais 

como o status da bateria, status da rede? 

4. As mensagens sobre o status do aplicativo possuem uma 

linguagem clara e concisa? 

5. Todas as telas possuem identificação? 

6. Todas as telas do aplicativo mantêm acessíveis menus e funções 

comuns do aplicativo? 

7. O aplicativo fornece um update do status para operações mais 

lentas? 

8. O aplicativo oferece informações sobre sua versão?  

Anotações:  

3. Desenvolvimento de um conjunto unificado de heuristícas/checklist 



Resultados esperados 

Um conjunto unificado de heurísticas de usabilidade para 

celulares que permita: 

 Tornar os aplicativos mais adequados ao usuário e a tarefa. 

 Facilitar o trabalho de designers e desenvolvedores 

envolvidos em projetos de software para celular. 

 



Sistema Catarinense de Telemedicina e Telessaúde (STT) 

 Permitir o acesso a exames e laudos por médicos, 

técnicos e pacientes via web; 

 Qualificar profissionais das equipes de Saúde da Família. 

 



Versões STT 

Designers tentam aplicar o 

conhecimento obtido a partir de 

guidelines e designs de interface 

baseados na web 

 

 Porém, muitas suposições sobre a interação do 

usuário com o computador não são verdadeiras 

para celulares (Bertini et al , 2009). 

 



STT – iPhone para uso Médico 

Principais tarefas: 

 Realizar laudos de exames 

 



Avaliação da Usabilidade do STT – iPhone para uso Médico 

Avaliações heurísticas 

Correção dos problemas 

encontrados 

Testes de usabilidade 

 

  



Teste de Usabilidade 
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