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CONTEXTO 
DA PESQUISA

Considerações Iniciais





Cenário atual

1º  Doença cardíaca  

2º  AVC 

Demanda crescente nos sistemas de 
saúde por assistência social;

Gastos com saúde e políticas sociais na 
ordem de 2 - 4% do orçamento total de 
saúde.

DONNAN et al., 2008



Projeções

Howard and Goff, 2012



Reabilitação motora

W.H.O., 2017

► Objetivo: busca maximizar a 
capacidade das pessoas de viverem, 
trabalharem e aprenderem até o 
máximo de seu potencial;

► Benefícios: pode reduzir dificuldades 
funcionais e melhorar a qualidade de 
vida;

► Demandas por tratamento.



► Estimulam a prática repetitiva dos 
movimentos;

► Facilitar o engajamento dos 
usuários;

► Promover o desafio cognitivo e a 
motivação;

► Buscar imersão, interação e 
envolvimento de acordo com sua 
finalidade.

REGENBRECHT et al., 2014; FREITAS et al., 2012; BURKE et al., 2009a; NUNES et al., 2014

Jogos para 
reabilitação motora 
e a Realidade 
Aumentada

Vantagens



► Características
• Complementa o mundo real 

com elementos virtuais;
• Interação em tempo real;
• Realiza rastreamento em 3D;

AZUMA, 1997;NUNES et al., 2014

Realidade Aumentada



SIGRIST et al., 2013; ONG et al., 2011; BARSOM et al., 2016; RASIMAH et al., 2015; SOUSA et al., 2016

RA promove...
► Ambiente aumentado

controlável;
► Treinamento 

individualizado;
► Coleta de dados;



► Feedback em tempo real 
auxiliando na execução correta 
dos movimentos;

► Treinamento para estudantes 
e profissionais de saúde.

RA promove...

SIGRIST et al., 2013; ONG et al., 2011; BARSOM et al., 2016; RASIMAH et al., 2015; SOUSA et al., 2016



BURKE et al., 2009a; ONG et al., 2011; RUBIN and CHISNELL, 2008

Dificuldades no uso de jogos de RA para 
reabilitação motora

Características dos 
usuários Fatores subjetivosLimitações técnicas

Integrar o 
desenvolvimento com 
as demandas dos 
usuários

• Percepção de 
profundidade;

• Falhas no rastreamento ou 
dispositivos;

• Ruídos do meio ambiente.

• Constrangimento social;

• Satisfação com uso.
• Dificuldade na 

comunicação;

• Mobilidade limitada;

• Problemas cognitivos;

• Inexperiência com 
sistemas interativos.



DEY et al., 2018; YÁÑEZ-GÓMEZ et al., 2016

nº de artigos 
de RA foi

5x superior

10%
realizavam testes 
com usuários 

Usabilidade

17%
envolveram 
pacientes ou 
combinação de 
usuários

83% 
utilizaram usuários 
saudáveis

Serious games2005 > 2014



Usuários necessitam realizar os 
movimentos corretamente;

YÁÑEZ-GÓMEZ et al., 2016; COOPER et al., 2007

Precisam compreender rápido e 
facilmente as mensagens de 
orientação;

Pacientes: seria prudente 
poupá-los de testes 
desnecessários;

Usuários saudáveis: 
• maior disponibilidade de amostra;
• podem ser futuros pacientes.

Justificativas



Hipóteses

Percepção dos elementos da 
interface é equivalente para 
ambos os grupos de usuários.

Diversidade nas limitações 
dos pacientes interfeririam na 
captura de dados 
quantitativos.
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QUESTÕES E 
OBJETIVOS



Como avaliar adequadamente a 
usabilidade em jogos ou aplicações para 
reabilitação motora, que fazem uso de 
RA para interagir com os usuários?

Questão



Objetivo geral

Proposta de avaliação que 
contemple a interação do usuário 
com o sistema e a percepção de 
uso através da investigação de 
problemas de usabilidade.



Objetivos específicos

Contextua
lizar 
cenário

Princípios e 
diretrizes 
RA

Verificar 
hipóteses

Diferenças 
entre perfil 
de usuários

Requisitos 
terapias 
motoras



REVISÃO DA 
LITERATURA

Quadro teórico

CAVALCANTI, V. C.; SANTANA, M. I. DE; GAMA, A. E. F. DA; 
CORREIA, W. F. M. Usability Assessments for Augmented
Reality Motor Rehabilitation Solutions : A Systematic Review. 
International Journal of Computer Games Technology, v. 2018, 
p. 19, 2018.



Quais abordagens metodológicas têm sido utilizadas nas pesquisas de 
avaliação de usabilidade dentro do contexto desta pesquisa?

Objetivos:

► Tipos de avaliação, métodos e abordagens são mais comumente utilizados; 
► Perfil de usuário; 
► Diferencial dos estudos melhor avaliados; 
► Problemas relatados



51%

14%

35%

0%

Desempenho de 
tarefa

Percepção e 
cognição

Experiência do 
usuário

Colaboração

TIPOS DE AVALIAÇÃO

46%

36%

6%

4%
8%

Medidas objetivas

Medidas subjetivas

Análise qualitativa

Técnicas de avaliação 
de usabilidade

Avaliações informais

TIPOS DE ABORDAGENS

26%

32%

25%

6%
8% 3%

Execução de tarefas

Análise de performance

Questionário

Entrevista

Observação

Think Aloud

MÉTODOS UTILIZADOS

34%

59%

7%
Pacientes

Usuários saudáveis

Pacientes e usuários 
saudáveis

PERFIL DA AMOSTRAGEM

Classificação baseda em: SWAN and GABBARD, 2005; DÜNSER et al., 2008; BAI and BLACKWELL, 2012



► Combinação entre os métodos 
de coleta de dados;
• evidências baseadas em dados 

quantitativos e também em análises 
de subejtivas e qualitativas;

REGENBRECHT et al., 2011, 2012; DIONISIO CORREA et al., 2013; GAMA, DA et al., 2016; HOSSAIN et al., 2016

Diferencial dos artigos melhor avaliados

► Diferentes configurações nos 
experimentos:
• perfis de usuários distintos, versões 

do sistema, com e sem o uso de 
tecnologia. 



Problemas relatados

► Idoso utilizando novas tecnologias;
► Baixa amostragem; 
► Dificuldade no recrutamento;
► Características dos usuários ligadas ao serviço especializado 

onde o estudo foi realizado;
► Considerar possíveis efeitos residuais em novas avaliações.

COLOMER et al., 2016; PALACIOS-NAVARRO et al., 2016; LEE et al., 2016



QUADRO 
TEÓRICO

Reabilitação motora, RA e usabilidade



KWAKKEL et al., 2004; DOBKIN, 2008; GABITOV et al., 2014; COOPER et al., 2007

► Frequência e intensidade do tratamento;
► Prática e repetição do movimento;
► Especificidade do treinamento;

► Vantagens e desvantagens percebidas;
► Acessibilidade com meio ambiente;
► Barreiras sociais.

Fatores que impactam positivamente
a reabilitação motora

Objetivos

Subjetivos



► princípios básicos para o design
► diretrizes para avaliação de 

sistemas interativos
► HCI
► recomendações para o 

desenvolvimento de interações NUI
► princípios de HCI que adaptados 

para RA
► recomendações para o design 

centrado no usuário em tecnologias 
de saúde

NORMAN, 1990; NIELSEN, 1993; SHNEIDERMAN; PLAISANT, 2005; BLAKE, 2013; DΫNSER et al., 2007; DABBS et al., 2009

Princípios e diretrizes para RA

Don Norman

Jakob Nielsen

Shneiderman and Plaisant

Joshua Blake

Dÿnser et al

Dabbs et al



NIELSEN, 1993



Facilidade de 
aprendizagem
► sistema deve ser de fácil aprendizado para 

que o usuário comece a utilizá-lo 
rapidamente.

Eficiência
► sistema deve ser eficiente, uma vez que o 

usuário tenha aprendido a utilizá-lo obtenha 
uma boa produtividade com ele.

Modelo conceitual ◦ Consistência e 
padrões ◦ Flexibilidade no uso ◦
Mantenha os usuários no controle ◦
Interação direta ◦ Baixo esforço 
físico ◦ Eficácia e Eficiência

Rápida aprendizagem  ◦ Descoberta
Affordances ◦ Significantes ◦
Correspondência entre o sistema e o 
mundo real ◦ Design e estética 
minimalista ◦ Usabilidade universal ◦
Experiência instantânea



Poucos erros
► sistema deve ter uma baixa taxa de erros, 

de modo que o usuário cometa poucos 
erros ao utilizá-lo e, caso ocorram, se 
recuperem facilmente deles.

Satisfação
► deve ser agradável de utilizar para que os 

usuários fiquem subjetivamente satisfeitos 
em utilizá-lo.

Satisfação subjetiva do usuário 
(emocional, orgulho e prazer)

Feedback ◦ Restrições ◦ Controle e 
liberdade do usuário ◦ Visibilidade 
do status do sistema ◦ Prevenção de 
erros ◦ Reconhecimento, diagnóstico 
e recuperação erros ◦ Ajuda e 
documentação ◦ Diálogos para gerar 
fechamento ◦ Reversão fácil de 
ações ◦ Tolerância a erros



Memorização
► deve ser fácil de lembrar como utilizá-lo, 

para que o usuário retome seu uso 
imediatamente após um período sem 
utilizá-lo.

Mapeamentos ◦ Reconhecimento ao 
invés de lembrar ◦ Reduzir a carga de 
memória de curto prazo ◦ Reduzir 
carga cognitiva ◦ Aprendizado 
progressivo ◦ Memorabilidade.



PROPOSTA DE 
AVALIAÇÃO
de Usabilidade





Práticas metodológicas 
encontradas na revisão, 
dispostas conforme 
objetivos dos atributos de 
usabilidade. 

Atributos de 
usabilidade Tipo de avaliação Tipo de abordagem Métodos 

Eficiência  Desempenho de 
tarefa 

Medidas objetivas Execução de tarefas 
Análise de performance 

Poucos erros Desempenho de 
tarefa 
Percepção e 
cognição 

Medidas objetivas 
Medidas subjetivas 
Análise qualitativa 

Execução de tarefas 
Análise de performance 
Questionários 
Observação 

Satisfação Experiência do 
Usuário 

Medidas subjetivas 
Análise qualitativa 

Questionários 
Entrevistas 
Observação 

Aprendizagem Desempenho de 
tarefa  
Percepção e 
cognição 

Medidas objetivas 
Medidas subjetivas 
Análise qualitativa 

Análise de performance 
Questionários 
Observação 

Memorização Percepção e 
cognição 

Medidas objetivas 
Medidas subjetivas 

Análise de performance* 
Questionários 

 

Construção 
da proposta


		Atributos de usabilidade

		Tipo de avaliação

		Tipo de abordagem

		Métodos



		Eficiência 

		Desempenho de tarefa

		Medidas objetivas

		Execução de tarefas

Análise de performance



		Poucos erros

		Desempenho de tarefa

Percepção e cognição

		Medidas objetivas

Medidas subjetivas

Análise qualitativa

		Execução de tarefas

Análise de performance

Questionários

Observação



		Satisfação

		Experiência do Usuário

		Medidas subjetivas

Análise qualitativa

		Questionários

Entrevistas

Observação



		Aprendizagem

		Desempenho de tarefa 

Percepção e cognição

		Medidas objetivas

Medidas subjetivas

Análise qualitativa

		Análise de performance

Questionários

Observação



		Memorização

		Percepção e cognição

		Medidas objetivas

Medidas subjetivas

		Análise de performance*

Questionários









Construção 
da proposta



Desempenho de tarefa
Baseado exclusivamente no comportamento dos participantes.

TAXA DE SUCESSO

► Dados fáceis de coletar;

► Geram informações que podem ser 
tratadas estatisticamente;

► Num intervalo de tempo fixo, pode 
medir a evolução do desempenho ao longo 
de várias utilizações;

TULLIS and ALBERT, 2013; JAKOB NIELSEN, 2001

► Uma taxa elevada: pode demonstrar 
eficiência em sua utilização;

► Uma taxa baixa: pode significar a 
ocorrência de problemas com o sistema ou 
sua utilização.

► Não explicam porque os usuários 
cometeram falhas.



Percepção e cognição
Medidas subjetivas que  podem indicar como os usuários se sentem em relação ao uso 
do sistema e quais suas preferências individuais.

QUESTIONÁRIO SUS 

► Fornece dados sobre a facilidade de 
uso e a usabilidade geral de um sistema.

TULLIS; ALBERT, 2013; BROOKE, 2013

QUESTIONÁRIOS ESPECÍFICOS

► Medir a percepção dos usuários a 
respeito dos recursos para correção de 
erros do jogo.



Experiência do usuário
Sentimentos subjetivos e experiências. 

MÉTODOS FORMAL 
Entrevista semi-estruturada

► Informações intrínsecas sobre as 
opiniões, valores, emoções e percepção 
do usuário;

► Pode ajudar a compreender o 
comportamento dos usuários e suas 
expectativas.

MERRIAM and TISDELL, 2016; KOTHARI, 2004

MÉTODO INFORMAL 
Observação não estruturada

► Complementar as informações de 
comportamento dos usuários;

► Pode fornecer informações limitadas, e 
fatores imprevisíveis podem interferir na 
observação.



METODOLOGIA
Para os experimentos



ARKANOIDAR

► criado para orientar e 
motivar os pacientes a 
realizar movimentos 
terapêuticos de forma 
correta;

► feedbacks visuais e 
sonoros;

► sensor Kinect® para 
rastrear articulações 
do corpo.



► Permite configurações;

► Gera relatório de desempenho com a 
taxa de sucesso dos movimentos, 
erros cometidos e sua duração.

ARKANOIDAR



Etapas dos 
experimentos



Protocolo
ARkanoidAR 1.0 (usuários 

saudáveis)



Protocolo
ARkanoidAR 2.0 (pacientes)



ESTUDO
DE CASO
ARkanoidAR 1.0

1



ESTUDO DE CASO 1

Departamentos: CTG, CAC e AREA II.

Usuários saudáveis
18 a 59 anos45



O que foi bom

Áudio foi predominante na preferência 
dos usuários e comprovado pelo 
desempenho em todos os grupos.

QUESTIONÁRIO

TAXA DE SUCESSO

Estudo de Caso 1



O que foi bom
► Os questionários retrataram de forma sistemática 

as opiniões dos usuários; 

► Junto com as entrevistas, contribuíram para 
identificar deficiências e preferências gerais em 
cada um dos feedbacks. 

Estudo de Caso 1



O que foi ruim

► O feedback de áudio mostrou 
limitações em seu uso 
relacionado ao ambiente em que 
é utilizado. 

► Análise das entrevistas foi 
demorada e subjetiva.

Estudo de Caso 1



O que chamou 
a atenção

QUESTIONÁRIOTAXA DE SUCESSO

QUESTIONÁRIOTAXA DE SUCESSO

Texto teve melhor 
desempenho  que o 
feedback da imagem. 
Porém pareceu agradar 
menos aos usuários.

No grupo IAT, imagem teve 
o pior desempenho,  mas 
houve a preferência por ele 
em relação a texto.

Estudo de Caso 1



ESTUDO
DE CASO
ARkanoidAR 2.0

2



ESTUDO DE CASO 2

Departamentos: CTG e AREA II.

Usuários saudáveis
18 a 59 anos17

Laboratório LANA do Dpto. de Fisioterapia. 

Pacientes
60 a 85 anos10



O que foi bom

Áudio foi unânime na preferência dos 
usuários  fato este também averiguado na 
análise da taxa de sucesso dos 
movimentos.

QUESTIONÁRIO

TAXA DE SUCESSO

Estudo de Caso 2



► As sentenças alternadas e as respostas em 
escala, geraram confusões de interpretação;

► Entrevistas não forneceram informações tão 
relevantes; 

► As limitações motoras dos pacientes podem 
ter influenciado resultados;

► Altos desvios em algumas fases;

► Tempo total do experimento para cada 
usuário sofreu variações.

O que foi ruim

Estudo de Caso 2



O que chamou 
a atenção

QUESTIONÁRIOTAXA DE SUCESSO

Imagem teve pior 
desempenho e não 
agradou aos usuários.

No grupo IAT imagem teve 
o pior desempenho, porém 
na avaliação dos 
questionários ficou 
empatado na media com 
texto.

QUESTIONÁRIOTAXA DE SUCESSO

Estudo de Caso 2



O que chamou a atenção
► Os pacientes tiveram mais tempo para 

se familiarizar com o jogo;

► Dados não indicam a quantidade de 
movimentos realizados;

► Configurações do jogo visavam uma boa 
jogabilidade para os pacientes;

► No grupo pacientes não houve a 
reprodução do movimento da forma 
correta para a errada. 

Estudo de Caso 2



DISCUSSÃO



Poucos erros 

► ajudou no requisito da especificidade do 
treinamento;

► Os feedbacks auxiliaram na visibilidade 
do status do sistema também ajudando 
os usuários a identificar e se recuperar 
de erros;

► Contribuiu para analisar se os usuários 
estavam superando problemas, e se 
interface estava tansmitindo claramente 
seu status.

Aprendizagem

► Refletiu na melhora do desempenho 
dos usuários a medida que adquiriam 
mais experiência com o jogo;

► Em geral, houve aumento na precisão 
dos movimentos entre a primeira fase 
e a última;



Eficiência

► Não pôde ser devidamente verificado;
► foi considerado apenas para correção dos movimentos e não para a 

quantidade de movimentos realizados;
► Nos pacientes, ocorreram 4 casos que precisaram ter uma redução no 

tempo;

► Em geral, houve uma melhora no desempenho, se compararmos a 
primeira fase com a última.



Memorização

► Não houve nos métodos selecionados 
indicativos que medissem este 
atributo; 
► Usuários de primeiro uso;
► Intervalo de tempo sem usar o jogo 

foi muito curto;

► Nenhum dos itens dos questionários 
remeteu a lembrança de ações com o 
sistema. 

Satisfação

► A 1ª sentença do SUS foi a que 
melhor remeteu ao sentimento de 
satisfação e desejo de repetir a 
atividade;

► “Eu acho que eu gostaria de usar 
esse jogo frequentemente”;

► os pacientes demonstraram-se 
satisfeitos com a experiência, 
relatando espontaneamente nas 
entrevistas que gostaram do jogo. 



Semelhanças entre os grupos de usuários

► A sequência de feedback definida para o grupo TIA (texto, imagem, 
áudio), apresentou uma crescente no desempenho; 

► No grupo IAT, onde foi exibido o feedback da imagem na primeira fase, 
este feedback teve o sempre pior desempenho;

► No grupo ATI, o áudio foi o primeiro feedback da sequência, e mostrou-
se mais efetivo para correção de movimentos inclusive se comprado a 
última fase de cada grupo. 



CONCLUSÃO



Revisando objetivos
Percepção de elementos da interface

► A amostragem de pacientes mostrou-se muito diversa no nível de 
instrução e na diversidade de condições físicas;
• Pode ter prejudicado a análise destes dados;
• Amostragem foi bem mais baixa;
• Questionários inadequados para o nível de instrução;
• Possível viés por conta da leitura das sentenças;



Revisando objetivos
Percepção de elementos da interface

► Para os pacientes, questões sensíveis às suas poderiam ser melhor 
observadas durante o uso, ou investigadas através de entrevistas;

► Para os usuários saudáveis, foi válido aplicar os questionários;
• Foi válido aplicar os questionários que detectaram problemas críticos;
• As entrevistas renderam bons insights e sugestões de melhorias.



Revisando objetivos
Dados quantitativos

► Houve resultados semelhantes nas medidas de desempenho em 
ambos estudos de caso;
• Dados equiparáveis aos dois perfis de usuários. 

► Os dados dos pacientes sofreram mais variações devido às 
adversidades de suas condições físicas.

► As limitações motoras dos pacientes pode ter sido refletida numa 
taxa de sucesso mais baixa, e através de desvios mais altos.



Maiores dificuldades

► criação e aplicação dos questionários e entrevistas;
► Questionários com termos difíceis;

► Entrevistas podem ter inibido alguns pacientes;
• Não houve informações relevantes;

• Os usuários não possuíam conhecimento/experiência para emitir 
opinião;

► os trâmites burocráticos com o Comitê de Ética.



Trabalhos futuros

► Desafio e a motivação para o paciente executar mais 
exercícios
► Fatores motivacionais podem promover maior satisfação e 

aumentar o engajamento. 

► Metodologia ideal
► engajamento e a satisfação envolvem fatores intrínsecos de cada 

indivíduo.



Contribuições

► A proposta apresentada contribui para que designers e 
pesquisadores recebam informações relevantes para o 
planejamento, seleção de métodos de avaliação e 
desenvolvimento de jogos semelhantes.



Contribuições
► Publicações em andamento:

► Revisão da Literatura (publicado);
• “Usability Assessments for Augmented Reality Motor Rehabilitation 

Solutions : A Systematic Review”

► Estudo de caso 1 (em revisão);
• “Text, image and audio feedback effects and usability on exercise correction 

during augmented reality rehabilitation”

► Efeitos do Slow Motion (em produção);
• Amostragem de 62 usuários;

► Diferenças na aplicação dos métodos entre os 2 grupos de usuários 
(trabalho futuro).
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