
	

 

  

Aplicativo 
CuidarTechâExame 

dos Pés 

 

Mestre: Selma de Jesus Bof Vêscovi 

Orientador: Sheilla Diniz Silveira Bicudo 

 

2017 

Produção 
Técnica e 

Tecnológica 



	

Licença Creative Commons: 

 

2 

 
Autores: Selma de Jesus Bof Vêscovi, Sheilla Diniz Silveira Bicudo, Hugo Cristo 

Sant Anna, Cândida Caniçali Primo. 

Tipo da produção: Desenvolvimento de aplicativo/ Programa de Computador 

Ano: 2017 

Disponível em: http://www.enfermagem.vitoria.ufes.br/pt-br/tecnica 

Publicado em:  

Vêscovi SJ, Primo CC, Sant’ Anna HC, Bringuete ME, Rohr RV, Prado TN, Bicudo 

SD. Aplicativo móvel para avaliação dos pés de pessoas com diabetes mellitus. 

Acta Paul Enferm. 2017; 30(6):607-13. http://dx.doi.org/10.1590/1982- 

0194201700087 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O aplicativo CuidarTech “Exame dos Pés” é uma tecnologia dura por tratar-se da 
produção de um software e fornece ao enfermeiro uma ferramenta para auxiliar 
na avaliação e classificação de risco da pessoa com Diabetes Mellitus em 
desenvolver pé diabético. 

Após leitura minuciosa pelos autores e identificação dos conteúdos similares, 
das diretrizes citadas, desenvolveu-se o mapa conceitual que significa o 
delineamento e organização da produção textual necessária sobre classificação 
do risco dos pés de pessoas com DM e elaborado o conteúdo de cada tela, assim 
como os tutoriais do aplicativo e da execução do exame. 

Foram elaboradas sete telas que integram os elementos necessárias para a 
avaliação e classificação de risco dos pés de pessoas com Diabetes Mellitus e 
oito telas (formulários) com a sequência do exame, após sua execução aparece 
uma tela com a classificação do risco e os achados clínicos com as 
recomendações para cada tipo de risco, conforme figuras 1 e 2.  
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Figura 1. Tela apresentação do aplicativo 

 

 

Figura 2. Telas exemplo do aplicativo 

  

Na avaliação de usabilidade pela heurística de Nielson foram detectados quatro 
problemas catastróficos e quatro problemas graves. Seis avaliadores 
consideraram problema catastrófico quando no preenchimento do exame se o 
usuário tiver dificuldade de preencher algum tópico e clicar no símbolo “?” indo 
para a tela de ajuda, ele não conseguia voltar para a tela onde estava. Só era 
possível voltar para a primeira tela do cadastro, sendo violada a heurística de 
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Controle e liberdade do usuário. Três avaliadores identificaram como problema 
catastrófico que após fazer o preenchimento de todos os check box da tela, ainda 
assim aparecia uma mensagem avisando que você precisava assinalar os 
tópicos da referida tela, ou seja, preencher os itens, neste caso a heurística 
violada foi de Flexibilidade e Eficiência de Uso. Três avaliadores referiram como 
problema catastrófico que ao pressionar o botão físico do celular "voltar" quando 
aberto o menu, o aplicativo executa a ação voltar na página sobre qual o menu 
está aberto. Exemplo: durante o preenchimento dos dados do exame, o 
aplicativo volta à tela inicial, fazendo com que o usuário perca todo o progresso 
do exame, sendo violada a heurística de Controle e liberdade do usuário. Um 
avaliador caracterizou como problema catastrófico que depois de salvo não é 
possível editar os exames dos pacientes, infringindo a heurística de Controle e 
liberdade do usuário. 

Como desfecho optou-se em aprimorar o aplicativo corrigindo todas as falhas 
detectadas antes de prosseguir com a avaliação e validação pelos enfermeiros. 

No encontro com os enfermeiros distribuiu-se um estudo de caso com a 
finalidade de simular a prática de realização do exame dos pés de pessoas com 
DM. De posse deste caso, o avaliador consultou o APP CuidarTech “Exame dos 
Pés” e assim respondeu ao questionário abordando os aspectos de 
funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência e manutenibilidade. A partir 
das respostas das avaliações realizadas pelos enfermeiros obteve-se os dados 
apresentados na Tabela 1. Foram consideradas como adequadas as pontuações 
iguais ou superiores a quatro. Na tabela 1 estão apresentadas a média e o desvio 
padrão das respostas dos enfermeiros. 

Tabela 1. Média e desvio padrão das respostas dos juízes enfermeiros 

Perguntas Média das 
respostas 

Desvio-
padrão 

1.Você tem facilidade no uso de aplicativos móveis. 
(funcionalidade) 3,75 1,03 

2. O software é preciso na execução de suas funções. 
(funcionalidade) 4,75 0,46 

3. O software dispõe das principais funções necessárias 
para avaliar e classificar o risco dos pés de pessoas com 
Diabetes Mellitus. (funcionalidade) 

4,75 0,46 

4. O software reage adequadamente quando ocorrem 
falhas. (confiabilidade) 4,12 0,83 

5. O software informa ao usuário a entrada de dados 
inválidos. (confiabilidade) 4,50 0,53 

46. É fácil entender o conceito e a aplicação do software. 
(usabilidade) 4,60 0,51 
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7. É fácil de aprender a usar o software. (usabilidade) 4,62 0,51 

8. O software oferece ajuda de forma clara. (usabilidade) 4,75 0,46 

9. O tutorial do software é de fácil entendimento. 
(usabilidade) 4,75 0,46 

10. O tempo de execução do software é adequado. 
(eficiência) 4,75 0,46 

11. Os recursos disponibilizados no software são 
adequados. (eficiência) 4,75 0,46 

 

De acordo com a tabela 1, as pontuações variaram entre 3,9 a 5, desta forma, o 
aplicativo foi considerado adequado em todos os quesitos. Uma segunda análise 
das avaliações foi executada por meio das respostas dos diferentes juízes para 
a mesma pergunta. Essas médias variaram entre 3,75 a 4.75.   

Quando se questionou os avaliadores, com relação a facilidade no uso de 
aplicativos móveis, as respostas retrataram uma diversificação maior entre os 
enfermeiros com um desvio padrão de 1,03 (Tabela 1). Nas perguntas 2, 3, 8, 9, 
10 e 11 identificou-se uma variabilidade menor revelando que para o manuseio 
do aplicativo não houve dificuldade. Segundo avaliação dos enfermeiros, o 
aplicativo é funcional, confiável, adequado e eficiente. 

Depois da fase de avaliação dos enfermeiros e correções o aplicativo foi 
registrado no Instituto de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do 
Espírito Santo. 
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