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A alergia alimentar é uma doença crónica, cujo número de afetados 
na União Europeia tem crescido continuamente ao longo dos últimos 
anos, principalmente entre a população infantil. Os sintomas desta 
condição de saúde variam entre os ligeiros, como a irritação da pele, 
e os potencialmente fatais, como é o caso do choque anafilático. 

A gestão desta condição de saúde, que implica necessariamente
a evicção dos alimentos que contém os ingredientes provocadores 
da alergia, traduz-se muitas vezes num enorme impacto no dia-a-dia 
da pessoa afetada e respetivos familiares próximos, dada 
a ubiquidade de alguns dos alérgenos mais comuns. 

O presente projeto de investigação no âmbito do design centrado no 
humano, tem como objetivo o desenho, prototipagem e avaliação de 
uma aplicação móvel para a facilitação da identificação de alérgenos 
em produtos alimentares no contexto da sua compra.

Esta investigação, integrada num projeto doutoral, pretende obter 
um protótipo funcional de uma aplicação para smartphone, que será 
testado por pessoas interessadas e que se disponibilizaram para tal, 
com o objetivo de satisfazer as necessidades e as expetativas dos 
utilizadores com alergias alimentares, de forma a simplificar 
a sua experiência na compra de produtos para o seu consumo diário.

Esta aplicação servirá como suporte a um sistema desenvolvido num 
estudo à parte, possibilitando o reconhecimento de alergénios de 
acordo com as patologias associadas ao utilizador, facilitando 
a leitura e compreensão da informação existente na rotulagem 
desses produtos.

resumo

palavras-chave Design, Alergias alimentares, Prototipagem 
para realidade aumentada



Food Allergy is a chronic disease whose number of affected in 
the European Union has grown over the last few years, especially 
among children. Symptoms of the disease can vary between mild, 
such as skin irritation, and fatal, such as anaphylactic shock. Health 
management, which involves the eviction of food containing the 
allergy-inducing ingredients, often translates into a huge impact 
on the day-to-day life of the affected person and their close 
relatives, given the ubiquity of some of the most common allergenic.

This research project in the scope of user-centered design aims 
to design, prototype, and survey a mobile application for facilitating 
the identification of allergens in food products in the context of their 
purchase.

In order to meet the needs and expectations of users with food 
allergies, this research, integrated in a PhD research, aims 
to deliver a functional prototype of a smartphone application, 
which will be tested by interested people who took the time to do 
it, with the goal of meeting the needs and expectations of users 
with food allergies, to simplify their way of buying daily products for 
consumption. This app will support a system developed in another 
research study, allowing the recognition of allergens according to 
the pathologies associated with the user, facilitating the reading and 
understanding of the information existing in the product’s labeling.

abstract

keywords Design, Food allergies, Prototyping augmented reality
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1. Introdução



1. Introdução

Tendo a alimentação um papel fundamental na nossa saúde, a dieta constitui 
um dos pilares da abordagem terapêutica em diversas patologias. No caso 
da alergia alimentar, uma falha na dieta pode determinar um risco de saúde 
imediato e possivelmente fatal. 

A evicção alérgica alimentar constitui uma tarefa complexa, devido à difícil 
modificação de hábitos e rotinas que muitas vezes exige, como também ao
facto de os alimentos poderem apresentar-se de diversas formas, estando 
muitas vezes oculto entre outros ingredientes ou acidentalmente presente, 
por contaminação cruzada. Existem algumas particularidades que é importante 
o doente conhecer nos alimentos, como também as diferentes situações de 
risco. A informação que existe é relevante e vasta, sendo difícil transmiti-la 
de forma eficaz no tempo disponível para consulta. (SPAIC, 2017)

Estima-se que cerca de 8 % das crianças sofram de alergia alimentar; no caso 
dos adultos a percentagem é inferior, apenas cerca de 5%. (Pádua, Barros, 
Moreira et al., 2016) 

A alergia alimentar é uma doença que ainda não tem cura, sendo que para 
que não ocorra uma reação adversa é necessário evitar por completo 
o alérgeno em causa. A gravidade de uma reação alérgica varia de acordo 
com a alergia de cada um; algumas pessoas ficam sujeitas a irritações cutâneas, 
enquanto outras podem sofrer choques anafiláticos, que em alguns casos, 
podem conduzir à morte. 

Afigura-se muito relevante a necessidade de se estudar, através do design, 
soluções capazes de facilitar o dia-a-dia das pessoas com este problema. 
Tendo em conta a tendente ubiquidade de dispositivos móveis, como 
smartphones, esta dissertação tomou como hipótese que a área do design de 
interação pode dar uma resposta positiva aos problemas que estas pessoas 
enfrentam no dia-a-dia, através da intervenção num problema específico: 
a leitura de alérgenos em embalagens de produtos alimentares. 

Este trabalho é integrado num projeto de doutoramento que aborda 
o problema da comunicação de informação alimentar relativa à presença 
de alérgenos, através do desenvolvimento de um código universal visual 
e tátil de identificação dos mesmos.
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1.1. Pergunta de Investigação

Como pode a Realidade Aumentada ser útil no design de informação 
para a saúde alimentar?

1.2. Hipótese de Investigação

Para este trabalho, levantou-se a hipótese que através da utilização 
da realidade aumentada é possível reduzir o atrito na comunicação 
da informação, aumentando a transparência da interação. Espera-se 
o fomento de uma ligação mais imediata entre os objetos do ambiente 
real e a representação da sua meta-informação, com a consequente 
extensão do seu conhecimento, através da introdução de elementos 
virtuais, ou da remoção de objetos físicos. Propomos que esta abordagem 
pode trazer uma vasta gama de possibilidades de criação de sentido para 
o processo de comunicação. 

1.3. Objetivos e tarefas

Com este projeto pretende-se, através de uma abordagem Centrada 
no Humano (HCD - Human Centered Design), desenhar uma aplicação 
móvel que consiga facilitar o acesso à informação acerca das alergias 
alimentares, tendo como objetivo: 

a) Compreender o contexto e constrangimentos na compra de alimentos 
por parte das pessoas com alergia alimentar;

b) Aferir a adequação de um processo HCD na criação de uma solução 
que facilite a obtenção de informação acerca de alérgenos em alimentos;

c) Desenhar, prototipar e avaliar um artefacto que facilite a obtenção 
de informação acerca de alérgenos em alimentos sob a forma de uma 
aplicação móvel.
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Para isso realizamos um trabalho de observação e recolha de dados, 
desenvolvimento e avaliação, dentro de um contexto de abordagem 
projetual onde irão ser realizadas as seguintes tarefas:
 

• Obter conhecimento a partir da observação de experiências das 

pessoas com alergias alimentares; 

• Desenvolver de forma iterativa protótipos para a resolução do 

problema apontado; 

• Avaliar a qualidade da solução encontrada ao nível da usabilidade 

e experiência de uso;

1.4. Motivação 

Atualmente podemos observar que temas como a nutrição e as alergias 
alimentares começam cada vez mais a ser debatidos, não estando 
a sociedade suficientemente sensibilizada para as dificuldades que os 
doentes alérgicos têm de suportar no seu dia-a-dia.

Tendo em conta este problema, e dadas as possibilidades proporcionadas 
pelas atuais Tecnologias de Informação e Comunicação, surge a motivação 
e a oportunidade de contribuir, através do design, com uma solução 
que possibilite o reconhecimento de alergénios, facilitando a leitura 
e compreensão da informação existente na rotulagem dos produtos, 
de forma mais rápida e eficaz.
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1.5. Génese do projeto

A génese deste projeto nasceu do convite do professor Ivo Fonseca, para 
desenhar uma aplicação móvel inserida no seu projeto de doutoramento. 
(Fonseca, I., Bessa, P., & Vairinhos, M., 2015)
Este estudo com o nome de “Design da experiência na informação para 
a alergia alimentar”, 

pretende investigar e abordar o problema da comunicação de informação 
alimentar relativa à presença de alérgenos, através do desenvolvimento de 
um código universal visual e tátil de identificação dos mesmos. Este código 
deverá ser adequado ao uso por pessoas com diferentes contextos físicos e 
sociais, legível tanto através de meios analógicos como digitais, pretendendo-
se qualificar a sua experiência de uso no contexto nacional. Este projeto 
tenciona contextualizar, compreender e direcionar a problemática da criação 
de uma solução ótima para a obtenção de informação relativa à presença de 
alérgenos em alimentos, inclusiva na forma como a informação é prestada e 
fomentadora de uma experiência de uso mais rica, através da materialização 
de um artefacto de comunicação inovador com os seguintes objetivos:  

• Facilite, agilize e proporcione uma maior qualidade da experiência 

de compra e consumo de produtos alimentares por parte da generalidade da 

população portadora desta doença; 

• Torne a informação acessível a grupos da população normalmente excluídos 

da possibilidade de obter esta informação autonomamente;  

• Facilite as atividades de natureza social e cultural que enquadram 

a relação do utilizador com a escolha dos produtos alimentares. 

Pretende-se que esta investigação se enquadre numa visão do design 

como disciplina consciente da ética da sua atuação no mundo, considerando 

na sua génese as problemáticas da inclusão, qualidade de vida e experiência. 

(Fonseca, I., Bessa, P., & Vairinhos, M., 2015)

No âmbito deste projeto foi desenvolvido um estudo qualitativo, através de 
um levantamento de produtos no contexto de supermercado, tendo sido 
feita uma análise a cada um deles, como será explicado a seguir. 
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1.5.1. Levantamento e análise qualitativa de produtos 
no contexto de supermercado 

Para proteger a saúde dos consumidores alérgicos é necessária a existência 
de um sistema de rotulagem eficaz. A dificuldade na realização das 
compras por parte das pessoas com alergias alimentares é uma constante, 
principalmente no que diz respeito à visibilidade e interpretação das 
informações relacionadas com os alérgenos. 

No âmbito do projeto “Design da experiência na informação para
a alergia alimentar”, foi desenvolvido um levantamento de produtos, em 
supermercado, com o objetivo de avaliar a legibilidade e a visibilidade 
da informação referente à presença de alérgenos do produto. Para isso 
realizou-se um formulário com 9 parâmetros de avaliação de legibilidade e 
leitura:

1) Tipo de letra;
2) Peso da fonte;
3) Rácio largura/altura;
4) Modulação;
5) Leading;
6) Tracking;
7) Distância entre palavras;
8) Visibilidade;
9) Conspicuidade
10) Material da embalagem;
11) Contraste.

Tendo sido preenchido ao longo do processo de levantamento dos 200 
produtos avaliados.
Esta investigação resultou num póster com o título “Visual communication 
of  allergens on food labels: A qualitative assessment”, apresentado na 
conferência “EAACI 2019”.

Com esta avaliação qualitativa foi possível concluir que existe a necessidade 
de reformular a regulamentação relativa aos princípios de comunicação 
visual dos alérgenos, desenvolvendo soluções que deem resposta a requisitos 
funcionais como a legibilidade, facilitando a perceção, compreensão e a 
decisão de compra por parte do consumidor com alergias alimentares.
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1.6. Estrutura da Dissertação 

O presente documento divide-se em quatro capítulos, sendo feito 
de seguida uma breve referência a cada um deles.

No primeiro capítulo, Introdução - apresenta-se o domínio e o foco 
da investigação, introduz-se o problema, objetivos e tarefas a realizar, 
a principal motivação do projeto e a sua génese. 

No segundo capítulo, Enquadramento Teórico - apresenta-se um estudo 
preliminar, e explica-se a problemática associada ao projeto, através 
de teorias e modelos que permitem colocar em prática a ação pretendida 
no trabalho empírico. São abordados temas relacionados com a Interação
Humano-Computador e os seus paradigmas, o Processo e os Princípios 
do Design de Interação, Realidade Aumentada, Design Centrado no 
Humano e a sua abordagem na saúde, Aplicações mHealth e a questão do 
Auto-cuidado. 

No terceiro capítulo, Alergias Alimentares - é dado a conhecer de forma 
mais aprofundada o tema principal desta dissertação, e também alguns 
projetos relacionados com o mesmo.

No quarto capítulo é realizado o Desenvolvimento Projetual, 
complementando o enquadramento teórico, onde se analisam 
os resultados provenientes do processo de recolha de dados. Esta 
observação direta permite confirmar os objetivos traçados inicialmente,
e construir as personas e cenários de uso relevantes. Através da análise 
de aplicações móveis similares, relacionadas com as alergias alimentares, 
e com os resultados dos inquéritos e entrevistas, foi possível identificar 
os requisitos e funcionalidades a integrar na aplicação e desenvolver 
um protótipo de baixa fidelidade, onde se realizaram um conjunto 
de iterações vantajosas para a obtenção de uma solução final. 
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Por fim, no Processo Iterativo, foi feita a descrição final do protótipo 
da aplicação, tal como a descrição do protótipo em realidade aumentada. 
Iniciou-se com a preparação dos instrumentos de avaliação de usabilidade 
que incluiu um teste de avaliação de usabilidade ao protótipo e um 
questionário de satisfação (System Usability Scale) de forma 
a compreender a satisfação do uso do produto. Após a apresentação 
da dinâmica e desenvolvimento das duas sessões da avaliação de 
usabilidade, são descritos os resultados e analises dos testes, para 
finalização deste capítulo.

No último capítulo deste documento são discutidas as considerações finais 
deste projeto de investigação.
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2. Enquadramento
 Teórico



2.1. Design de Interação 

2.1.1. Introdução 

O tecido da sociedade é, na atualidade, marcado pela transformação 
ditada pela ubiquidade dos dispositivos digitais. Alguns exemplos 
paradigmáticos são o telemóvel, computador, sem contar com aqueles que 
não são dotados de uma interface de utilizador, não se fazendo notar pela 
sua presença, mas sim pelos seus efeitos, como é o caso do travão ABS. Se 
se tiver em conta a usabilidade desses produtos percebe-se que nem todos 
tiveram o utilizador em mente quando foram projetados, e sim apenas 
uma função explícita. (Preece, Rogers, Sharp, 2002) 

Segundo Preece (2002), o design de interação consiste em desenvolver 
produtos interativos capazes de fornecer suporte às atividades quotidianas 
das pessoas, criando experiências que compreendam, e melhorem a forma 
como estas trabalham, comunicam e interagem.

 Na opinião de Copper (2014), o design de interação é o exercício 
de idealizar produtos, sistemas e serviços, preocupando-se com a forma, 
e explorando sobretudo o design de comportamento. Dix (2004) 
refere que o design de interação é a criação de operações que utilizam 
diferentes tecnologias. Este processo começa por entender quem serão os 
utilizadores e a circunstância em que estes vão utilizar o produto, 
o que pretendem fazer, o que visualizam e no que estão a pensar. Criando 
cenários, o designer consegue compreender estes factos. 
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2.1.2. Da ergonomia à experiência 

Inicialmente, as únicas pessoas que interagiam com os computadores eram 
os profissionais da área da tecnologia da informação. No fim da década 
de 1980 e início da década de 1990 a evolução tecnológica dos artefactos 
digitais e o seu uso por novos públicos suscitou avanços a nível metodológico 
e teórico na área da Interação Humano-Computador (HCI). (Dix et al., 2009) 

Segundo Padovani (2002), o HCI é um campo de estudo interdisciplinar 
com o objetivo de compreender como e o porquê de as pessoas utilizarem, 
ou não, a tecnologia de informação. Dix (2009) refere que o HCI estuda 
a maneira como a tecnologia influencia o trabalho e as atividades humanas, 
investigando e desenvolvendo processos que pretendem melhorar a relação
das pessoas com os dispositivos computacionais, em diversas situações 
da vida (Dix et al., 2009).

Neste capítulo procura-se compreender a origem do HCI, debatendo sobre 
as diferentes abordagens da interação e da forma como esta é projetada ao 
longo do seu período histórico. Harrison et al. (2007), nomeou um conjunto de 
três paradigmas que associam ideias como o estudo de fatores humanos 
ou ergonómicos entre o Homem, e o sistema ou computador, a nível técnico, 
cognitivo e etnográfico. A evolução do HCI é representada pelos seguintes 
paradigmas da interação:

2.1.2.1. Paradigma técnico

O primeiro paradigma (Paradigma Técnico), tem como objetivo reduzir 
o erro humano, melhorando a união entre o homem e a máquina, ou seja, 
está mais focado nos fatores humanos ou ergonómicos, sendo orientado 
por informações quantitativas. (Harrison, Steve & Tatar, Deborah & Sengers, 
2007);
Alguns exemplos para este primeiro paradigma é a máquina de calcular, 
a fabricação de munições, e o cockpit de avião. (Luka Schulz, 2017)
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2.1.2.2. Paradigma cognitivo 

O segundo paradigma (Paradigma Cognitivo), tem o intuito de ligar 
o processador da máquina e o processador mental, otimizando a precisão 
e eficiência da transferência de informações entre eles, reconhecendo 
tanto o cérebro humano quanto os processadores de informação (Harrison, 
Steve & Tatar, Deborah & Sengers, 2007); 
Alguns exemplos do segundo paradigma são: “a mãe de todas as 
demonstrações” feita por Douglas Englebart; XEROX – a criação 
da Interface Gráfica do Utilizador; e a versão caseira do Pong. (Luka 
Schulz, 2017)
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Fig.1- Exemplos do primeiro paradigma do HCI. Fonte: The Three Paradigms of  HCI

(Luka Schulz, 2017).

Fig.2 - Exemplos do segundo paradigma do HCI. Fonte: The Three Paradigms of  HCI 

(Luka Schulz,. 2017).

2.1.2.3. Paradigma fenomenológico 

O terceiro paradigma (paradigma fenomenológico), pretende humanizar 
as interações, compreendendo a variedade de utilizadores e as suas 
perspetivas. Segundo Harrison (2007)  este utiliza uma metáfora de 
interação fenomenologicamente situada, com objetivo central de suporte 
para a ação situada no mundo (Harrison, Steve & Tatar, Deborah & 
Sengers, 2007);
Alguns dos exemplos do terceiro paradigma são o Assitente do Office;
a assistente pessoal Siri e o HTC Vive. (Luka Schulz, 2017)



2.1.3. Processo do design de interação

Os vários métodos existentes na literatura de design interação 
implicam sempre a necessidade de uma abordagem de investigação, 
desenvolvimento e avaliação. Prece, Rogers, Sharp (2002) identificam 
os seguintes: 

I. Identificação das necessidades do produto avaliado e apresentação 
de propostas de requisitos para solucionar o problema.

Para encontrar os requisitos é necessário conhecer o público-alvo, como 
também o tipo de suporte que o produto poderá oferecer aos mesmos, 
e assim responder às necessidades dos utilizadores.

II. Desenvolvimento de designs alternativos ao pré-existente, 
capazes de preencher os requisitos propostos no item anterior.

O design deve sugerir ideias capazes de atender as necessidades 
apresentadas na etapa de desenvolvimento. Esta fase divide-se em duas: 
design conceptual, onde se produz um modelo conceptual, e design físico, 
onde se estuda as cores, sons, imagens, entre outros elementos.

III. Construção de versões interativas dos designs propostos 
inicialmente, de maneira a serem analisados posteriormente.

Esta é uma das fases do design de interação, é aqui que se projeta
o produto de forma interativa.

Fig.3 - Exemplos do terceiro paradigma do HCI. Fonte: The Three Paradigms of  HCI 

(Luka Schulz, 2017).
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2.1.4. Objetivos do Design de Interação

Uma parte do processo que identifica as necessidades do utilizador, diz 
respeito em ser claro em relação ao principal objetivo do sistema. Estas 
preocupações denominam-se metas de usabilidade e metas decorrentes 
da experiência, sendo diferentes na forma como se desenvolve um projeto, 
mais especificamente nos meios utilizados para serem atingidas. (Preece 
et al.,2005)
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IV. Avaliação do que está a ser construído, no decorrer do processo 
de desenvolvimento.

Os testes de usabilidade são executados respeitando diversos critérios, 
com o envolvimento de um determinado número de participantes que 
irão utilizar o produto, aumentando assim a oportunidade de o produto 
corresponder às espectativas do cliente e do seu público-alvo. (Preece,et 
al.,2005)

Fig.4 - Metas de usabilidade e metas decorrentes da experiência do utilizador. (Preece, Rogers, 
Sharp, 2005, pp. 41)



No esquema anterior é possível visualizar as metas de usabilidade 
e metas decorrentes da experiência do utilizador. Segundo Preece 
(2005), estas metas são fundamentais para o design de interação, sendo 
operacionalizadas por meio de critérios diferentes. No círculo externo 
é possível observar as metas decorrentes da experiência do utilizador.

2.1.5. Metas de Usabilidade

Pela definição da ISO, a norma ISO 9241 – 11, 

fornece uma estrutura para entender o conceito de usabilidade e aplicá-lo a si-
tuações em que as pessoas usam sistemas interativos e outros tipos de sistemas 
(incluindo ambientes incorporados) e produtos (incluindo produtos industriais e 
de consumo) e serviços (incluindo serviços técnicos e pessoais).(ISO 9241-11)

A usabilidade é vista como a forma de garantir que os produtos interativos 
sejam de fácil compreensão, eficazes na sua utilização 
e agradáveis na perspetiva do utilizador. Assim podemos dizer que 
a usabilidade tem como principais objetivos (Preece et al., 2002):  

a. Eficácia
Está relacionada com a durabilidade e qualidade. Mede a relação entre 
o efeito da ação e os objetivos pretendidos.

b. Eficiência
Refere-se ao dinamismo e rapidez. Indica a relação entre os resultados 
obtidos e os recursos empregados. É a capacidade do utilizador para 
conseguir produtos mais elevados em relação aos insumos necessários para 
obtê-los. 

c. Segurança 
É quando se pretende proteger o utilizador de situações indesejadas, 
ou evitar que este realize ações indesejadas acidentalmente. Nesta fase 
é importante prevenir o erro do utilizador e reduzir o risco de este realizar 
uma ação por engano. É essencial fornecer-lhe também várias formas de 
retorno no caso de este se enganar.
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d. Utilidade
O sistema deve oferecer ao utilizador um conjunto de funções que permitam 
a realização de tarefas da maneira desejada.

e. Capacidade de aprendizagem

Diz respeito ao quão fácil é aprender a utilizar um determinado sistema 

e quanto tempo o utilizador leva para iniciar o uso das tarefas 

fundamentais e para aprender o conjunto de operações necessárias para 

realizar conjuntos amplos de tarefas.

f. Capacidade de memorização

É a facilidade de lembrar como se utiliza o sistema, após já ter aprendido 

como fazê-lo, mesmo em casos que o sistema não é utilizado com muita 

frequência. Diz respeito a que tipos de suporte de interface são fornecidos 

para auxiliar os utilizadores a recordar a forma de realizar determinada 

tarefa.  

2.1.6. Metas decorrentes da experiência do utilizador

Na continuidade da evolução do HCI, observou-se que a definição das 
metas da experiência eram fundamentais para compreender a evolução 
dos produtos digitais. Diversos profissionais e pesquisadores passaram 
a observar novas metas que para além de tratar da eficiência 
e produtividade no trabalho passariam a preocupar-se também com 
a criação de sistemas satisfatórios, agradáveis, divertidos, entre outras 
características. O objetivo desta mudança está na experiência que 
os produtos fomentariam nos utilizadores, e nos sentimentos e emoções 
que estes possuíam no decorrer da interação. (Preece, Rogers, Sharp, 2002)

O design de interação tem os seus princípios definidos como 
procedimentos que são aplicados e que resolvem problemas relacionados 
com o comportamento, a forma e o conteúdo da interface. Em todo 
o processo de design são empregues estes princípios que advém 
de conhecimento adquirido na observação de características previsíveis 
do comportamento humano na sua relação com as máquinas. Estes têm 
como principal objetivo servir e otimizar a experiência do utilizador 
quando entra em contacto com o produto. (Cooper et al., 2014) 
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2.1.7. Ramos de investigação na área do design de interação

Se no início do séc. XXI os GUI (Graphical User Interfaces) se haviam 
afirmado como o paradigma dominante de interação entre pessoas 
e computadores, diversos modos de interação continuavam a ser 
estudados e desenvolvidos tais como a computação física, a computação 
vestível, as interfaces hápticas e tangíveis, o reconhecimento de imagem, 
a realidade aumentada, entre outros.) Todas estas partilham um aspeto 
em comum, libertam-se das telas dos computadores alojando-se num 
mundo mais concreto, afastando-se de um espaço mais controlado 
e restrito, tornando-se objetos dos quais estamos cercados. (Ranoya, 2018)
Alguns exemplos de áreas de conhecimento onde a HCI também intervém 
são:

• Computação física: 

A computação física consiste numa abordagem entre o computador 
e o humano considerando a forma como os humanos se expressam 
fisicamente. Esta toma como ponto de partida as capacidades do corpo 
humano, tentando projetar interfaces, tanto de software como de 
hardware, com capacidade de sentir e responder ao que os seres humanos 
podem executar fisicamente. (Igoe, 2014)

• IoT (Internet of  Things): 

As IoT são uma extensão da Internet atual, que proporciona aos objetos 
do dia-a-dia, com capacidade computacional e de comunicação, conectar-se 
à internet, promovendo a comunicação entre as pessoas e os dispositivos, 
possibilitando uma diversa quantidade de novas aplicações. Esta emergiu 
dos avanços de várias áreas como sistemas embutidos (embedded systems), 
microeletrónica, comunicação e sensoriamento. (Santos, Silva, Cele et 
al.,n.d.)



• Inteligência artificial:

A inteligência artificial consiste numa área de pesquisa relacionada com 
os computadores simulando o comportamento humano. (Kishimoto, 
2004) Este é um ramo da ciência da informática que pretende que os 
computadores se comportem de forma inteligente. A área da IA é muito 
ampla, relacionando-se com a psicologia, biologia, lógica matemática, 
linguística, engenharia, filosofia, entre outras áreas científicas. Este é um 
campo em constante desenvolvimento, que tem vindo a ser aperfeiçoado 
ao longo dos anos. 

Um dos exemplos da utilização da Inteligência Artificial é na medicina, 
existindo robôs capazes de auxiliar as cirurgias. Em alguns casos já não 
existe a necessidade de o médico estar presente, tendo de ser apenas 
controlados remotamente. (Gomes, 2010)

• Realidade virtual:

A realidade virtual é uma interface que possibilita ao utilizador navegar 
e interagir com o ambiente tridimensional, concebido pelo computador, 
em tempo real, utilizando dispositivos multissensoriais. Esta proporciona 
aos utilizadores interações naturais, como a utilização dos sentidos (visão, 
tato, audição), de forma a enriquecer a experiência dos utilizadores, 
em ambientes virtuais renderizados. Apesar das suas vantagens, esta 
necessita de equipamentos especiais, como capacetes, luvas, óculos, entre 
outros, para que o utilizador tenha a perceção que se localiza no ambiente 
virtual onde se realizam as interações. (Kirner, Siscoutto, 2007)

Outro ramo de investigação onde o design de interação se interceta é a 
Realidade Aumentada, que será referida com maior detalhe no próximo 
capítulo.
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2.2. Realidade Aumentada

Na década de 90, propiciada pela evolução tecnológica, surge a Realidade 
Aumentada. Esta permite sobrepor objetos e ambientes virtuais sobre 
o espaço físico, através da utilização de um dispositivo tecnológico.  Ao 
contrário da Realidade Virtual, a pessoa assiste diretamente ao cenário 
real que a rodeia. (Kirner, Siscoutto, 2007)

Segundo Schmalstieg (2010) a realidade aumentada consiste numa 
tecnologia que permite misturar o mundo real com o virtual, 
possibilitando uma maior interação e abrindo uma nova dimensão para 
a forma como executamos tarefas. Hoje já nos deparamos com telemóveis 
equipados com este sistema, que fornecem uma plataforma acessível 
e versátil para aplicativos de realidade aumentada, capazes de processar 
recursos gráficos através das suas camaras. 

Kirner (2011) reconhece que a realidade aumentada consiste na melhoria 
do mundo físico através de objetos virtuais, posicionados em tempo 
real através de um tipo de dispositivo tecnológico. Esta é também uma 
interface apoiada na sobreposição de informações virtuais, que podem 
consistir por exemplo em imagens, estáticas e/ou dinâmicas e sons, 
geradas pelo computador.

Esta gera a ilusão de que os elementos virtuais são reais, devido 
ao acréscimo desses elementos no espaço percetível de quem está 
a utilizar, criando a sensação de presença num ambiente que não é real, 
incluindo e excluindo elementos virtuais ou físicos, oferecendo diversas 
possibilidades de criação de sentido no processo de comunicação. 

A Realidade Aumentada tem como principal vantagem a capacidade 
de comunicação, mantendo íntegra a relação visual e háptica do utilizador 
com o real. (Vairinhos, 2014) 
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2.2.1. Visual Markers

Para esta aplicação utilizou-se como técnica de registration os “visual 
markers” ou fiduciais, pois permitem referenciar o ambiente real onde se 
desenrola a interação. Estes são utilizados normalmente em aplicações 
para interiores, com o objetivo de dispor sistemas de identificação 
semelhantes a códigos de barras ao longo do cenário real. A sua utilização 
possibilita ao sistema determinar a posição do ponto de observação do 
utilizador e a sua orientação relativamente ao cenário real a partir de 
algoritmos de Computer Vision, sendo fáceis de detetar do ponto de vista 
computacional. (Vairinhos, 2014) 
Na imagem que se segue podemos visualizar um exemplo de vários visual 
markers.

Fig.5 - Exemplos de Fiduciais. FONTE: Automatic generation and detection of  highly reliable 
fiducial markers under occlusion.

Para este projeto tomou-se como hipótese que a utilização do código 
desenvolvido no estudo - “Design da experiência na informação para 
a alergia alimentar”, pudesse consistir no fiducial utilizado para verificar 
e detetar a funcionalidade de realidade aumentada na aplicação móvel.

Ao utilizar representações tridimensionais mais próximas da realidade 
possibilita também interações mais naturais. Por isso, a realidade 
aumentada vem sendo considerada uma possibilidade concreta de vir 
a ser a próxima geração de interface popular, a ser usada nas mais 
variadas aplicações em espaços internos e externos. (Kirner, Siscoutto, 
2007) Esta pode constituir numa mais valia em relação às aplicações 
estudadas nesta investigação, dado que poderá reduzir a mediação 
no processo de escolha dos produtos no contexto de supermercado. 
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2.3. Design centrado no humano

As abordagens do Design Centrado no Utilizador, e do Design 
Centrado no Ser Humano são fundamentais para a realização projetual. 
Possuindo diferentes definições, estas utilizam práticas e métodos 
bastante semelhantes. Donald Norman (2013) autor dos termos, define-
nos como sendo uma abordagem que primazia as necessidades, recursos 
e comportamento humano, e de seguida os projetos para adaptar essas 
necessidades, capacidades e modos de comportamento. 

Um bom design começa pela compreensão da psicologia e da tecnologia. 
Um bom design requer uma boa comunicação, especialmente entre a máquina 
e a pessoa, indicando as ações possíveis, o que está a acontecer e o que está 
prestes a acontecer. (Norman, 2013)

De acordo com Bonsiepe (2011), o humanismo projetual é uma forma 
de os designers compreenderem as necessidades de diferentes grupos 
sociais. O Design Centrado no Humano (DCH) tem em consideração 
aspetos sociais, físicos e cognitivos do seu público-alvo, utilizando uma 
abordagem que não determina as suas preferências e soluções. O DCH 
começa por considerar as áreas da psicologia, neurocência, ergonomia, 
ciência da computação e inteligência artificial como ferramenta para 
identificar as necessidades e expectativas dos potenciais utilizadores, 
apoiando-se em técnicas que comunicam, interagem enfatizam e estimulam 
o envolvimento das pessoas, compreendendo os seus desejos, necessidades 
e experiências que, normalmente, ultrapassam as suas próprias perceções. 
(Harada, Chaves, Groulius et al., 2016)

Tradução:

 “Good design starts with an understanding of  psychology and technology. Good design requires good 

communication, especially from machine to person, indicating what actions are possible, what is happening, 

and what is about to happen.” (Norman, 2013)



De acordo com Brown (2010), o DCH estuda e cria insights através 
da observação, produzindo algo que irá refletir precisamente o que 
as pessoas pretendem. Esta metodologia preocupa-se com a forma como 
estas observam, compreendem e convivem com os objetos, não apenas 
o indivíduo principal, mas todos os que de alguma forma estão envolvidos 
e interferem na relação do indivíduo com o produto, sendo considerados 
os stakeholders. (Krippendorff, 2000) 

Reconhecendo as necessidades e os interesses do utilizador, Donald 
Norman criou o termo design centrado no Humano (DCH) na década 
de 1980, descrevendo os princípios de diálogo entre o Humano e o 
Artefacto:

1. Capaz de determinar que ações são possíveis em determinado 
momento;
2. Tornar as coisas visíveis, incluindo o modelo conceitual do sistema, 
as ações alternativas e os resultados das ações;
3. Facilitar a avaliação do estado atual do sistema;
4. Seguir os mapeamentos naturais entre as intenções e as ações 
necessárias; entre ações e o efeito resultante; e entre a informação que
é visível e a interpretação do estado do sistema. (Norman, 1988, p.188)

As soluções que nascem do DCH devem ser desejáveis, praticáveis 
e viáveis. No contexto deste trabalho faz sentido referir esta metodologia, 
tendo esta a preocupação de envolver as pessoas em todo o processo de 
investigação, e de tentar perceber o que estas desejam verdadeiramente.
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2.3.1. Etapas do design centrado no humano

O Design Centrado no Humano é um processo onde se mantem o foco nas 
necessidades, desejos e limitações dos utilizadores durante todo o projeto, 
sempre que é tomada uma decisão até ao lançamento do produto. Segundo 
Knabbenn (2017), o HCD tem quatro etapas básicas:

• Identificar e definir requisitos: levantar as necessidades das 
pessoas e criar requisitos através de pesquisas, observações e entrevistas.

• Criar soluções alternativas: Levantar hipóteses e ideias que podem 
vir a solucionar os problemas encontrados durante a identificação dos 
requisitos.

• Construir protótipos testáveis: Tirar a ideia do papel e criar 
protótipos testáveis.

• Avaliar com as pessoas: Testar os protótipos com os utilizadores 
de forma a descobrir o que se pode melhorar, e validar as alternativas 
propostas. 

No sentido de haver uma compreensão dos interesses das pessoas na 
melhoria dos processos, várias abordagens têm sido criadas, de destacar 
por exemplo a da IDEO, uma empresa internacional de design, relevante 
no desenvolvimento de metodologias de HCD para a inovação. A sua 
abordagem propõe três fases: Ouvir, criar e implementar. Segundo 
a IDEO (2011), na fase “Ouvir”, a equipa de design reúne histórias 
inspirando-se nas pessoas. A fase “Criar” implica trabalhar em equipa, 
de modo a traduzir aquilo que foi dito pelas pessoas em oportunidades, 
soluções e protótipos. E por fim, a fase “Implementar” que marca 
o início da implementação de soluções através de um sistema rápido de 
modelagem de custos e receitas, estimativas de capacitação e planeamento 
de implementação. Esta fase ajudará a produzir novas soluções. (Ideo, 
2011).

A expectativa das pessoas é cada vez maior quando nos referimos à 
utilização de interfaces móveis, como também a sua exigência em relação 
a estas. A escolha da metodologia de HCD é relevante porque constitui 
um elemento fundamental para o sucesso de um projeto de design de uma 
aplicação móvel. Esta metodologia utiliza ferramentas e processos como 
entrevistas, observações de campo, personas e prototipagem, o que faz 



com que as decisões do projeto sejam tomadas de forma mais concreta 
e validadas pelos possíveis utilizadores, melhorando a sua experiência. 
(Knabbenn, 2017) 
Para este projeto adotaram-se alguns métodos anteriormente referidos, 
sendo estes as entrevistas, personas e prototipagem.  

2.3.2. Empatia

O HCD tem como princípio a empatia, esta é a habilidade de se colocar no 
lugar dos outros, e resolver problemas a partir das suas perspetivas. Criar 
empatia com as pessoas para quem estamos a trabalhar permite entender 
o contexto e as complexidades do quotidiano de cada uma. (Ideo, n.d.). 

2.3.2.1. Promoção do afeto positivo

A emoção é um elemento importante para a tradução da experiência, mas 
apenas nos últimos anos esta tem sido tomada em conta, começando 
a ultrapassar a importância dos elementos funcionais do design. Para além 
da utilidade dos sites e da sua usabilidade, é importante que estes incitem 
o utilizador a experimentar emoções, como o prazer, confiança e 
satisfação. (Cyr, n.d.)

Esta aplicação foi desenhada no sentido de transmitir de forma positiva 
a gestão da doença das pessoas com alergias alimentares, tendo sido 
levado em conta a promoção do afeto positivo durante o desenvolvimento 
da aplicação.
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2.3.3. Design centrado no humano para a saúde 

A saúde é uma área recente de intervenção para o design. Do ponto 
de vista de Craig (2017), o design para a saúde consiste no conhecimento 
e prática no contexto do design de produtos, serviços e intervenções 
de saúde que promovam a dignidade e melhorem a qualidade de vida.  

A relação entre o design e a saúde sempre existiu, mas a segunda década 
do século XXI observou uma mudança que pretende aproximar ainda 
mais os dois. Esta aproximação foi possível devido à criação de produtos 
e serviços, por profissionais de design e de cuidados de saúde, que 
pretendem promover a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas que 
procuram aceder aos mesmos. O design permite ainda melhorar 
a comunicação, a eficiência e a compreensão, e assim a experiência dos 
pacientes e profissionais de saúde (Chamberlain & Craig, 2017). 

Algumas organizações de saúde têm vindo a crescer no que diz respeito 
à utilização de ferramentas e métodos do projeto de HCD, criando assim 
melhores experiências aos pacientes, sendo que nos últimos anos muitas 
organizações de saúde têm vindo a contratar designers internos, já que 
o valor do seu pensamento tem vindo a ser mais procurado (Beaudry, 
2017). 



2.4. Acerca da abordagem do design na saúde

Existem muitas oportunidades de trabalho no campo da experiência 
do design para a saúde. A implementação da metodologia descrita 
anteriormente mostra-se relevante, existindo um pequeno, mas crescente 
número de organizações de saúde que utilizam estes instrumentos e 
métodos para criar experiências mais agradáveis. (Beaudry, 2017)

Guinn (2017) recomenda que este processo tenha em mente 
o conhecimento dos objetivos, as motivações, e também as necessidades, 
físicas e emocionais das pessoas para quem se projeta. Os obstáculos 
que o designer irá abraçar devem ser enunciados com base na empatia, 
nos conhecimentos e desenvolvimentos conseguidos através do próprio 
público. É importante ir além do que já é compreensível, ou seja, procurar 
novas soluções e sentidos para o problema definido, desenvolver critérios 
para avaliar as ideias, selecionando as que são mais vantajosas para 
desenvolver um projeto com mais detalhe. É igualmente importante criar 
objetos palpáveis, com os quais as pessoas possam interagir, explorando 
ainda mais a ideia do designer, sendo necessário partilhar os protótipos 
com o público no seu quotidiano, e reunir um feedback sobre a forma 
como estes interagem com o produto. (Guinn, Jefferson, 2017)

Quando se projeta para a saúde as tarefas como a realização de 
entrevistas, observar e prototipar tornam-se mais difíceis de executar, 
visto que estas têm de ser combinadas com regulamentações médicas 
especializadas, protocolos clínicos desconhecidos, assuntos delicados 
e participantes mais frágeis. (Guinn, Jefferson, 2017). 

Convidar os pacientes e funcionários a participar como co-criadores 
nos processos, serviços ou produtos é fundamental. Para além disso, é 
fundamental criar protótipos simples, capazes de ser testados e validados, 
adotando uma abordagem rápida e interativa ao corrigir e desenvolver 
processos, serviços e produtos. É necessário avaliar essas experiências 
com os utilizadores finais, de forma a promover a sua aprendizagem e 
criar uma abordagem baseada nas evidências, para inovar e modificar 
o sistema. (Abras et al., 2004). 
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2.5.  Aplicações mHealth 

Em vigor dos avanços tecnológicos e científicos que se verificaram 
nas últimas décadas e com a vulgarização da utilização de dispositivos 
móveis, consideram-se mudanças de paradigma na forma como as pessoas 
realizam as tarefas diárias individuais, como comunicam e interagem 
umas com as outras. Cada vez mais as tecnologias móveis são utilizadas 
no âmbito da saúde, como forma de comunicar, monitorizar e educar 
pacientes, facilitando a autogestão da sua saúde, e doenças. (Hamine, 
Gerth-Guyette, Faulx, et al., 2015)

 A divulgação da Internet em escala global e a quantidade de recursos 
apresentados pelas Tecnologias de Informação e Comunicação permite 
uma redução constante da barreira para o acesso à informação e aos 
mais variados serviços. Neste contexto, tendem a surgir cada vez mais 
possibilidades de inovação em diversas áreas, incluindo a da saúde. 
O avanço das tecnologias móveis no âmbito da saúde evoluiu para 
um novo campo denominado mHealth ou mobile health, que pode ser 
traduzido como saúde móvel.

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) define a mHealth como 
a prática da saúde pública suportada por dispositivos móveis, como 
tablets, smartphones, dispositivos de monitoramento de pacientes, 
assistentes digitais pessoais, entre outros dispositivos sem fio. 
Este é um movimento que pretende diminuir os obstáculos entre a saúde 
e a população em geral, apoiado pela utilização da tecnologia. (“Mobile 
Health – Conheça a tecnologia que esta a revolucionar a saúde”, 2016)

Hamine (2015) conduziu uma revisão sistemática, analisando o impacto 
das tecnologias mHealth na forma como estas auxiliam na adesão 
de pacientes na gestão de doenças crônicas. Este abordou diversos 
tópicos como a usabilidade, viabilidade e aceitabilidade destas soluções, 
concluindo que as tecnologias mHealth podem contribuir para uma 
concordância maior por parte dos pacientes ao tratamento, sendo que 
para alguns existem ainda diversas dificuldades, como compreender 
e manusear estas tecnologias, principalmente no que diz respeito 
à quantidade de menus para navegação e ao tamanho reduzido dos botões 
nas interfaces. 
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Com o potencial de impulsionar o sector da saúde no sentido de uma 
prestação de serviços mais eficiente e centrada no paciente, a mHealth 
estimula também a sustentabilidade económica dos sistemas de saúde. 
Apesar das promissoras projeções iniciais, a implementação da mHealth 
na União Europeia aparenta ter sido limitada por obstáculos estruturais 
e regulamentares. A incerteza associada ao quadro regulamentar 
aplicável, a proteção de dados pessoais e a falta de modelos adequados 
de reembolso são apontados como principais barreiras a uma ampla 
adoção deste tipo de tecnologias. Um diálogo permanente e construtivo 
entre as partes interessadas é vital para garantir que soluções de mHealth, 
seguras e eficazes, são plenamente exploradas. (Teles, 2016) 

A literatura científica atual relativa às aplicações mHealth refere 
intensamente a necessidade de utilização de metodologias que promovam 
a empatia, como o HCD para que seja possível criar interfaces mais 
utilizáveis e qua vão ao encontro das expetativas e objetivos das pessoas. 
No caso das aplicações mHealth para pacientes com doenças crônicas, 
além de se pretender atender a normas básicas e usabilidades, existem 
outros fatores humanos que devem ser considerados, de modo a que 
os serviços sejam projetados de forma a promover experiências mais 
positivas para estes pacientes. (Duque, 2017)



2.5.1. mhealth no fomento do auto-cuidado 

A administração do autocuidado em saúde foca-se na autonomia, no 
compromisso e na autoconfiança do paciente com a doença crônica, sem 
a necessidade de envolver um cuidador externo na prestação do serviço 
de mHealth. As soluções, em alguns dos casos, podem estar relacionadas 
com a conexão de sensores corporais, que têm a função de recolher dados 
fisiológicos ou contextuais do paciente, como a frequência cardíaca 
e respiratória, pressão arterial, temperatura do corpo, nível de glicose, e 
muitos outros. Estes dados serão futuramente transmitidos para uma base 
de dados da unidade móvel, que será responsável pelo armazenamento 
local, análise e processamento, com a finalidade de facultar dados ao 
paciente por meio de uma interface gráfica (Schmitt, 2016). 

Esta nova geração de consumidores e também de pacientes evidencia 
um interesse cada vez maior em auto-gerenciar e controlar a sua própria 
saúde, mais propriamente através dos seus dispositivos móveis. Este 
interesse esta relacionado com o facto de os utilizadores procurarem 
respostas rápidas em relação à sua saúde, existindo atualmente bastantes 
aplicações para este fim. 

Nestes aplicativos podemos encontrar diversas funções como a capacidade 
de guardar dados pessoais sobre a saúde clínica; enviar informações aos 
profissionais de saúde, investigadores e pacientes; acompanhar os sinais 
vitais do paciente em tempo real e facilitar o atendimento médico através 
da informação que disponibilizam online. O paciente tem cada vez mais 
um perfil de consumidor de serviços de saúde que procura estar sempre 
bem informado, equacionando as opções e ofertas de saúde, e adotando 
um papel mais ativo na gestão da sua saúde e doença (Direção Geral da 
Saúde, 2015). 
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Este autocuidado pode ser também apoiado, utilizando estratégias que 
podem incluir a avaliação, estabelecimento de metas, planeamento de 
ações, resolução de problemas e acompanhamento. O papel central 
do paciente na gestão da sua própria saúde deve ser promovido, tendo 
os profissionais de saúde o dever de acompanhar esta evolução constante, 
e devem julgar esta evolução tecnológica como uma forma de facilitar 
os processos, abrindo espaço para que outros sigam esta tendência. 
(“Mobile Health – Conheça a tecnologia que esta a revolucionar a saúde”, 
2016). 

Podemos entender então que esta tecnologia facilita bastante 
o atendimento por parte dos profissionais de saúde, oferecendo maior 
agilidade na hora de obter informações, possibilitando fornecer aos 
pacientes um suporte para o autocuidado contínuo, um apoio emocional 
e estratégias para conviverem com as suas doenças. 
 



3. Alergias Alimentares



3.1. Introdução 

Apesar da alergia alimentar ser uma patologia que tem vindo 
a crescer no mundo ocidental, em Portugal os sintomas, o tratamento 
e a prevenção das reações aos alimentos ainda é um assunto bastante 
desconhecido, o que dificulta ainda mais a vida dos que sofrem com 
esta doença. (Alimenta, n.d.) Contribui para o aumento destas doenças, 
principalmente em países industrializados, o estilo de vida que 
as pessoas levam, a poluição a que estão sujeitas e alteração de hábitos 
alimentares. As defesas do organismo humano estão sujeitas a grande 
variedade de ataques, fazendo as pessoas adoecer mais facilmente, 
especialmente com patologias deste género. (Falcão, n.d.)  

No presente capítulo descreve-se em maior detalhe o que são as alergias 
alimentares, tendo como finalidade dar a conhecer melhor esta doença, 
e como pode afetar o dia-a-dia das pessoas que vivem com ela e também 
daqueles que as rodeiam. Será feita a referência a outras doenças, como as 
intolerâncias alimentares e a doença celíaca, analisando as suas diferenças. 

3.1.1. Definição 
 
Segundo a SPAIC (Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia 
Clínica) a alergia alimentar consiste numa excessiva resposta do sistema 
imunológico aos alergénios.  

Partículas estranhas ao organismo, mas habitualmente inócuas. Esta resposta 
ocorre nos indivíduos atópicos, ou seja, aqueles que herdam a capacidade de 
desenvolver alergia. (SPAIC, 2017, p. 9)  
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3.2.  Sintomas  
 
Uma reação alérgica pode ter diferentes manifestações clínicas, estas 
podem variar de moderadas a graves, e em alguns casos levar à morte. 
(Nunes, Barros, Moreira, 2012) Os sintomas das alergias alimentares 
podem surgir entre alguns minutos até duas horas após a ingestão do 
alergénio, e traduzem-se normalmente em reações cutâneas, respiratórios, 
gastrointestinais e cardiovasculares. O choque anafilático é também 
uma reação possível, e a mais grave de todas, esta pode resultar em 
dificuldade respiratória, perda de consciência ou até mesmo a morte, se 
não for tratada de imediato. (Genésio, 2018) Segundo dados coletados por 
uma pesquisa da Minnesota (Estado da região centro-oeste dos EUA), 
esta é uma reação que mata cerca de 200 pessoas por ano nos EUA. 
(Koukides,2010) 

Segundo Nunes (2012) alguns dos sintomas mais comuns das alergias 
alimentares traduzem-se em: 

Podendo consistir em manifestações respiratórias mais graves, como 
o edema da glote e da língua, sensação de formigueiro na boca, diminuição 
da pressão arterial e/ou perda de consciência.

Manifestações cutâneas
Que podem consistir em erupções 

cutâneas, eczema e urticária;

Manifestações gastrointestinais
Como vómitos, dores abdominais 

e diarreia;

Manifestações respiratórias
Podendo ser pieira ou dificuldades 

respiratórias.
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Tab. 1 - Sintomas mais comuns das alergias alimentares. (Nunes, 2012)



3.2.1. Reação Anafilática  

A anafilaxia é uma reação que pode ocorrer em muitos dos indivíduos com 
alergia alimentar, podendo ser fatal se não for tratada convenientemente. 
Trata-se de uma manifestação muito grave, com múltiplos sinais 
e sintomas, onde se incluem os cardiovasculares. As alergias que mais 
se associam à anafilaxia são ao leite de vaca, ovo, peixe, amendoim, frutos 
de casca rija e marisco. (Nunes et al., 2012) 

Para prevenir uma reação anafilática, as pessoas com alergias graves 
devem ter sempre consigo um kit de emergência, que contém 
normalmente anti-histamínico, corticoides e uma caneta de adrenalina. 
(Pinto, 2018)

Fig.6 - Caneta de Adrenalina EpiPen. FONTE: (“SIC Notícias | Nova caneta de adrenalina no 
mercado a partir de quarta-feira,” 2015)
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3.3.  Diferença entre alergia e intolerância alimentar 

A alergia alimentar pode ser confundida por uma reação mais comum 
que tem o nome de hipersensibilidade alérgica, mais conhecida como 
intolerância alimentar. Embora seja incómoda, esta não envolve o sistema 
imunológico, tendo menos gravidade. (Mayo Clinic, 2017).  

É importante esclarecer a diferença entre alergia e intolerância alimentar, 
estas distinguem-se pela gravidade e tratamento de cada uma. De acordo 
com Pádua (2016) uma intolerância alimentar caracteriza-se por uma 
reação adversa, reprodutível, que ocorre após a exposição a um 
determinado alimento, mas que ao contrário da alergia alimentar, não 
envolve o sistema imune, nem causa anafilaxia. A maioria das reações 
físicas a certos alimentos é causada por uma intolerância alimentar, esta 
pode provocar sintomas idênticos a uma alergia alimentar, sendo muitas 
vezes confundidas. (Mayo Clinic, 2017) Ao contrário da alergia alimentar, 
os sintomas das intolerâncias alimentares são muitas das vezes limitados 
a problemas digestivos. Se a pessoa tiver intolerância a um determinado 
alimento, esta pode ser capaz de ingeri-lo em pequenas quantidades. 
(Mayo Clinic, 2017) 

Algumas das causas da intolerância alimentar envolvem a ausência de 
uma enzima necessária para digerir o alimento por completo, um exemplo 
disso é a intolerância à lactose, que é bastante comum. Nesta ocorre uma 
incapacidade por parte do organismo em digerir e metabolizar a lactose, 
um açúcar presente no leite e nos seus derivados (Pádua et al., 2016). 

Segundo a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, cerca de um terço 
da população portuguesa sofre de intolerância à lactose. (Chaves, 2017) 
O seu tratamento compreende uma exclusão total de lactose na 
alimentação. (Pádua et al., 2016)
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Outra doença que pode ser confundida com as alergias alimentares 
é a doença celíaca. Esta tem características idênticas porque envolve 
igualmente o sistema imunológico, no entanto os sintomas são sobretudo 
gastrointestinais, e as pessoas afetadas não correm o risco de choque 
anafilático. O que leva a esta condição digestiva é a ingestão de uma 
proteína com o nome de glúten. (Mayo Clinic, 2017) Esta é uma 
substância que se encontra presente em diversos cereais como o trigo, 
centeio, cevada e a aveia. As pessoas com esta patologia são extremamente 
sensíveis ao glúten, e podem sofrer lesões na mucosa intestinal mesmo 
quando ingerido em quantidades pequenas. (DGS, 2012) 

À semelhança da alergia alimentar o tratamento da doença celíaca 
consiste na evicção total do alimento proporcionador, neste caso 
o glúten. Igualmente no tratamento desta patologia é essencial reconhecer 
a presença do glúten em receitas, preparações culinárias, produtos 
rotulados, de maneira a prevenir a ingestão acidental. Também neste tipo 
de alimentos pode ocorrer a contaminação cruzada, através do contacto 
de alimentos com glúten com os sem glúten.  (DGS, 2012) 

3.4.  Profilaxia 

Atualmente o tratamento das alergias e intolerâncias alimentares assenta 
sobretudo no tratamento de episódios provocados pela ingestão e na 
evicção dos alimentos, ingredientes ou aditivos alimentares responsáveis 
pela ocorrência dos sintomas. Para tratar episódios agudos, o doente 
deve ter sempre na sua posse medicamentos com esse fim. No caso de 
poder ocorrer um choque anafilático deve ser prescrito uma caneta de 
adrenalina que o doente deve saber administrar. Esta medicação é sempre 
acompanhada da identificação do doente e da sua alergia alimentar, tal 
como de um plano de emergência detalhado sobre a administração dos 
diversos medicamentos, consoante a gravidade dos sintomas. (SPAIC, 
2017)  
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O processo de evicção alimentar é um processo difícil que exige recorrer 
a estratégias pessoais, familiares e sociais. O doente alérgico tem de 
consultar os rótulos das embalagens de todos os produtos que consome 
e saber reconhecer os termos utilizados pela indústria alimentar. Não só 
os familiares, mas também todos os que contactam diretamente com 
o indivíduo alérgico devem conhecer a sua alergia e estar acostumados 
com o plano de emergência. (SPAIC, 2017) 

Segundo Eleni Koukides (2010), alergologistas e cientistas estão a 
trabalhar num processo que permite clonar alimentos e ingredientes, 
produzindo vacinas, existindo diversos estudos em desenvolvimento. No 
entanto, atualmente, o tratamento para as alergias e para a prevenção das 
reações alérgicas consiste somente na exclusão total dos alimentos que 
possam causá-las. 

3.5.  Principais alimentos causadores das alergias  

Os alimentos que mais causam as alergias são o leite de vaca, ovo, 
amendoim e frutos secos ou de casaca rija, peixe, marisco, trigo e soja. 
Segundo a Direção Geral de Saúde (2012) estes são responsáveis por 90% 
das reações. Ana Silva (conforme citado em Genésio, 2018) explica que, 

(…) é possível uma pessoa ser alérgica a leite e não a iogurtes ou outros 
derivados, ou ainda a um animal e não a outros, como ao leite de vaca e não 
ao leite de cabra ou ovelha (…) alguns produtos que sofreram a ação do calor 
podem deixar de provocar a resposta alérgica.

Algumas pessoas são também alérgicas a mais do que um alimento, 
sendo estes casos menores. E em algumas destas situações, para além 
do alimento diretamente implicado na reação alérgica, ocorrem também 
manifestações perante a exposição a outros alergénios alimentares ou 
mesmo a aeroalergénios. A este fenómeno podemos chamar contaminação 
cruzada ou reatividade cruzada, que acontece devido às semelhanças da 
estrutura molecular entre os alergénios. (DGS, 2012) 



De acordo com as diretrizes do Parlamento Europeu, existe atualmente 
em Portugal uma legislação que dita a obrigação da indústria alimentar 
em referir nos rótulos a presença de ingredientes com origem em 
alimentos que constituem os alergénios mais comuns. Estes consistem 
no leite, soja, trigo, ovo, amendoim e outros frutos de casca rija, peixes 
e crustáceos. O cumprimento destas normas é fundamental para a 
segurança alimentar. (SPAIC, 2017) 
Na imagem da figura 7 é possível visualizar as principais substâncias e/ou 
produtos causadores das alergias e intolerâncias alimentares.

Na tabela seguinte podemos visualizar as principais 14 substâncias 
e/ou produtos causadores de alergias ou intolerâncias, de acordo 
com o grupo CentralMed (2011).
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Fig.7 - Imagem ilustrativa das substâncias e/ou produtos causadores de alergias ou intolerâncias, 
de acordo com o grupo CentralMed (2011).
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Substâncias e/ou produtos causadores de alergias e intolerâncias

CEREAIS (que contém glúten)

Trigo

Centeio

Cevada

Aveia

Espelta

Kamut 

E outros derivados destes cereais

CRUSTÁCEOS e produtos à base de crustáceos

OVOS e produtos à base de ovos

PEIXES e produtos à base de peixe

AMENDOINS e produtos à base de amendoins

SOJA e produtos à base de soja

LEITE e produtos à base de leite (incluindo lactose)

FRUTOS DE CASCA RIJA

Amêndoas

Avelãs

 Nozes

Castanhas de caju

Nozes pécan

Castanhas do Brasil

Pistácios 

Nozes de Macadâmia ou do Queensland

E produtos à base destes produtos

MOSTARDA
AIPO
SEMENTES DE SÉSAMO

DIÓXIDO DE ENXOFRE E 
SULFITOS (E220 E E228)

Vinhos

Frutos e/ou produtos de origem vegetal

TREMOÇO

MOLUSCO

Tabela 2 - Substâncias e/ou produtos causadores de alergias ou intolerâncias, 
de acordo com o grupo CentralMed (2011).
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3.6.  Quotidiano do Alérgico 

3.6.1. Introdução 

Para as pessoas alérgicas, ir a um supermercado, comer em restaurantes, 
ou ir à escola, mais especificamente no caso das crianças, pode representar 
uma difícil tarefa. Para as pessoas no geral consiste em rotinas normais 
do quotidiano, mas para as pessoas com esta doença exige cuidados 
especiais, principalmente na forma de ler e reler os rótulos dos alimentos, 
evitar a contaminação de objetos e dos espaços, e até mesmo na 
preocupação de sensibilizar os educadores e professores para os sintomas, 
prevenção 
e tratamento. (Alimenta) 

De acordo com Inês Pádua (conforme citado em Monteiro, 2018), 

existem pessoas com alergias alimentares muito graves que não questionam 
sequer viajar ou comer em restaurantes. A autora refere que: a simples 
abertura de uma lata de amendoins num avião em pleno ar poderia ser 
o suficiente para terem uma reação alérgica.

A falta de informação acerca da doença gera muita confusão por parte das 
pessoas, acabando muitas vezes por ser desvalorizada e confundida com as 
intolerâncias alimentares, ou no caso das crianças com a falta de apetite. 
(Monteiro, 2018)

A necessidade de retirar todos os alimentos que possam causar uma 
resposta alérgica no dia-a-dia de uma pessoa, causa um grande nível 
de ansiedade aos doentes, família e amigos, com o medo constante de 
uma possível exposição acidental. Para além destas manifestações clínicas, 
também prejudica as atividades sociais relacionadas com a alimentação, 
representando assim um enorme impacto na qualidade de vida 
do alérgico. 



Uma grande parte das pessoas fazem refeições fora de casa, esta é uma 
rotina para grande parte da população, não só porque muitas vezes não 
se conseguem deslocar a casa, como também por ser uma atividade ligada 
ao lazer, forma de convívio e socialização. As pessoas com alergias 
alimentares evitam fazer refeições fora de casa, com medo de correr 
o risco de uma exposição acidental, e porque muitas vezes existe falta 
de conhecimento e boas práticas por parte dos estabelecimentos ligados 
à restauração. (Pádua et al.,2016) 

As pessoas nesta condição sofrem cada vez mais com a ausência de 
acessibilidade em relação à sua alimentação, seja pela falta de opções 
alternativas de alimentação, pela preparação complicada de ementas 
alternativas, ou mesmo pela falta de cuidado das pessoas à sua volta. 
E quando falamos em crianças o problema é ainda maior, visto que estas 
muitas das vezes não têm conhecimento suficiente sobre a intolerância ou 
alergia de que sofrem, ou mesmo dos alimentos que devem evitar comer. 
Se a sua restrição não for diagnosticada desde cedo, os alimentos que 
causam esta alergia podem vir a trazer consequências graves a curto 
prazo, e no caso de intolerância, consequências a longo prazo. (Pádua et 
al., 2016) 
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3.6.2. Riscos de contaminação cruzada 
 
Existem pequenos cuidados e medidas simples na preparação e produção 
de alimentos e refeições, que podem prevenir a contaminação cruzada 
e que permitem garantir a ingestão de alimentos seguros, alguns exemplos 
são lavar corretamente as mãos entre as várias etapas de manipulação de 
alimentos, não usar os mesmos utensílios durante a preparação, confeção, 
empratamento e distribuição de refeições, entre outros. (DGS, 2012) 
 
Por exemplo, a alergia ao marisco, nomeadamente ao camarão, está 
associada à alergia a ácaros; a alergia a pólen de gramíneas pode estar 
associada a sensibilização ao tomate. Outra manifestação que se relaciona 
com a reatividade cruzada entre alergénios é o Síndrome de Alergia 
Oral  (SAO) que se caracteriza pelo aparecimento de edema, comichão 
e/ou formigueiro dos lábios, boca e garganta após o contacto de um fruto 
fresco ou produto hortícola com a mucosa oral do indivíduo alérgico. 
Geralmente estes doentes são também alérgicos a pólen. Os alimentos 
mais frequentemente envolvidos no SAO são a maçã, pêssego, ameixa, 
pera, tomate, melão, kiwi, banana, cereja, pepino, cenoura, amêndoa 
e avelã. (DGS, 2012) 
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3.7. Projetos desenvolvidos no âmbito das alergias alimentares

No presente capítulo serão apresentados alguns projetos nacionais 
desenvolvidos no âmbito das alergias alimentares.

3.7.1. Otimização da experiência de indivíduos alérgicos na compra 
de bens de consumo diário: estudo de caso em design centrado 
no utilizador 

Esta investigação pretende otimizar a experiência de compra de bens de 
consumo diário em supermercados, por pessoas com alergias alimentares. 
Para isso foram tratados alguns tópicos relacionados com o tema das 
alergias alimentares, de forma a conhecer melhor esta patologia. Com 
base na informação adquirida, o conceito desenvolvido no âmbito 
deste projeto, foi um serviço que facilitasse a identificação de possíveis 
alérgenos, através da leitura de rótulos. (Silva, 2015)

Foi desenvolvido um protótipo de uma aplicação para smartphones, com 
o objetivo de satisfazer as necessidades dos utilizadores com alergias 
alimentares, facilitando a sua experiência na compra de bens de consumo 
em supermercados. Para isto realizaram-se testes de usabilidade com 
pessoas interessadas, que permitiram conhecer os requisitos para que 
uma aplicação deste género funcionasse da melhor maneira. Estes testes 
foram realizados em supermercados, onde se recolheu todos os dados 
necessários, no entanto a aplicação poderá funcionar também no contexto 
de uma mercearia, lojas gourmet, aeroportos, entre outros.  (Silva, 2015)
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Fig.8 - Ecrãs da aplicação móvel desenvolvida no estudo “Otimização da experiência de indivíduos 
alérgicos na compra de bens de consumo diário: estudo de caso em design centrado no utilizador”.

3.7.2. Vida Saudável  

Vida Saudável é uma aplicação móvel criada como programa de apoio, 
pelo grupo de supermercados Auchan. Esta pretende auxiliar os seus 
utilizadores de forma a viverem mais felizes adotando uma dieta saudável 
e hábitos diários de exercício. Com esta finalidade a aplicação fornece 
concelhos diariamente, informação acerca dos hábitos de compra das 
pessoas, sugestões de exercício físico, receitas simples e equilibradas, 
recomendações acerca de hábitos saudáveis, tendo por base o estado
de saúde e bem-estar de cada um. (Vida Saudável, 2018)

Através da utilização do cartão Jumbo é possível ao utilizador acompanhar 
o seu perfil de compra, sendo esta informação enviada para a app. 
Esta plataforma questiona também sobre o nível de stress, cansaço e 
atividade física do cliente. Para além disto apoia na gestão das alergias 
e intolerâncias alimentares, através da funcionalidade “Perfis Alergias”, 
certificando-se que o produto adquirido não contém ingredientes aos 
quais o cliente é alérgico. Basta criar o seu perfil, ou de um membro da 
família, selecionando os alimentos aos quais é alérgico. A aplicação possui 
uma ferramenta de leitura de códigos de barras, que permite tirar dúvidas 
acerca de um determinado produto da marca Auchan. Esta função, 



quando ativada, e através da câmara do dispositivo, irá permitir aceder 
à informação sobre os alergénios existentes no produto. (Vida Saudável, 
2018)
Esta é uma aplicação que está disponível para dispositivos móveis, tanto 
na App Store como na Google Play. 

Fig.9 - Ecrãs da aplicação móvel - Vida Saudável, relacionados com as alergias alimentares.
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3.8. A importância do rótulo na embalagem 

A embalagem é um produto que tem o papel de garantir a conservação, 
o transporte e o manuseio dos alimentos, funcionando como uma barreira 
de proteção entre este e o meio-ambiente. Na maioria dos casos, é também 
a forma de comunicação entre o consumidor e o fabricante, onde se traduz 
a identidade do produto. É através da embalagem que o consumidor 
identifica, escolhe e decide se o quer ou não comprar o produto. (Pontes, 
Costa, Bressan, et al., 2009)

A área do design de embalagens não é apenas responsável pelo processo 
de conceito visual concebido para atrair a atenção dos consumidores, este 
é também responsável pela rotulagem da embalagem, ou seja, em colocar 
os elementos que identificam o produto, empresa produtora, ou quem 
o comercializa. (Marcelo, 2010)

O rótulo é a informação referente ao produto que está transcrita na 
sua embalagem. Este é um vínculo de comunicação entre o produto 
e os consumidores, principalmente quando falamos em rotulagem de 
alimentos. A forma como o rótulo é comunicado permite muitas vezes 
às marcas representar um tipo de produto. (Elias, Feitosa, Bressan et 
al.,2009)  

A embalagem é a apresentação do produto, o rótulo a sua “roupa”, tendo 
o objetivo de atrair o consumidor, dizer o que o produto é. (Scatolim, n.d.)
Segundo o regulamento (EU) nº 1169/2011, é obrigatório estar presente 
nas embalagens ingredientes, auxiliares tecnológicos ou derivados de uma 
substância ou produto, que provoquem alergias ou intolerâncias. O nome 
da substância deve estar realçado por uma grafia diferente, que se distinga 
facilmente da restante lista de ingredientes. (Associação Portuguesa de 
Nutricionistas, 2017). 
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Uma rotulagem correta minimiza a presença involuntária de um alergénio 
e informa os consumidores de risco, sendo uma medida preventiva 
no controlo eficaz dos alergénios na indústria alimentar. (Scatolim, n.d.)
Esta consiste num elemento de elevada importância, em especial para os 
que têm alergias alimentares, sendo que a forma como esta comunica os 
alérgenos presentes determina a facilidade com que se realiza as compras 
e se faz uma utilização mais segura dos produtos alimentares.
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4. Desenvolvimento
Projetual



4.1. Introdução

O presente projeto de investigação surgiu da continuidade de um projeto 
doutoral, intitulado “Design da experiência na informação para a alergia 
alimentar”, tendo como principal objetivo, através do design, facilitar 
o acesso, por parte das pessoas com alergias alimentares, à informação 
da presença de alérgenos em produtos alimentares. 
Neste capítulo é descrito o processo de desenvolvimento de uma aplicação, 
que através da realidade aumentada, irá facilitar ao consumidor alérgico, 
a escolha de produtos alimentares.
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4.2. Metodologia
 
Considerando a natureza da investigação, optou-se para este projeto 
o uso da abordagem metodológica da Investigação-Ação (I-A). 
Esta metodologia foi escolhida porque se caracteriza pela pesquisa 
essencialmente prática, que se rege pela necessidade de resolver 
problemas reais. Segundo Zuber-Skerrit (conforme citado em Coutinho, 
2009)

fazer Investigação-Ação implica planear, atuar, observar e refletir mais 
cuidadosamente do que aquilo sobre o que se faz no dia-a-dia, no sentido 
de induzir melhorias nas práticas e um melhor conhecimento dos práticos 
acerca das suas práticas.

A investigação-Ação tem um caracter não só interventivo, como cíclico, 
adequando-se bem ao design centrado no utilizador, descrito mais 
à frente. Segundo Coutinho (2009), esta investigação tem as seguintes 
características: 

 • Participativa e Colaborativa: Implicando que todos os 

intervenientes estejam presentes no processo. O investigador trabalha 

para melhorar os problemas e a realidade das pessoas interessadas.
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 • Cíclica: Envolve uma espiral de ciclos nos quais as descobertas 

iniciais permitem gerar novas possibilidades de mudança, sendo 

implementadas e avaliadas. 

 • Crítica: Os participantes constituem agentes de mudança, críticos 
e autocríticos. 

 • Auto-avaliativa: As modificações são continuamente avaliadas, 
adaptando e produzindo-se novos conhecimentos.  
 
Para realizar esta metodologia é necessário proceder a determinados 
processos específicos de recolha de dados. Algumas das técnicas para 
o fazer são a Observação; Conversação e Análise de documentos. (Couti-
nho, 2009)

4.3. Planeamento e Descoberta
 

O presente projeto de investigação consolidou-se sobre o modelo - Double 
Diamond. Este consiste num mapa visual de um processo de design, em 
que a primeira fase diverge para se tomar conhecimento sobre as diferentes 
perspetivas acerca das questões fundamentais implícitas aos problemas. 
(British Design Council, 2005). Este modelo é dividido em quatro fases 
distintas: Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar.

Neste processo criativo, as ideias são geradas (pensamento divergente) 
antes de serem refinadas e melhoradas (pensamento convergente), isto 
acontece duas vezes, sendo que na primeira confirma-se a definição 
do problema, e na segunda cria-se uma solução. As ideias são desenvolvidas, 
testadas e refinadas várias vezes, descartando-se as ideias menos positivas.

De modo a compreender a primeira fase de divergência do processo 
Double Diamond, em que se pretende conhecer os possíveis problemas 
pelos quais as pessoas com alergias alimentares enfrentam no seu 
dia-a-dia, realizou-se um inquérito e entrevistas.



Fig.10 - Modelo Double Diamond. 
FONTE: (“The Design Process: What is the Double Diamond? Design Council,” n.d.)
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De acordo com o modelo Double Diamond, primeiramente foi feito um 
inquérito e entrevistas para descobrir os potencias problemas com que 
as pessoas com alergias alimentares enfrentam, assim avaliou-se:

• As principais dificuldades das pessoas; 

• Delimitou-se os vários problemas, de forma a definir o que se
pretende solucionar;

• Avaliação de hipóteses para a solução, conforme os requisitos
e as necessidades dos possíveis utilizadores;

• Definiu-se as hipóteses da solução a desenvolver, o que resultou 
numa aplicação móvel com a principal função de conseguir auxiliar as 
pessoas com alergias alimentares, na compra de alimentos, no contexto 
de supermercado.

• E por fim, após várias iterações necessárias, desenvolveu-se 
a proposta final descrita mais à frente.



4.4. Investigação Ativa

4.4.1. Introdução

Após o desenvolvimento do Enquadramento teórico sobre o tema das 
Alergias Alimentares no contexto escolhido para o projeto, e de forma 
a compreender as dificuldades das pessoas que se encontram nesta 
condição, foi utilizada a metodologia referida no primeiro capítulo, que 
pressupõe o envolvimento das pessoas interessadas nas várias fases de 
desenvolvimento do projeto e que permite adquirir um conjunto de dados 
mais aprofundados acerca da experiência do potencial utilizador.

A partir dos fatores já conhecidos sobre as alergias alimentares, 
adquiridos na pesquisa inicial, foi possível mapear as ideias preconcebidas 
e desenvolver um inquérito e um guião de entrevista.
Através da divulgação do inquérito online foi possível recolher uma 
amostra significativa de pessoas, que tiveram conhecimento do projeto 
e se mostraram interessados em cooperar, possibilitando uma seleção 
bastante diversificada dentro do público-alvo. No preenchimento do 
inquérito colaboraram pessoas que lidam com alergias e intolerâncias 
alimentares. 
Para a realização das entrevistas contactaram-se pessoas que lidam com 
as alergias alimentares no seu dia-a-dia, e que se disponibilizaram para ser 
entrevistadas. 

4.4.2. Recolha de dados 
 
Neste capítulo descrevem-se as principais atividades de recolha de dados 
decorrentes da metodologia de pesquisa adotada para este projeto. Para 
recolher dados existem algumas técnicas, António Latome (conforme 
citado em Coutinho et al., 2009) divide-as em três categorias:

• Técnicas baseadas na observação – Centrando-se na perspetiva 
do investigador, observando de forma direta e presencial o fenómeno 
estudado;
• Técnicas baseadas na conversação – Centrando-se na perspetiva 
dos participantes e enquadrando-se nos ambientes de diálogo 
e de interação;
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• Análise de documentos – Centrando-se igualmente na perspetiva 
do investigador e implicando uma pesquisa e leitura de documentos 
escritos que se constituem como uma boa fonte de informação. 
As estratégias de recolha de dados utilizadas neste projeto foram 
os inquéritos por questionário e a entrevista. 

4.4.2.1. Inquéritos por questionário

Para obter uma amostra de pessoas com alergias alimentares utilizou-
se um inquérito online desenvolvido no contexto do projeto “Design da 
experiência na informação para a alergia alimentar.” – “Inquérito acerca 
da experiência de compra de alimentos no contexto da alergia alimentar”, 
este foi partilhado através da internet, com diversas instituições 
universitárias, e também em redes socias. 
A partir da análise da informação que era necessário recolher, foi definido 
o tipo de perguntas a incluir no inquérito, tendo também o objetivo de 
garantir a verificação das hipóteses de pesquisa.

Para a sua elaboração utilizou-se a plataforma Google Forms, onde se 
formulou – trinta e uma questões. Estas foram divididas pelos seguintes 
tópicos:

1.  Informações pessoais do inquirido;

2.  Caracterização da alergia alimentar;

3.  Experiência de compra de alimentos;

4.  O que melhorar;

5.  Marcação de entrevista.

As questões colocadas têm um carácter geral, específico, e algumas 
questões abertas e fechadas. As questões onde se pretendia obter opiniões 
pessoais, têm um carácter aberto. 
A recolha de dados teve início em setembro de 2018 e terminou no fim 
de novembro de 2018. 
Os inquéritos por questionário são acompanhados por métodos 
de análise quantitativa (Quivy et. al, 2005) este processo é bastante linear 
consistindo sobretudo na contagem dos dados recolhidos, fazendo uma 
comparação entre eles.
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Este inquérito compreende a colocação a um conjunto de inquiridos, que 
retratam igualmente um conjunto representativo de uma população, uma 
série de questões referentes à situação social, profissional ou familiar, 
as suas opiniões, atitudes em relação a opções e/ou questões humanas e 
sociais, expectativas, nível de conhecimentos, ou de consciência de um 
acontecimento, ou de um problema, ou ainda outro ponto que interesse 
aos investigadores. (Quivy et al., 2005)

4.4.2.2. Entrevistas

Para a realização da entrevista foram contactadas três pessoas que lidam 
com as alergias alimentares e que se mostraram interessadas em cooperar 
nesta investigação. Os critérios utilizados para a seleção das pessoas 
a entrevistar foram:

•  Ter alergias alimentares;

•  Encarregado de educação de uma pessoa com alergias alimentares;

•  Pessoa com um grau de alergia que cria um médio/grande impacto 

no seu dia-a-dia.

Dentro destas foram selecionadas três pessoas, que se caracterizam por 
ser do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 23 e os 38 anos. 
Duas delas são portadoras de alergias alimentares, e apenas uma é mãe de 
uma criança com esta doença. 
Estas foram informadas previamente sobre o agendamento da entrevista, 
e a sua realização decorreu entre o mês de junho e o mês de setembro de 
2018.
As entrevistas foram gravadas em formato áudio, de acordo com 
o consentimento do entrevistado, e posteriormente foi feita a sua 
transcrição. 

Para a realização da entrevista foi elaborado um guião semiestruturado, 
desenvolvido no âmbito do projeto de doutoramento acima referido, onde 
se inseriram questões de carácter aberto, de forma a incentivar 
o entrevistado a aprofundar mais detalhadamente as suas respostas. 
(Quivy, Campenhoudt, 2005)
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As entrevistas realizadas no âmbito da investigação centraram-se no 
problema em estudo, com questões provenientes do enquadramento 
teórico. Neste projeto de investigação a pesquisa qualitativa teve como 
principal objetivo conhecer os seguintes tópicos:

•  Conhecer o quotidiano das pessoas que vivem com alergias 
alimentares;

•  Perceber como é que os familiares lidam com a doença;
•  Compreender como é que esta afeta as relações sociais;

•  Entender quais são as principais dificuldades no processo 
de compra dos produtos.

As entrevistas tiveram um papel bastante importante nesta investigação, 
pois permitiram compreender melhor o tema de estudo, ajudando 
a confirmar hipóteses definidas no projeto, e a criar requisitos, frutos 
do interesse e preocupação manifestada pelas pessoas entrevistadas, 
fazendo surgir perguntas que inicialmente não eram pensadas e que 
ajudaram a adquirir outros conhecimentos, abordando este tema de forma 
mais correta.

Os dados recolhidos encontram-se primeiramente sob a forma de 
informação “codificada”, ou seja, a informação recolhida deve passar 
primeiramente por uma fase de interpretação, sendo transformada em 
conclusões concretas. O primeiro passo desta análise foi a transcrição 
das entrevistas gravadas e a seleção de secções e citações importantes, 
permitindo ter um registo escrito da conversa, podendo esta ser relida 
a qualquer altura. 
Estas frases são identificadas, de entre toda a informação relatada pelo 
entrevistado, e complementadas pela interpretação que a investigadora 
tem das mesmas. Mais à frente apresentam-se os vários resultados 
adquiridos através deste processo.
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4.4.3. Apresentação e análise de resultados

Este capítulo tem como principal objetivo apresentar os resultados 
do estudo qualitativo decorrentes da análise estatística dos dados 
recolhidos através da aplicação do inquérito online, e os resultados 
do estudo qualitativo observados através das entrevistas. 

4.4.3.1. Inquéritos por questionário

Primeiramente foi feita uma caracterização do perfil da amostra através 
da estatística descritiva.
Os resultados obtidos decorrem do preenchimento dos inquéritos por 
um universo de 233 pessoas, tendo sido recolhidos no contexto de 
investigação do projeto de doutoramento - Design da experiência na 
informação para a alergia alimentar, dos quais faremos a sua análise 
e discussão. 

• Informações pessoais do inquirido

Através do inquérito foi possível analisar uma série de questões. A maioria 
dos inquiridos tem idades compreendidas entre os 32 e os 42 anos, sendo 
que a maioria dos respondentes pertence ao sexo feminino, na sua maioria 
licenciados. 

A generalidade é casada e trabalhador, com nacionalidade portuguesa. 
Os dados recolhidos através da questão relativa ao concelho/município 
possibilitaram aferir que a maioria das pessoas residem no distrito de 
Lisboa. O agregado familiar é geralmente constituído por três pessoas, 
tendo a maioria apenas um filho, e a sua idade é entre 1 e 5 anos. O 
membro portador da alergia é na maioria dos casos o filho do inquirido, 
e a alergia mais comum é ao leite.
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• Caracterização da alergia alimentar

A fase da vida em que a maioria diz ter descoberto a doença foi ainda em 
bebé (-1 ano de idade). Na generalidade, o diagnóstico da alergia foi feito 
por um imunoalergologista, mas nem sempre é este a detetar 
a alergia alimentar; em alguns casos consultam também especialistas 
com o mínimo de conhecimento sobre esta condição. O questionário 
sugere também que quando os alérgicos ou intolerantes não sofrem 
de sintomas muito severos, é comum serem autodiagnosticados, ou seja, 
na procura de uma causa para os sintomas que não têm uma explicação 
óbvia, põem a alergia alimentar ou intolerância como uma hipótese, 
retirando o alimento durante o tempo necessário. No caso de não existir 
uma melhoria assumem a alergia ou intolerância como a causa desses 
sintomas.

• Experiência de compra de alimentos

Em relação ao contexto de compras, o respondente é na generalidade 
o membro do agregado que realiza as compras para casa. Estes mostraram 
que os elementos mais importantes quando se efetuam as compras são 
os ingredientes e alérgenos presentes e a informação acerca de vestígios 
de alérgenos. As compras são maioritariamente feitas em supermercados 
e hipermercados, com a regularidade de uma a seis vezes por semana.

A globalidade confere os produtos quando existe alguma alteração, 
e sempre que voltam a comprar. Sendo que a experiência relativa à leitura 
dos rótulos, foi avaliada numa escala que permite conferir que a confiança, 
coerência e visibilidade são os elementos mais importantes desta prática. 
Os respondentes concordam na sua maioria em ser difícil dar a entender 
aos funcionários as suas dificuldades, como também o problema de 
perderem muito tempo na obtenção de produtos seguros. 

O ato de comer fora é também um exemplo de obstáculo que enfrentam 
no dia-a-dia, identificando ser difícil encontrar um restaurante ou café 
que forneça uma refeição segura. 
Sobre os meios que gostariam de ter ao dispor para proporcionar uma 
maior segurança no ato de compra dos alimentos, a maioria respondeu 
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ser importante a utilização de rótulos com ícones e texto padronizados 
acerca da presença de alérgenos, como também uma aplicação móvel com 
informações acerca dos alimentos. Para além destas respostas foi possível 
observar outras preocupações, como:

•   A falta da veracidade dos rótulos;
•   Falta de informação por parte dos funcionários nos 
supermercados;
•   Utilização de imagens e ícones com a representação dos alergé-
nios quando a sua presença;
•   Conter uma identificação visível na ocorrência de uma mudança 
na composição do produto;
•   Quantidade de alergénio presente.

A partir das respostas foi possível concluir que a questão dos rótulos 
é bastante criticada, principalmente no que diz respeito à forma 
e tamanho das letras. As empresas que fabricam os produtos tendem 
a colocar o máximo de informação no menos espaço possível, o que 
dificulta muito a leitura dos produtos. 

Na fase do inquérito que pretende que o respondente identifique 
os alérgenos provocadores da sua reação alérgica e os sintomas 
correspondentes foi possível observar que entre os catorze principais 
alergénios, o leite é o mais selecionado. Foi possível identificar também 
a predominância dos sintomas associados a cada um, sendo as dores 
abdominais o principal sintoma relacionado com esta alergia. 

É importante referir que muitas vezes a alergia e a intolerância ao leite 
são confundidas, sendo que a alergia à proteína do leite e a intolerância 
à lactose são problemas distintos com sintomas e gravidade diferentes. 
Para além destes catorze alérgenos mais comuns, existem ainda uma 
variedade de alergias alimentares identificadas pelos inquiridos. Os frutos 
como o morango, a laranja, o kiwi e o pêssego, também se mostraram ser 
um alérgeno frequente. 
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Para a decisão de compra dos alimentos, os elementos que se mostraram 
mais importantes foram:

•  Os ingredientes e alérgenos presentes nos produtos;
•  Facilidade da leitura e compreensão da lista dos rótulos;
•  Presença de informação acerca de vestígios de alérgenos.

A informação nutricional, e o preço mostraram ser princípios razoavelmente 
importantes. Sendo que o tipo de embalagem, a posição do alimento no 
ponto de venda, a marca e a informação providenciada pelos funcionários 
no espaço de venda acerca do alimento mostraram ser elementos pouco 
importantes.

Em relação aos espaços de venda e à regularidade de vezes que se compra 
em cada um deles, os supermercados e hipermercados mostraram ser 
os mais frequentados pelos inquiridos, seguidos do minimercado/mercearia. 
As lojas online são as menos utilizadas para a realização 
de compras. 
Relativamente à situação em que se confere os ingredientes de um 
determinado produto, a maior percentagem de resposta diz respeito 
a “Quando existe alguma alteração”, seguindo-se da resposta “Sempre 
que volto a comprar”. 

No que diz respeito à experiência referente às leituras dos rótulos 
de alimentos, os inquiridos avaliaram esta prática em diferentes tópicos, 
de 1 a 5, conforme a escala Likert, que consiste num tipo de escala que 
é constituída por cinco itens que variam da total discordância até a total 
concordância sobre determinada afirmação (Bermudes, Santana, Braga et al. 
2016). 

Os tópicos dizem respeito a:

• Visibilidade 

• Legibilidade

• Compreensão 

• Coerência

• Confiança  



74

A visibilidade, coerência e confiança foram classificadas maioritariamente 
pelo nível 3 (de 1 a 5), sendo que a legibilidade e a compreensão foram 
qualificadas com o nível 2 pela generalidade. 
Em relação ao ato da compra dos alimentos, as afirmações: “É difícil dar 
a entender aos funcionários as minhas dificuldades” e “Perco muito tempo 
na obtenção de produtos seguros”, foram as que tiveram maior nível de 
resposta referente ao parâmetro “Concordo totalmente”. Os inquiridos 
mostraram concordar parcialmente com a afirmação “É difícil encontrar 
alimentos adequados quando vou às compras”. A frase referente a “É 
difícil manter uma dieta saudável e equilibrada como resultado da alergia 
alimentar” mostrou ter perspetivas diferentes por parte dos respondentes, 
sendo que a percentagem referente a “Concordo parcialmente” e “Discordo 
totalmente” é bastante semelhante.  A resposta em que mais respondentes 
mostraram estar totalmente em desacordo foi “Evito alguns alimentos sem 
alérgenos porque são mais caros que as versões com alérgenos”. 

• Ato de “Comer fora de casa”

Acerca de “comer fora de casa” a afirmação em que mais inquiridos 
consentiram concordar totalmente foi no facto de ser difícil encontrar 
um restaurante ou café que forneça uma refeição segura, como também na 
resposta em que é referido que existe uma ansiedade em relação a saber se 
a comida é ou não segura, e no facto de não haver muita compreensão por 
parte dos outros em relação à doença.

• O que melhorar?

A parte final do inquérito diz respeito à questão “O que melhorar?”, 
aqui os inquiridos tiveram a possibilidade de responder livremente 
às seguintes questões:

a) Meios que gostariam de ter ao dispor para garantir uma maior 
segurança no ato de compra de alimentos:

Em relação aos meios que os respondentes gostariam de ter para garantir 
uma maior segurança no ato de compra de alimentos, os inquiridos tinham 
três opções sendo que para além destas podiam acrescentar outra opção de 
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caracter aberto. 
O meio ao dispor para garantir uma maior segurança no ato de compra 
de alimentos que teve uma resposta maior foi os “Rótulos com Ícones/texto 
padronizados acerca da presença de alérgenos”. A segunda resposta com 
mais percentagem foi a “Aplicação Móvel com informação acerca dos 
alimentos”. E a terceira, com 21% de resposta “N.º de atendimento 
permanente para esclarecimento de dúvidas acerca dos alimentos”.
Para além destas respostas os inquiridos mostraram que haveria outros 
meios que gostariam de ter, estes são:

• Rigor:

•  Organismos competentes, ou entidade fiscalizadora da veracidade 
dos rótulos;
•  Acabar com a frase “pode conter vestígios de”, assegurando que 
os alimentos são ou não seguros;
•  Obrigatoriedade por lei no “pode conter”;

• Sugestões:

• No local de compra haver um dispositivo, comparado aos que leem 
os códigos de barras, que ajudasse a perceber se o alimento é seguro para o 
consumidor;
• Funcionários com formação na área das alergias alimentares 
de forma a terem mais flexibilidade e compreensão;
• Informação nos supermercados acerca de como ler os rótulos nas 
embalagens, e utilizarem uma estrutura organizada da mesma maneira em 
todos os rótulos;
• Indicação visível de que houve mudanças na composição do produto;
• Mais variedade de produtos;
• Etiquetas coloridas consoante o alergénio correspondente;
• Todas as marcas serem obrigadas a colocar os alérgenos nos rótulos;
• Site nacional certificado com a informação;
• Melhor secção nas lojas com alimentos realmente seguros;
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• Críticas:

• O local onde os alimentos são colocados no supermercado nem 
sempre é o correto. 
• Todos os alimentos têm informações inequívocas;

b) Informações que os rótulos deveriam ter que atualmente não têm:

Quanto à informação que os respondentes gostariam que os rótulos 
contivessem e que atualmente não têm, e sendo mais uma vez uma 
resposta de carácter aberto, foi traduzida a informação proveniente dos 
inquéritos, nos seguintes tópicos:

• Rigor:

•  Melhorar aspetos ao nível da forma como a informação é apresentada;
•  Ter sempre a tradução da informação dos rótulos em português;
•  Indicação de todos os ingredientes;
•  Certificação da informação contida nos rótulos por entidades 
competentes, garantindo que o alimento não tem qualquer tipo de 
alérgeno, e contaminação;
•  Descrição detalhada dos alimentos, principalmente que se encontram-se 
em código;
•  Obrigatoriedade de mencionar possíveis vestígios e mais rigor nesta 
identificação;
•  Identificar de forma mais clara se o produto contém lactose ou glúten;
•  As informações sobre “Não ter leite” deveriam ser para qualquer 
produto que sem qualquer composto de leite, ou vestígio do mesmo, visto 
que os rótulos ainda espelham muito a confusão entre as intolerâncias as 
alergias;
•  Identificar claramente se é ou não seguro para determinada alergia 
alimentar.
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• Sugestões:

•  Utilizar um tamanho de letra maior de forma a ser mais fácil visualizar 
a informação;

• Utilizar ícones ou imagens que representem os alergénios quando a sua 
presença;
• Todos os rótulos deveriam ter em destaque uma secção com os alergénios 
presentes;

• Conter a quantidade do alérgeno presente.

c) Sugestão ou opinião a acrescentar acerca da compra de produtos 
alimentares por parte dos portadores de alergia alimentar:

Na pergunta referente às sugestões ou opiniões que tivessem os respondentes 
relativo à compra de produtos alimentares por parte dos portadores de 
alergia alimentar, mais uma vez é feita uma análise de forma escrita, das 
respostas dadas:

• Sugestões:

•  Mais produtos para portadores de alergia alimentar, e de fácil acesso 
nos supermercados;
•  Símbolo rápido de verificação para não perder tanto tempo na leitura 
dos rótulos, tornando mais fácil a aquisição do produto;
•  Os produtos para os alérgenos deveriam ser comparticipados;
•  Rótulos mais claros, indicando os alergénios e os vestígios;
•  Informação ao consumidor sobre os ingredientes;
•  Continuar a investir numa maior oferta no mercado;
•  Aumentar o tamanho das letras nos rótulos;
•  Preços mais acessíveis e mais oferta; 
•  Penalização para quem não menciona alérgenos e vestígios presentes;
•  Uma maior visibilidade do produto no espaço, e referências 
padronizadas que identifiquem os diferentes tipos de alérgenos (por cores, 
por exemplo);
•  Separação de alguns artigos com alérgenos;
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4.4.3.2. Entrevistas

O objetivo da entrevista foi conhecer um pouco mais da experiência 
e vivências das pessoas no lidar com os problemas resultantes da alergia 
alimentar. 
Depois de recolher e analisar a informação relevante, é possível 
compreender o contexto de uso dos indivíduos alérgicos, assim como 
as diferenças e as semelhanças entre os vários tipos de pessoas 
interessadas. É possível determinar também quais os fatores críticos a ter 
em conta para o desenvolvimento deste projeto.
De seguida é feita uma apresentação e análise dos resultados das 
entrevistas, e inseridas algumas citações de forma a contextualizar 
as mesmas. 

A entrevista foi feita acompanhando os seguintes tópicos: 

a) Questões básicas;
b) Gestão da condição de saúde;
c) Mudanças no dia-a-dia;
d) “Comer fora”;
e) Familiares;
f) Relações sociais;
g) Realidade atual;
h) Processo de compra. 

a) Questões Básicas

 
Na primeira fase da entrevista foram feitas algumas questões mais 
especificas como: o nome, idade e local de nascimento; os constituintes do 
agregado familiar e se o percurso profissional esta relacionado ou não com 
a doença do entrevistado. Assim foi possível descrever uma amostra das 
pessoas entrevistadas:
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Entrevistado Idade Profissão Alérgico Alergia

P1 35 anos Psicóloga Alérgica

Alergia aos LTP 
(Proteínas 

transportadoras 
de lípidos)

P2 23 anos
Engenheira 
Industrial

Alérgica
Alergia 

a amêndoas e leite

P3 38 anos Funcionária
Mãe de uma 
criança com 

alergia alimentar 
Alergia ao peixe

Tab. 3 - Amostra das pessoas entrevistadas.

b) Gestão da condição de saúde

O tópico seguinte refere-se à gestão da condição de saúde, nesta fase foi 
possível observar que a gravidade dos sintomas, por exemplo, tem um 
claro impacto no comportamento destas pessoas, como o exemplo das 
suas rotinas, hábitos e requisitos. 

Dependendo da gravidade, as pessoas lidam com as alergias de forma 
diferente: aqueles com sintomas que passam por um edema da glote ou 
uma reação anafilática estão em constante estado de alerta, já os em 
que a reação não é tão grave a preocupação é um pouco menor, sendo 
que os danos físicos consistem em sensações desagradáveis, mas não 
preocupantes. Para além disso, é importante prevenir nos casos em que 
as reações podem ser ativadas pelo simples contacto cutâneo, estas 
requerem um cuidado especial pois podem surgir em locais onde não 
são previsíveis. 

A idade em que aparece a alergia é outro fator onde também difere 
a memória da própria experiência, esta é radicalmente diferente quando 
aparece em fase adulta ou em criança. No caso das crianças, os pais 
e/ou os familiares têm de se tornar os verdadeiros especialistas 
relativamente à alergia, existindo um processo de aprendizagem que 
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é transmitida ao filho.  No caso de acontecer em fase adulta, a pessoa 
é obrigada a mudar as suas rotinas de forma mais drástica, tornando-se 
um processo mais difícil. 

P1: “(…) na noite em que fiz 20 anos. Comi uma salada em casa que tinha 
nozes, comecei a sentir-me mal (…) cheguei completamente inanimada ao 
hospital. (…), fiz um edema da glote, depois paragem cardiorrespiratória (…) 
já tive de ser mesmo reanimada (…) a partir de certo momento deixei mesmo 
de ter consciência (…) Essa foi a primeira vez que eu descobri que tinha 
alergias, nunca tinha feito reação a nada (…) A prevalência é normalmente na 
infância, mas há alguns casos assim (...) normalmente quando é em fase adulta 
é mais grave (…). A partir daí, fiz múltiplas alergias em que fui descobrindo, 
após um estudo intensivo, a que é que eu era alérgica mesmo, porque no início 
não sabia o que é que era.”

As crianças que têm alergias desde muito novas, ou mesmo as que 
apenas convivem com alérgicos, aprendem desde cedo a lidar com estas 
limitações e os cuidados a ter. No entanto, antes de adquirirem 
o conhecimento necessário, têm de passar por uma fase de aprendizagem 
que é geralmente providenciada pelos pais. Aqueles que têm a alergia 
desde crianças adquiriram um treino prolongado por vários anos, antes de 
terem a sua autonomia. 

P3: “Pois, às vezes ele vê-nos a comer douradinhos… «porque é que o mano está 
a comer aquilo? Aquilo é mesmo peixe? Deixa-me ver se é de peixe». Ele quer 
ver, ele é só carne, carne…”

P1: “… eu não tinha noção do que é que era isto, era tudo novo… obviamente 
desconfiou-se logo de que fosse as nozes por ser um dos alergénios mais co-
muns, e, portanto, eliminei de imediato das refeições, tudo o resto eu não sabia, 
(…) continuei a comer tudo normalmente, e só à medida que tive a segunda 
crise, a terceira crise… é que comecei a fazer um estudo mais intensivo para 
perceber tudo o que eu não deveria comer. Quando é só um alimento é muito fá-
cil retirar, quando são múltiplos alimentos é muito difícil eliminar tudo porque 
senão as pessoas deixam de ter os outros nutrientes.”
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c) Mudanças no dia-a-dia

A partir do momento em que a pessoa descobre a doença, procede 
a alterações no seu dia-a-dia, ocorrendo normalmente de forma gradual, 
estas estão associadas não só ao processo de compra, mas também 
a hábitos culturais e familiares. Por exemplo, viajar passa a ser um fator 
de bastante stress por parte da pessoa com alergia, e também dos seus 
familiares. O medo da reação alérgica é constante, sobretudo se a pessoa 
corre o risco de despontar uma reação anafilática.

P1: “…mudou drasticamente em termos de viagens, (…) era uma pessoa que 
viajava muito e fazia viagens muito longas e deixei de fazer porque não consigo 
relaxar (…) há todo um stress em estar fora do país, só faço viagens para zonas 
relativamente perto que não tenham durações de avião longas, e pronto, acabou 
por mudar completamente a minha rotina – a minha rotina e a da minha família, 
porque a do meu marido também mudou completamente.”

P2: “Comecei a olhar cada vez mais para as ementas, e para os rótulos do que 
comprava… Sempre que vou a restaurantes e que vejo uma sobremesa, princi-
palmente com um aspeto mais sugestivo, mas que não se sabe muito bem o que 
é que lá está, peço sempre para perguntarem ao chefe de cozinha se tem ou não 
avelãs, ou lactose, ou natas… E se as natas são sem, ou com lactose.”

d) “Comer fora”

Outro aspeto de viver em sociedade quando se verificam limitações 
alimentares, e que se pode verificar em todas as respostas das entrevistas, 
é a questão de comer fora, em que ambos partilharam ser uma fonte 
de stress, sendo que a maioria dos trabalhadores e profissionais de 
restauração não estão sensibilizados para este problema, o que faz com 
que a grande maioria não confie nestes espaços. 

P1: “(…) também diminui drasticamente a ida a restaurantes, portanto só vou a 
restaurantes de confiança (…) é perguntar 1000 vezes, dizer que posso morrer, 
avisar bem se têm a certeza (…) Não adianta nada perguntar, tanto porque 
já me aconteceu variadíssimas vezes eu perguntar e vêm coisas e está à vista, 
como às vezes é mesmo por desconhecimento das pessoas (…) pensam que é 
por uma pessoa não gostar, e não por uma questão de saúde.”
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P2: “(…) acho que as pessoas às vezes nos restaurantes não estão muito bem 
informadas, quem serve, no que contem o que estão a servir. Já me aconteceu eu 
pedir uma musse de amendoim, e no meio da musse vinha uma bola de praliné, 
que é avelã, e ninguém sabia… e eu pedi, estava a comer, quando mandei uma 
colherada, senti o sabor. Fui direta ao hospital.”

Não só comer em restaurantes como participar em convívios sociais 
é uma tarefa difícil para estas pessoas, tendo muitas vezes de se afastar 
das outras pessoas com medo de uma possível exposição acidental.

P1: “Quanto a festas de anos, não como, quando vou a casamentos passo fome, 
portanto levo sempre uma sandes de atum para comer qualquer coisa e vou 
assim às escondidas porque até parece mal (...) eu não cumprimento ninguém, 
ando sempre fugida das pessoas, e depois passo imensa fome. Esses convívios 
para mim são sempre massacrantes.”

e) Familiares

Através das entrevistas foi possível concluir que, em muitos dos casos, 
a limitação da pessoa com alergias alimentares acaba por alargar-se 
ao resto dos seus familiares, isto ocorre normalmente devido ao risco 
de contaminação cruzada. Este acontecimento depende também da 
gravidade da alergia, existindo uma maior probabilidade no caso de 
a pessoa correr risco de vida ou os sintomas serem graves. Dependendo 
da dinâmica da própria família, em alguns casos existe a necessidade de 
os familiares adotarem a mesma alimentação.

P1: “Conhecida sou só eu, mas as minhas filhas nunca provaram nem nunca 
consumiram nada daquilo a que eu sou muito alérgica… Portanto desconhe-
cemos se elas são alérgicas a esses alimentos (...) Não é só experimentar, mas 
é também o receio de haver contágio para mim, portanto como elas são peque-
nas e ainda damos muitos abraços, muitos afetos (…) optámos por eliminar da 
dieta.”
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P3: “(…) quando era mais pequenino, eu sem querer podia tocar-lhe com as 
mãos sujas ou qualquer coisa… eu comia primeiro e depois comia o meu mari-
do, e ia lavar as mãos e a boca e ficava ele. Em casa a mesma coisa, quando ele 
era mais pequeno, agora já não é preciso tanto que ele já percebe.”

P3: “Foi complicado, em casa estávamos habituados a comer muito peixe 
e agora comemos muito menos. Temos de fazer várias qualidades de comer, 
ou então tenho de lhe dar o comer antes, lavar tudo (…)”

Os familiares têm também um papel importante neste processo, vivendo 
igualmente em constante preocupação, sendo eles que em muitos dos 
casos realizam as compras, com o medo constante de não estarem a 
comprar o alimento certo para a pessoa com alergias. 

P2: “(…) na altura no meu seio familiar toda a gente começou a ter muito cui-
dado com o que se comprava, no que se comia, no que tinha coisas com que me 
poderiam provocar alergia. Começaram a pôr em minha casa post-its a dizer 
tipo “Não comas” (…) Não foi muito complicado.”

P2: “É sempre de preocupação, é sempre de saber se estão a comprar a coisa 
certa ou não… Já chegou a acontecer ir a casa dos meus avós comer, e a minha 
avó me ligar a perguntar se eu podia comer isto ou aquilo, porque tinha medo 
que eu reagisse mal e que tivesse de ir ao hospital, ou que ficasse muito maldis-
posta (…)”

P1: “Em casa (…) os cuidados que eu tenho é: só compro alimentos que não 
tenham qualquer tipo de vestígio (…), portanto, em minha casa só existem 
alimentos que eu possa comer, tudo o resto foi completamente banido, porque 
senão era um problema. (...) Em casa dos meus pais e dos meus sogros não há 
qualquer tipo de alimentos que eu não possa comer, eles só confecionam aquilo 
que eu posso comer e só põem na mesa aquilo que eu posso comer.”
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f) Relações Sociais

Este é apenas um exemplo de muitos dos desafios que enfrentam. Uma 
das questões que todas as pessoas interessadas fizeram questão 
de assinalar é o facto de que a maioria das pessoas não sabem o suficiente 
sobre este tema, não tendo conhecimento para lidar com este tipo 
de situações.  Explicaram também que a maioria das pessoas encara 
uma alergia como algo pouco sério, duvidando da gravidade desta 
condição, relatando inúmeras situações em que foram ridicularizados por 
manifestarem o problema. Em alguns casos essas pessoas tiveram 
de assistir a uma reação grave para o valorizarem.

P1: “O meu marido, quando me conheceu, lembro-me dele dizer que achava que 
era uma “esquisitinha” porque estava sempre a perguntar tudo e mais alguma 
coisa. Quando assistiu ao meu primeiro choque se calhar ele começou a ser 
ainda mais preocupado do que eu, porque passou a ter noção do que 
é e dos riscos que comete.”

P1: “Primeiro desvalorizavam; a primeira vez que viram uma reação, assustaram-
se. A partir daí mudaram completamente o comportamento, e isso faz toda a 
diferença.”

g) Realidade atual 

A noção que têm da realidade atual é que ainda não há muita informação, 
e a informação que existe não é muito divulgada. O próprio sistema 
de saúde em Portugal encontra-se ainda muito atrasado no que diz 
respeito a este problema de saúde. 

P3: “(…) na altura havia lá umas médicas, mais até enfermeiras, que vinham às 
escolas dar um bocado o conhecer da situação das alergias, (..) mas isso entre-
tanto foi por água a baixo e não chegou aqui.”

P3: “(…) tanto auxiliares como as professoras… tudo bem que elas têm alguma 
formação, mas há coisas que nunca se sabe, e há sempre coisas a mudar (…) 
Conhecer quais são os sintomas, que há muitos sintomas.”
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h) Processo de compra

Outro aspeto que influencia a experiência das diferentes pessoas 
interessadas é o começo da alergia. Aqueles que já têm idade para ir 
de forma autónoma ao supermercado e que simultaneamente lidam com 
a alergia desde pequenos, usufruíram de vários anos para adquirir uma 
rotina eficiente e sempre tiveram de ler rótulos. Em contrapartida, 
aqueles que subitamente têm de alterar a sua rotina de supermercado 
passam por uma dura fase de adaptação, sendo que a rotina passa a ser 
bastante mais demorada e atarefada. Estes podem ser, por exemplo, pais 
que acabaram de ter uma criança alérgica, ou uma pessoa cuja intolerância 
só se começou a manifestar recentemente.

P3: “Ele próprio também já tem noção que não pode mexer. Quando vamos ao 
supermercado ele já sabe que não pode passar nem tocar no sítio do peixe…”

P2: “(…) e o apoio é muito pouco, nunca é nada, nunca é problema nenhum, 
as pessoas não são alérgicas a nada, as reações continuam a aparecer, são é as 
menos graves.”

Por vezes, ir ao supermercado já é difícil para alguém com uma 
alimentação regular. A localização dos produtos varia de supermercado 
para supermercado, mesmo dentro da mesma cadeia. A organização 
nem sempre é intuitiva. Não raro, o produto que é costume estar 
arrumado num local passa para outro. As estratégias de marketing dos 
supermercados são um fator de ansiedade para o alérgico. 
Se já para um consumidor normal estas mudanças são um desafio, para 
os alérgicos são uma dificuldade adicional.

Na maior parte das vezes, as pessoas interessadas encontram os produtos 
de que andam à procura misturados com outros tantos do mesmo tipo e, 
a menos que já conheçam a marca e embalagem, têm de ler todos os 
rótulos de todos os produtos desse tipo à procura daquele produto 
específico. É uma tarefa árdua que poderia ser evitada.
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P2: “(…) como já me baseio mais ou menos nas minhas compras, nos mesmos 
produtos, já fiz uma análise prévia do que é que posso ou não comer, (…) tam-
bém é uma coisa muito específica, consigo fugir um bocado ao que contém. 
Mas por exemplo granola, é horrível comprar granola, porque quase tudo tem 
vestígios, e às vezes diz que não tem, e tem.”

P3: “Às vezes compra-se conforme o dinheiro, tem de se ver as marcas, as 
marcas brancas às vezes acabam por ser um bocadinho mais baratas, depende 
(…)”

P1: “Em termos de idas ao supermercado comecei a ler tudo. Compro sempre 
as mesmas marcas para não ter de me dar ao trabalho de estar a descobrir coi-
sas novas, acabei por me habituar… cozinhamos quase sempre a mesma coisa. 
Acaba por ser uma alimentação segura, não fico a pensar sobre isso e fico mais 
sossegada.”

O processo de compra já é difícil para a generalidade das pessoas, devido 
à dificuldade da leitura dos rótulos, no caso das pessoas com alergias 
é ainda mais complicado. 

P2: “Muitas vezes não está bem especificado, por exemplo: “tem praliné”, eu que 
sou alérgica à avelã sei o que é praliné, mas há muita gente que não sabe, e não 
aparece especificamente o que é praliné, e isso às vezes é um bocadinho chato.”

P2: “Acho que o design dos rótulos era importante, as pessoas nunca olham 
para isso, e talvez se se colocasse os alergénios maiores, em imagens, ou um ró-
tulo mais apelativo na parte dos ingredientes, acho que as pessoas iriam tomar 
mais atenção, e acho que iria ajudar mais e facilitar.”
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Um dos problemas que esta bastante presente é a desresponsabilização 
das marcas, estas optam muitas vezes por meter nos rótulos “pode conter 
vestígios de”, de forma a não terem problemas legais.

P1: “(…) hoje em dia todos dizem “pode conter vestígios de”, portanto uma 
pessoa não pode comer nada (...) Se vocês virem não há um único chocolate em 
Portugal que não tenha “pode conter vestígios de frutos secos”, portanto eu não 
posso ingerir nenhum chocolate em Portugal. Será que todos têm vestígios? 
Tenho muitas dúvidas disso.”

Como já foi referido anteriormente, existe uma fase de adaptação por 
parte dos alérgicos, ou mesmo da sua família, no que diz respeito aos 
hábitos de consumo, estes têm de passar muitas das vezes por uma 
alteração repentina dos mesmos. A falta de conhecimento e divulgação 
de produtos sem alérgenos torna esta adaptação mais difícil, sendo 
a única solução a leitura regular dos rótulos, experimentando os produtos 
e criando uma lista de preferências. 

P2: “Muitas vezes é as especificações do rótulo, se está bem explicado, se não 
está…. Claro que a imagem também conta muito, mas essa é a parte essencial.”

P2: “Já passou a ser um processo um bocado natural e normal. Já foi há muitos 
anos, e nessa altura quando eu descobri que tinha não era eu que fazia as com-
pras, comecei a estar habituada a consumir aqueles produtos, a fazer daquela 
maneira, portanto não foi uma adaptação assim muito complicada.”

P3: “Na minha situação eu sei bem, vou dirigida aquilo, sei o que não posso
comprar, se compro não vai no carrinho ao pé das outras coisas, porque ele de 
repente pode mexer nas outras compras.”

Nos pontos de venda dos produtos, existiram algumas ideias para facilitar 
o processo da escolha dos alimentos, por parte dos entrevistados:
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P2: “Por exemplo, naquelas máquinas de ler os códigos de barras, haver um 
parâmetro com um menu que demonstrasse por extenso e de uma maneira 
mais simplificada o que é que os produtos têm sem ser aqueles «E- não sei 
quê», acho que isso ajudaria as pessoas comuns que não percebem nada 
disso, a perceber melhor o que é que para ali está.”

Depois de analisar as entrevistas é possível concluir que as pessoas 
alérgicas têm diversas limitações, sofrendo muitas vezes de sintomas 
graves. Para quem tem alergias alimentares graves, viajar, comer fora 
e conviver de forma geral passa a ser algo muito difícil. A evicção 
alimentar ocorre principalmente pelo risco de exposição acidental ou 
contaminação cruzada.

Muitas vezes os familiares das pessoas com alergias adotam a mesma 
alimentação ou fazem a sua refeição separadamente, estes tendem a ser 
muito cuidadosos com a alergia do seu familiar. No caso das crianças, 
estas aprendem muito cedo a lidar com as suas limitações, passando 
por uma fase de aprendizagem controlada pelos pais. 
Um dos grandes problemas que as pessoas com alergias alimentares 
enfrentam, é que a maioria das pessoas não têm conhecimento suficiente 
sobre este tema. O alérgico é muitas das vezes o principal investigador 
da sua alergia, não sendo a informação muito facilitada. 

Quem começa de repente a fazer compras para alérgicos, passa por uma 
dura fase de adaptação. Quando não têm a certeza, perante um produto 
desconhecido, o alérgico considera-o perigoso. A leitura de rótulos não 
é fácil, de maneira que as pessoas apreciam uma indicação mais óbvia dos 
alergénios presentes no produto, tal como os familiares ou amigos que 
realizam as compras. 

Através das entrevistas foi possível concluir que a leitura dos rótulos 
é indispensável para quem sofre de alergias alimentares, mesmo quando 
são produtos que já conhecem e estão familiarizados. As dificuldades em 
encontrar produtos sem alérgenos são muitas, sendo que o tempo de 
procura é bastante demorado, e muitas vezes o tempo diário de cada um 
não permite uma busca tão intensiva. 



4.5. Personas 

Depois de concluir a observação dos resultados através das entrevistas 
e inquéritos, foi possível analisar os hábitos e as necessidades das pessoas, 
e detetar padrões de comportamento entre algumas delas. Estes padrões 
vão permitir elaborar um utilizador específico que caracteriza todos 
os que lhe são semelhantes, este utilizador é chamado de persona.

A persona é uma imagem constituída por um conjunto de utilizadores 
que se resumem a um único perfil. Esta apresenta-se quase sempre 
de forma individual, com um nome, um rosto, e uma história, e explicam 
normalmente as suas necessidades, valores e objetivos, frustrações 
e desejos. (Buley, 2013)
Desta maneira foi possível criar quatro personas, primárias (detentoras 
da doença) e secundárias (não detentoras da doença), baseadas em 
dados reais, que representam quatro grupos distintos de pessoas que 
colaboraram no projeto. 
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Rita,  35 anos
Administrativa
Aveiro, Portugal
Licenciada 
Casada

•   Mãe de uma criança alérgica à proteína do leite;
•   Sintomas variam entre reações anafiláticas, edemas da glote 

e erupções cutâneas;
•   Filho alérgico desde bebé.

A Rita é casada com o Luís, e tem um filho com quatro anos, que 
é o Pedro. O Pedro sofre de alergia à proteína do leite, tendo sido 
diagnosticada pelo pediatra ainda em bebé. Este já teve várias reações 
anafiláticas, por isso anda sempre acompanhado pela caneta de 
adrenalina e anti-histamínicos. A Rita e o Luís vão com frequência 
ao alergologista com o Pedro, para ir controlando o problema. 

É a Rita que faz as compras para casa, e apesar de já conhecer alguns 
produtos que o Pedro pode consumir, este processo é sempre difícil 
porque faz questão de voltar a ler toda a informação que encontranas 
embalagens. Durante as compras a sua principal dificuldade é na 
leitura dos rótulos, e no reconhecimento dos ingredientes e alérgenos 
presentes. 

Para não haver o risco de contaminação cruzada, ou exposição 
acidental, nem a Rita nem o seu marido Luís consomem nada que 
o seu filho não possa comer.
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Mafalda,  20 anos
Estudante
Solteira
Porto, Portugal

• É intolerante ao glúten;
• Apercebeu-se da sua intolerância aos 16 anos de idade;
• Os sintomas variam entre dores abdominais, diarreia 

e erupções cutâneas.

A Mafalda estuda fora de casa desde que entrou na universidade aos 
18 anos. Aos 16 anos, apercebeu-se de alguns sintomas que não eram 
normais até então. No início não associou de imediato a poder ser uma 
intolerância ou alergia alimentar, mas pouco depois apercebeu-se que 
estes se manifestavam depois de ingerir pão ou cereais. Decidiu falar 
com o médico de família sobre os seus sintomas, e depois de fazer 
alguns exames comprovou-se ser intolerante ao glúten. 

Desde que entrou para a Universidade, e passou a viver sem os seus 
familiares, começou a fazer as suas compras. As colegas com quem 
partilha casa já conhecem o seu problema. Como cada uma tem a sua 
prateleira acaba por ser mais fácil organizar os seus alimentos. 

Antes de ir ao supermercado já tem em mente alguns dos produtos 
que costuma adquirir, ou que pesquisa na internet, adequados ao seu 
problema.

Como existe alguma oferta de produtos sem glúten, a Mafalda 
determina os produtos principalmente pelo melhor preço. Quando 
tem algum tempo e disposição procura produtos diferentes que possa 
consumir, no entanto esta opta mais frequentemente por aqueles que 
já conhece e tem confiança. 
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André,  30 anos 
Aveiro, Portugal
Professor
Doutorado
Casado

•   Alérgico ao ovo;
•   Os sintomas variam entre erupções cutâneas, diminuição 

 da pressão arterial e urticária. 
•   Alérgico desde os 5 anos.

O André é casado com a Inês, e tem uma filha de 2 anos, a Matilde. 
É alérgico aos ovos desde os seus 5 anos, tendo sido a sua alergia 
diagnosticada pelo médico de família. Quando era pequeno 
os sintomas eram mais preocupantes, mas com o passar do tempo 
passaram a ser menos graves. 

Desde sempre que a sua mulher tem conhecimento sobre a sua 
alergia, esta tem o cuidado de procurar receitas que substituam 
as que tradicionalmente levam ovo. 
A Matilde e a Inês acabam por comer pouco ovo, em família optaram 
assim para evitar a contaminação cruzada ou uma possível exposição 
acidental.

No supermercado, tanto a Inês como o André, conferem sempre 
quando existe alguma alteração, tendo dificuldade em confiar nos 
produtos e em ler os rótulos. O André tenta acompanhar sempre 
a mulher no processo de compra.

A principal dificuldade do André é dar a entender às pessoas 
a gravidade do seu problema, principalmente no caso dos funcionários 
neste tipo de estabelecimentos. 
Este não come fora muitas vezes porque lhe causa alguma ansiedade, 
e porque não tem confiança nos trabalhadores e profissionais 
de restauração.



Teresa,  27 anos
Coimbra, Portugal
A realizar o doutoramento
Solteira

•   Alérgica aos crustáceos;
•   Os sintomas variam entre urticária, erupções cutâneas e edema 
        da glote e da língua;
•   Começou a ter os primeiros sintomas aos 18 anos.

A Teresa é solteira e vive sozinha. Aos 18 anos descobriu que era 
alérgica aos crustáceos, tendo a primeira reação alérgica durante 
um jantar em casa dos avós, quando comia camarão. Começou a sentir 
dificuldade em respirar e deslocou-se logo para o hospital. 

Depois de fazer alguns testes os resultados indicaram alergia aos 
crustáceos. Quando vai a casa dos seus familiares estes têm o cuidado 
de não cozinhar qualquer tipo de alimento deste grupo de alérgenos, 
para evitar uma possível reação.

Teresa evita comer em restaurantes, e nunca vai a marisqueiras, 
mesmo que seja para comer peixe porque sabe que todo esse ambiente 
pode estar contaminado.

Antes de se deslocar ao supermercado a Teresa já tem uma lista mais 
ou menos definida com o que quer comprar. Esta opta por comprar 
peixe embalado para evitar deslocar-se à peixaria. Lê sempre os 
rótulos rapidamente, só para confirmar que não existe nenhum tipo 
de vestígio. 

A maior dificuldade da Teresa foi deixar de comer certos alimentos 
que gostava bastante. Raramente faz refeições em cafés ou restaurante 
porque não sente muita compreensão por parte dos funcionários em 
relação ao seu problema.
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4.6.  Análise de similares 

Após a recolha de informação proveniente da investigação ativa, 
e da criação de personas segue-se uma pesquisa e análise referente 
às aplicações já existentes relacionadas com as alergias alimentares. Esta 
análise de similares consiste, segundo a literatura de design, em analisar 
a concorrência ou análise competitiva. (Padovani, 2009) 

Todas as informações que são conseguidas através da análise comparativa 
servem para auxiliar a forma de determinar e transmitir a mensagem, 
selecionar a forma de promover, definir o público-alvo, e o mais importante, 
distinguir o que se está a desenvolver.  Os objetivos gerais da análise de 
similares é – identificar tendências para as soluções de diversos elementos 
da interface; identificar o que melhor se pratica nas aplicações concorrentes; 
identificar as suas deficiências recorrentes; produzir uma listagem de 
características desejáveis para o futuro da aplicação, assim como de aspetos 
que devem ser evitados. (Padovani, 2009)

4.6.1. Análise das aplicações móveis relacionadas 
com as alergias alimentares  
 
Este tópico pretende analisar as diferentes funcionalidades de algumas 
das aplicações móveis relacionadas com as alergias alimentares disponíveis 
nas plataformas online. As aplicações seguintes foram as possíveis 
de ser instaladas, sendo compatíveis com o sistema Android. Estas foram 
escolhidas por caracterizarem e representarem o que existe no mercado 
das aplicações acerca do tema das Alergias Alimentares, abordando 
diferentes tipos de funcionalidades, o que permite conhecer melhor 
as características gerais das aplicações móveis com esta temática.  
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Na tabela seguinte foram analisadas diversas funcionalidades, como: 

• Tutorial 
• Rede social (Comunidade) 
• Scan 
• Perfil 
• Login 
• Identificação de alérgenos 
• Informação nutricional 
• Multiplataforma  
• Pesquisa de produtos 
• Gratuita 
• Necessidade de acesso à internet  
• Receitas 
• Vários verfis 
• Disponível android 
• Disponível iOS 
• Edição das alergias 
• Tradução dos alérgenos  
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My Foodallergy 
Team

Food Allergy 
Translate (Free)

Food 
Allergens

Allergo Vida Saudável

Tutorial

Rede social

Scan

Perfil

Login

Seleção 
de alérgenos

Informação 
nutricional

Multi-
plataforma

Pesquisa 
de produtos

Gratuita

Necessidade 
de acesso à 
internet

Receitas

Vários perfis

Disponível
android

Disponível
iOS

Edição das
alergias

Tradução dos 
alérgenos

Tabela 4 – Tabela comparativa de funcionalidades e características das aplicações. 
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 É possível concluir, através das funcionalidades assinaladas na tabela, que 
todas as aplicações existentes gratuitamente no mercado, são compatíveis 
com o sistema Android e iOS. Na sua maioria é possível ao utilizador 
realizar login e selecionar as suas alergias, tal como editá-las sempre que 
necessário.
A maioria não utiliza o tutorial como forma explicativa das 
funcionalidades da aplicação móvel, nem contém a funcionalidade de rede 
social. Em apenas uma delas foi possível ter acesso à funcionalidade 
de scan, tal como à informação nutricional e pesquisa de produtos. 
Apenas uma das aplicações testadas consegue funcionar sem a internet 
ligada, e também fazer a tradução dos alergénios. 
 

4.6.2. Análise comparativa de funcionalidades e características 
das aplicações 

De seguida serão apresentadas as aplicações da tabela, e analisados 
diversos aspetos, como: 

• Recursos e funcionalidades;
• Interação e usabilidade;
• Design de interface;
• Pontos fortes, fraquezas e oportunidades;
• Opinião dos utilizadores.
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4.6.2.1. My foodallergy team 

A aplicação foodallergy team consiste numa rede social gratuita e num 
grupo de suporte online para pessoas com alergias alimentares, que 
permite obter apoio emocional e dicas para gerir a vida das pessoas com 
alergias alimentares. Esta pertence à My Health Teams, que contém 
diversas aplicações ligadas à saúde, como a My obesity team, My 
parkinsons team, entre outras. 

 A sua instalação é possível tanto em dispositivos Android como iOS.  
Em relação ao contacto com esta plataforma, apesar de ter sido permitido 
descarrega-la na Play store e ser compatível com o meu dispositivo, 
não conseguiu localizar a cidade de residência, não tendo sido possível 
finalizar o registo. Por conseguinte não houve interação com as principais 
funcionalidades do aplicativo. Em relação ao design de Interface não foi 
possível conhecer mais do que dois dos ecrãs do aplicativo.

O ponto forte desta aplicação está relacionado com o contexto em que se 
insere, sendo uma rede social que permite às pessoas partilhar informação 
acerca das suas alergias com outras que sofrem da mesma patologia. 
O facto de não ter sido possível interagir com a mesma consistiu num 
ponto bastante negativo para esta análise.  
Esta aplicação insere-se na categoria Social da Play Store, e não tem 
qualquer avaliação nem comentário por parte dos seus utilizadores. 
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 Fig.11 - Ecrãs da aplicação móvel - My foodallergy team. 



4.6.2.2. Food Allergy Translate (Versão gratuita) 

Food Allergy Translate consiste num aplicativo móvel que permite 
traduzir as alergias alimentares do utilizador, com a função de ser 
utilizado em restaurantes de outras nacionalidades. Esta pretende dar 
a conhecer aos trabalhadores dos restaurantes a alergia alimentar do 
cliente, traduzindo para o respetivo idioma.

Devido a um erro da aplicação, talvez por ser a versão gratuita, foi 
possível apenas conhecer os primeiros três ecrãs do aplicativo. O primeiro 
ecrã dá a conhecer os quatro idiomas para os quais é possível traduzir 
as alergias; o segundo mostra um pequeno tutorial esquemático sobre 
a forma como funciona a aplicação; e o terceiro dá a conhecer os nove 
alergénios possíveis de selecionar. Esta aplicação está disponível para 
o sistema operativo Android.

Em termos visuais é uma aplicação bastante desinteressante, não tendo 
uma paleta de cores consistente, e o tamanho da letra deveria ser maior 
de modo a facilitar a leitura e melhorar a legibilidade do texto.
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Fig.12 - Ecrãs da aplicação móvel - Food Allergy Translate. 



4.6.2.3. Food Allergens  

A aplicação que se segue tem como principal objetivo auxiliar as pessoas 
com alergias alimentares, através de uma lista com todos os principais 
alergénios, contento informações sobre os mesmos, dando a conhecer, por 
exemplo, a quem é alérgico ao leite - alimentos a evitar e as substituições 
existentes para esse alimento.

Esta é uma aplicação sobretudo de consulta, consistindo apenas num guia 
de informação para os seus utilizadores. 
Cada alergia é representada por uma fotografia, o que torna a aplicação 
mais apelativa em termos visuais. Em relação à interface, apesar de ser 
fácil de interagir e de ter uma estrutura simples e de fácil compreensão, 
esta contem poucas funcionalidades, perdendo o interesse a nível da 
usabilidade e interação.

Fig.13 - Ecrãs da aplicação móvel - Food Allergens.  
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4.6.2.4. Allergo 
 
Allergo é uma aplicação móvel que tem como principal função aceder 
a informações relativas às alergias alimentares em qualquer lugar, dando 
a conhecer às pessoas com esta doença informações como “O que pode 
comer”, “O que pode utilizar”, “receitas”, e ainda a funcionalidade: “Diário 
do Alérgico” - onde se pode fazer anotações. Esta está organiza por 
categorias, para facilitar a rotina dos seus utilizadores. 

Esta aplicação já foi premiada no concurso INOVApps 2015, realizada 
pelo Ministério Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações – MCTIC. 
Estando pontuada com 3,9 estrelas pelos seus utilizadores e inserida 
na categoria de saúde e fitness da Play Store.  

Em termos de usabilidade, principalmente na parte de “Selecionar 
as alergias”, não foi possível perceber de imediato os ícones que estavam 
selecionados e os que não estavam. Em termos visuais é uma aplicação 
muito confusa, utilizando uma paleta de cores muito abrangente e pouco 
coerente. A sua interface é confusa e pouco apelativa. 

Outro dos fatores que desvaloriza o aplicativo é este conter apenas oito 
dos principais alergénios. Para além disso, não transmite confiança em 
relação à informação que oferece.  
Esta é uma aplicação pontuada com 3,9 estrelas e está inserida na 
categoria de saúde e fitness.
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Fig. 14 - Ecrãs da aplicação móvel – Allergo.



4.6.2.5. Vida Saudável 

Vida Saudável é uma app criada pelo grupo Auchan, e tem como principal 
objetivo ajudar a escolher as melhores opções para viver uma vida mais 
saudável. Esta tem diversas funcionalidades como:

•  Recolher a atividade física do seu utilizador, sugerindo programas de 
coaching direcionados para o objetivo de cada um;
•  Elaborar uma abordagem global de vários aspetos relacionados com 
o bem-estar das pessoas;
•  Permitir aos alérgicos e/ou intolerantes alimentares um apoio 
na gestão da sua saúde, através da funcionalidade “Perfis Alergias”, 
certificando-se que o produto adquirido não contém ingredientes aos 
quais o cliente é alérgico. 

Para a funcionalidade relacionada com as alergias alimentares, basta 
criar um perfil individual, ou de um membro da família, selecionando 
os alimentos aos quais é alérgico. A aplicação possui uma ferramenta 
de leitura de códigos de barras, que permite tirar dúvidas acerca de um 
determinado produto da marca Auchan. Esta função, quando ativada, 
e através da câmara do dispositivo, irá permitir aceder à informação sobre 
os alergénios existentes no produto.  

A presente aplicação utiliza a informação dos talões de compra dos 
clientes Auchan, permitindo assim conhecer melhor os hábitos de cada 
um, ajudando cada pessoa de forma personalizada. Esta está disponível 
para dispositivos móveis, tanto na App Store como no Google Play, 
estando avaliada com 3,1 estrelas pelos seus utilizadores.  

Vida saudável é uma aplicação bastante coerente em termos de 
usabilidade, a sua paleta de cores transmite segurança, é simples, rápida e 
de apreensão instintiva, o que a torna bastante completa. 
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Fig.15 - Ecrãs da aplicação móvel “Vida Saudável”, relacionados com as alergias alimentares.
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5. Desenvolvimento



5.1. Introdução

A solução proposta para o presente projeto define como hipótese uma 
aplicação móvel de leitura de produtos alimentares, no contexto de 
compra em supermercados, fazendo uso da tecnologia de realidade 
aumentada. Esta tecnologia pode consistir numa mais valia, ao facilitar 
o quotidiano das pessoas com alergias alimentares, permitindo saber de 
forma mais eficaz se um determinado produto é ou não indicado para o 
seu consumo, dando resposta aos vários problemas identificados:

• Facilidade de determinar se o produto é ou não possível de ser 
consumido pelo alérgico;
• Facilidade em transmitir a informação providenciada pelos rótulos, 
de forma mais fácil, rápida e segura;

Após a definição do principal problema, procedeu-se à criação dos 
requisitos e necessidades dos utilizadores finais (as pessoas com alergias 
alimentares), sendo que estes foram sendo refinados continuamente ao 
longo do projeto, através de várias atividades que integram o processo de 
design de interação, como a observação, a geração de ideias, prototipagem 
e avaliação. 
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5.2. Análise de requisitos

Esta é a fase em que se definem os objetivos que se pretendem atingir 
e as características do produto, mais propriamente os conteúdos daquilo 
que está a ser desenvolvido. Nesta fase é definido então o foco do trabalho, 
deixando claro o que vai ser incluído no projeto. (Garret, 2011)
Para a definição dos requisitos foi utilizada uma abordagem baseada 
nos inquéritos e entrevistas realizadas, através destes e para 
o desenvolvimento da aplicação foi possível definir que esta deve conter:

• A seleção dos alergénios pessoais, ou de familiares, dentro 
dos principais 14 principais;
• Um ecrã de registo e início de sessão, que permita entrar 
na aplicação;
• Utilizar um sistema de realidade aumentada para que esta leia 
a informação dos produtos;
• Uma parte de comunidade, em que seja possível partilhar 
comentários com outras utilizadores, tal como visualizar as suas opiniões; 
• Um perfil pessoal, que permita editar os dados pessoais;

Os requisitos de uma aplicação móvel podem ser divididos em diferentes 
categorias, estes são uma lista de funcionalidades, características 
e capacidades necessárias para o seu planeamento, que permitem orientar 
e focar o objetivo do projeto.  
Para saber que funcionalidades são essenciais para a aplicação móvel, 
recorreu-se ao Modelo Kano. Este foi criado por Noriaki Kano e consiste 
num conjunto de técnicas que ajudam a determinar a satisfação dos 
utilizadores, caracterizando-se pela sua classificação de atributos, sendo 
estes os obrigatórios, unidimensionais, atrativos, reversos e neutros 
(Veyrat, 2017): 

Atributos obrigatórios: Critérios básicos de um produto e exigências 
mínimas que se não estiverem presentes provocaram a insatisfação dos 
utilizadores; 

Atributos unidimensionais: A satisfação dos utilizadores vai ser 
proporcional ao nível de desempenho dos atributos do produto, quanto 
maior o seu nível maior é a satisfação.  
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Atributos atrativos: São aqueles que aliciam o cliente, a existência 
destes atributos traz uma satisfação ainda maior ao utilizador, no entanto 
a sua ausência não causa insatisfação. Normalmente são atributos que 
surpreendem o utilizador, porque este não espera a sua existência.  

Atributos reversos: Aqueles que quando presentes provocam insatisfação.  

Atributos neutros: Todos os que são indiferentes ao utilizador, não 
causando qualquer tipo de sentimento. (Veyrat, 2017)

Fig.16 - Representação gráfica do modelo Kano. FONTE: (Nastaro, 2016)
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Segundo Leah Buley (2013), para realizar este modelo é importante 
registar todos os requisitos que devem ser incluídos no produto, 
estabelecendo um foco que vai permitir pensar num produto simples, 
capaz de executar todos os requisitos propostos. O autor refere que 
este modelo é uma ferramenta útil, ajudando na identificação das 
características do produto, dividindo-as em três categorias: Categorias 
Básicas, Atributos de Desempenho e Atributos de Prazer.  

Quando se refere a atributos de desempenho, Buley (2013) especifica 
que são os que devem estar presentes de forma a que o produto 
permaneça competitivo com o mercado, e atributos de prazer aqueles 
que as pessoas não esperavam encontrar, mas que ficam contentes 
por existirem. Este método, como tantos outros, permite fornecer 
experiências satisfatórias aos utilizadores, e conhecer o que estes 
precisam, desejam e experimentam.  
Para especificar os requisitos da aplicação recorreu-se à definição 
de User Stories e especificação de casos de uso, analisando os requisitos 
como funcionais e não-funcionais.

5.2.1. Requisitos funcionais 

Para nomear os requisitos funcionais do sistema identificaram-se as User 
Stories na definição das funcionalidades a implementar, estas respondem 
a três questões: 

• O que se pretende? 
• Quem o pretende?  
• Porquê? 

Neste caso para definir as User Stories e descrever o que acontecerá foi 
utilizado o seguinte template:

• Enquanto…
• Posso…
• De forma a…
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Acesso à aplicação

Enquanto… posso… de forma a…

utilizador
descarregar a aplicação e 
instalá-la no meu smar-
tphone,

utilizar as suas 
funcionalidades.

utilizador
inserir o meu email e a 
palavra-passe,

entrar na aplicação.

utilizador
registra-me através da 
minha conta Google,

entrar na aplicação.

utilizador entrar na aplicação,
inserir a(s) minha(s) 
alergia(s).

Navegação

Enquanto… posso… de forma a…

utilizador
selecionar as minhas 
alergias,

ter acesso às funcionali-
dades da app.

utilizador ter acesso ao meu perfil,
editar as minhas alergias 
sempre que necessário. 

utilizador ter acesso ao meu perfil,
editar as minhas 
informações pessoais.

As User Stories foram classificadas por diferentes categorias, dependendo 
da funcionalidade a que cada uma corresponde: 
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utilizador

recorrer à funcionalidade 
de leitura dos produtos 
alimentares através 
da realidade aumentada 
em qualquer parte 
da aplicação móvel,

realizar esta 
funcionalidade 
de imediato, sempre 
que precisar.

Visualização de informação

Enquanto… posso… de forma a…

utilizador
ver a informação acerca 
dos produtos,

conhecer 
automaticamente se este 
é indicado ou não para 
a minha alergia.

utilizador

voltar a visualizar a 
informação dos produtos 
através dos “produtos 
guardados”,

rever a informação.

utilizador
visualizar 
os comentários 
de outros utilizadores,

Ter conhecimento sobre 
as suas opiniões.

utilizador
comentar um 
determinado produto,

que outros utilizadores 
possam ver os meus 
comentários.

 

Através das User Stories foi possível descrever as funcionalidades 
propostas para o sistema, levantando os requisitos funcionais da aplicação.
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5.2.2.  Priorização dos requisitos 

Os requisitos devem seguir normas de garantia de qualidade 
e aplicabilidade, para descrevê-los estes foram classificados consoante 
a sua:

Usabilidade - Define a estética e a coerência da interface com 
o utilizador;
Confiança – Habilidade da aplicação para recuperar falhas, recetividade 
e rigor;
Desempenho - Restringe atributos de velocidade e do tempo de resposta 
dos movimentos da aplicação. 
Suporte - Delimita características como testabilidade, durabilidade, 
compatibilidade, configurabilidade, entre outros.
Segurança - Os requisitos de segurança de software são o conjunto 
de necessidades de segurança que o software deve atender. Abrange 
características como a confidencialidade, integridade, disponibilidade, 
autenticação, autorização, entre outros. (Pereira, 2013)

De seguida surge uma lista dos casos de uso, seguindo um template 
definido para todos eles, com as especificações referidas anteriormente. 

• Seleção das alergias pessoais

Tipo: Funcionalidade 
Prioridade: Atributo Obrigatório
Descrição: A aplicação deverá permitir ao utilizador selecionar as suas 
alergias pessoais, e editá-las sempre que quiser.
Atores: Utilizador
Pré-condições: Registar-se, ou se já o tiver feito, entrar na aplicação.
Ações do utilizador:
1. O utilizador escolhe a opção de selecionar alergias, ou editar alergias.
Resultados esperados:
 1. O utilizador pode selecionar a(s) sua(s) alergia e editá-la(s) sempre 
que quiser.
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• Visualização de detalhes dos produtos através da utilização 
da funcionalidade de realidade aumentada

Tipo: Funcionalidade 
Prioridade: Atributo Atrativo
Descrição: A aplicação deverá permitir ao utilizador visualizar 
os detalhes de um determinado produto através da sua funcionalidade 
de realidade aumentada, apontando a camara do dispositivo móvel para 
uma prateleira ou produto específico. 
Atores: Utilizador
Pré-condições: Registar-se ou, se já o tiver feito, entrar na aplicação.
Ações do utilizador: 
1. O utilizador acede à funcionalidade de leitura dos produtos através 
da realidade aumentada.
2. O utilizador direciona o dispositivo móvel para uma prateleira 
no supermercado, ou para um produto específico. 
Resultados esperados:
 1. O utilizador visualiza a informação acerca de um determinado produto 
e sabe automaticamente se este produto é ou não indicado para si e/ou 
para a sua alergia. 

• Guardar os produtos visualizados 

Tipo: Funcionalidade 
Prioridade: Atributo Atrativo
Descrição: A aplicação deverá permitir ao utilizador guardar os produtos 
visualizados através da funcionalidade de “leitor de produtos”, tal como 
apagá-los sempre que quiser.
Atores: Utilizador
Pré-condições: Registar-se ou, se já o tiver feito, entrar na aplicação, 
tendo de estar ligado à internet.
Ações do utilizador: 
1. O utilizador acede à funcionalidade de “leitura dos produtos” através 
da realidade aumentada.
2. O utilizador carrega na opção “visualizar detalhes do produto”, 
e carrega em “guardar produto”.
Resultados esperados:
 1. O utilizador visualiza a informação acerca de um determinado e se 
assim o pretender, seleciona “guardar produto”.
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• Visualização de comentários e realização de comentários 

Tipo: Funcionalidade 
Prioridade: Atributo Atrativo
Descrição: A aplicação deverá permitir ao utilizador visualizar a opinião 
de outros utilizadores, referente a um determinado produto, tal como 
comentar os produtos.
Atores: Utilizador 
Pré-condições: Registar-se ou, se já o tiver feito, entrar na aplicação, 
tendo de estar ligado à internet.
Ações do utilizador:
1. O utilizador acede à aplicação com a internet ligada;
2. O utilizador visualiza os comentários feitos por outros utilizadores, 
podendo responder aos mesmos ou comentar também os produtos.  
Resultados esperados: O utilizador tem acesso aos comentários de um 
determinado produto, por parte de outros utilizadores. 

• Sincronização dos conteúdos 

Tipo: Suporte 
Prioridade: Atributo Unidimensional
Descrição: A aplicação deverá permitir a possibilidade de efetuar 
a sincronização dos novos produtos existentes no supermercado. Com 
isto, os conteúdos offline presentes na aplicação estão sincronizados com 
os conteúdos presentes no servidor. 
Atores: Utilizador 
Pré-condições: O utilizador tem de estar ligado à internet
Ações do utilizador:
1. O utilizador liga-se à internet 
2. A aplicação deteta a existência de uma ligação à internet ativa 
e procede à sincronização dos conteúdos. 
Resultados esperados: 
1. Caso o utilizador tenha uma conexão à internet ligada, a sincronização 
dos conteúdos é efetuada. A sincronização será feita de maneira 
transparente para o utilizador. Sempre que é detetada ligação à internet, 
a aplicação vai verificar automaticamente se os conteúdos estão 
atualizados. 
2. Caso o utilizador não esteja ligado à internet, a sincronização dos 
conteúdos não é executada.
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5.2.3. Requisitos não-funcionais 

• Compatibilidade 

Tipo: Suporte 
Prioridade: Atributo Unidimensional
Descrição: A aplicação deverá ser compatível e acessível ao sistema 
Android e iOS, através de um smartphone. 

• Funcionamento offline 

Tipo: Suporte
Prioridade: Atributo Unidimensional
Descrição: A aplicação deverá correr em modo offline, desligada de 
qualquer rede internet, quando o utilizador tiver a utilizar 
a funcionalidade de leitor de produtos através da realidade aumentada. 

• Disponibilidade do sistema 

Tipo: Confiabilidade 
Prioridade: Atributo Unidimensional
Descrição: O sistema deverá ter alta disponibilidade.

• Acesso aos dados do utilizador 

Tipo: Segurança 
Prioridade: Atributo Unidimensional
Descrição: No que toca à recolha de dados do utilizador, apenas será 
guardado o seu nome, email e alergias pessoais. 

• Tolerância a falhas 

Tipo: Confiabilidade 
Prioridade: Atributo Unidimensional
Descrição: O sistema deverá ser capaz de lidar com falhas de rede 
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quando a sincronização de dados entre o servidor e a aplicação presente 
no dispositivo móvel. A aplicação deverá ser capaz de retomar a ligação 
à rede e obter os conteúdos que não recebeu quando existir uma falha de 
rede. 

Neste capítulo foi possível descrever os requisitos da aplicação móvel, 
e conhecer as funcionalidades a ser implementadas. Para isso recorreu-se 
à elaboração de User Stories, requisitos funcionais apoiados por casos de 
uso, assim como requisitos não funcionais.
A aplicação será capaz de fornecer funcionalidades de navegação em 
qualquer local, visualizar informações sobre produtos no contexto de 
supermercado através da funcionalidade de realidade aumentada, guardar 
os produtos pretendidos, como também visualizar comentários feitos por 
outras pessoas, respetivas aos produtos encontrados. 



116

5.3. Estrutura de informação 

Depois de definir os principais requisitos da aplicação, foi construída 
a sua estrutura de informação. Os requisitos e funcionalidades da 
aplicação encontram-se representadas no user flow (figura 17) mais 
à frente.

Para esta, definiu-se que:

• O utilizador inicia sessão através do seu email ou conta da Google;
• Depois de iniciar a sessão o utilizador é dirigido para o ecrã de 
seleção de alergias;
• Após selecionar as alergias o utilizador vai ter acesso ao ecrã      
principal da app, onde encontra o menu com as principais funcionalidades: 
Leitor de produtos, Perfil, Pesquisa de produtos e Definições. 

Após selecionar a funcionalidade de “Leitor de produtos”, o utilizador, 
(em contexto de supermercado), poderá conhecer se os produtos 
selecionados são ou não adequados à sua alergia, como também:

• Guardar o produto;
• Comentar o produto;
• Visualizar os comentários de outros utilizadores acerca do produto 
selecionado, tal como a especificidade do comentário, que pode consistir 
num comentário “positivo”, “de alerta”, “sugestivo”.



Fig.17 - User Flow do protótipo de baixa fidelidade.
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Fig.18 – Wireframe dos ecrãs de início de sessão e de registo da aplicação 

a) Registo/ Inicio de sessão
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5.4. Protótipo de baixa fidelidade

Nesta fase do processo de design foi realizado um protótipo de baixa 
fidelidade da aplicação, este sofreu várias alterações ao longo do processo 
iterativo, sendo necessário para a organização da informação da aplicação, 
de forma a compreender as diferentes funcionalidades da mesma. Desta 
forma foi possível organizar e hierarquizar os diferentes ecrãs da aplicação, 
e definir os caminhos entre eles. 
De seguida é apresentado a primeira versão do protótipo de baixa fidelidade.

A figura anterior representa o ecrã de registo e início de sessão da aplicação. 
Para este aplicativo definiu-se importante o utilizador ter a sua conta pessoal, 
com as suas informações, e a possibilidade de poder editá-las sempre que 
necessitar. Este poderá também efetuar o registo e entrar na aplicação através 
do e-mail pessoal ou da sua conta google, facilitando a entrada no aplicativo.



Fig.19 – Wireframe do ecrã de seleção de alergias e alergia selecionada.

b) Seleção de Alergias

c) Ecrã Principal
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Após o registo na aplicação, o utilizador tem acesso ao ecrã de seleção 
de alergias; aqui encontra os catorze principais alérgenos. 
Depois de fazer a seleção da sua alergia, o utilizador deve carregar 
no botão “Confirmar” para guardar as alterações e avançar.

Fig.20 – Wireframe do ecrã principal do protótipo de baixa fidelidade.

No ecrã principal encontra-se a barra de menu, com as principais 
funcionalidades da aplicação - Notificações, Perfil, Pesquisa e Definições.
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c) Perfil

d) Leitor de produtos 

Fig.21 – Wireframe do ecrã de perfil do protótipo de baixa fidelidade.

Através do perfil o utilizador poderá editar as suas informações pessoais, 
tal como adicionar uma foto de perfil.

Fig. 22 – Wireframe do ecrã de leitor de produtos do protótipo de baixa fidelidade.
Fig. 23 – Wireframe do ecrã de leitor de produtos - resultado verde.

Fig. 24 – Wireframe do ecrã de leitor de produtos - resultado vermelho.
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Os ecrãs anteriores representam as diferentes formas de resultado do 
leitor. Quando este determina que o produto pode ser consumido, o ecrã 
que o utilizador visualiza é o verde; caso o produto não seja possível de 
ser consumido pelo utilizador, este aparece a vermelho.  

g) Informações e comentários

Fig. 25 – Wireframe do ecrã de características do produto com a seleção de produto guardado.

O ecrã de informação de produto contém também os comentários 
de outros utilizadores da aplicação a sequência da figura 25 simboliza 
que o produto foi guardado pelo utilizador. Este poderá visualizar todos 
os produtos guardados ao selecionar “Produtos” na barra de ferramentas 
da aplicação.
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h) Comentário

i) Produtos guardados

Fig. 26 – Wireframe do ecrã de comentário.

Fig. 27 – Wireframe do ecrã de produtos guardados.

No ecrã de “Comentário” de produto, é possível avaliar o comentário 
que se pretende realizar, através de um semáforo representado por três 
cores, que simbolizam: verde – comentário positivo (ponto positivo acerca 
do produto); vermelho - alerta (aviso ou sinal para tomar cuidado); e o 
amarelo – comentário sugestivo (que chama a atenção para algo).

No ecrã de “Produtos guardados” é possível visualizar os produtos que 
o utilizador guardou, como também apagá-los se assim o entender.
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j) Definições

k) Notificações

Fig. 28 – Wireframe do ecrã de definições.

Fig. 29 – Wireframe de notificações.

Através das definições o utilizador poderá decidir se quer ativar 
as notificações, partilhar a sua alergia ou as informações pessoais.

O ecrã de notificações pretende alertar os utilizadores para comentários 
de outras pessoas que utilizam a aplicação, tal como atualizações que 
podem ter surgido na aplicação.  
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5.5. Protótipo em Realidade Aumentada

5.5.1. Introdução

De forma a integrar a realidade aumentada neste projeto, é importante 
adquirir algum conhecimento sobre a forma de prototipar nesta vertente. 
Segundo Fritz (2018), prototipar em realidade aumentada é um processo 
que deve ser constantemente verificado, não sendo fácil encontrar 
as ferramentas certas para a sua realização. A autora refere um conjunto 
de elementos fundamentais para realizar este protótipo:

• Mapear

 É importante criar um mapeamento, definindo quais as necessidades 
dos utilizadores, para isso é fundamental traduzir os objetivos e restrições, 
questionando sempre - “Como podemos melhorar o sistema?”; “Como 
podemos melhorar esta experiência?”; “Quais são as nossas limitações?”. 
(Fritz, 2018)

• Pesquisar

A pesquisa de trabalhos existentes dentro do tema, tal como outros 
casos de uso é fundamental para realizar este trabalho. Para além disso 
é importante conhecer esta tecnologia de forma mais aprofundada, 
compreendendo algumas questões técnicas, pontos fortes e as suas 
restrições, como também os recursos específicos das suas ferramentas, 
como programas e hardware. (Fritz, 2018)

• Ideação

Na ideação começa a ser testada a tecnologia, é importante conhecer 
os desejos e as necessidades do público-alvo, e definir a priorização dos 
requisitos, tal como fizemos anteriormente neste projeto. (Fritz, 2018)
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• Storyboarding

Nesta fase é facilitador utilizar as personas para mapear storyboards 
e utilizar cenários de utilização. Estes ajudam a resumir as descobertas 
e a definir os principais tópicos. (Fritz, 2018)

• Repetição
Testar com os utilizadores utilizando as descobertas das pesquisas, 
repetindo o processo sempre que for possível. (Fritz, 2018)

A autora (2018) identifica uma série de ferramentas para utilizar neste 
processo:

• Protótipo rápido de baixa fidelidade: onde se começa por 
anotar ideias e testar conceitos no papel;

• Testar as ideias no espaço físico: numa segunda fase 
é importante selecionar as ideias do papel e começar a testá-las no espaço 
físico, movendo os protótipos em papel;

• Layouts e arquitetura de informação: este é um dos passos mais 
importantes quando se cria uma interface para o utilizador. Nesta fase 
é importante definir uma amplitude de movimento que seja confortável 
para o utilizador, definindo os graus que os utilizadores precisam de se 
mover para visualizar os conteúdos;

• Trabalho em 3D: é importante arranjar maneiras de tentar 
visualizar o trabalho em 3D. (Fritz, 2018)

Neste projeto foram testadas as ideias em papel de acetato, por ser 
transparente e permitir visualizar o que está atrás do mesmo. Com 
canetas de acetato foram desenhados o ecrã vermelho e verde do leitor 
de produtos, de forma a testar esta funcionalidade. 



5.5.2. Protótipo de baixa fidelidade – Realidade Aumentada

5.5.2.1. Introdução

Ao combinar informações digitais com o ambiente físico é possível criar uma 
experiência imersiva que melhora a maneira como observamos e interagimos 
com o mundo ao nosso redor. (Women Techmakers, 2019)

Como já foi referido anteriormente, a realidade aumentada é utilizada 
para adicionar informação ou conteúdo à realidade e ao mundo ao nosso 
redor. 
Como nos mostra o vídeo “Prototyping for Augmented Reality in 60 
seconds!”(2019, fevereiro), existe a possibilidade de  prototipar 
a realidade aumentada em poucos segundos, com alguns materiais do 
nosso quotidiano. (Women Techmakers, 2019)
Sendo assim, numa primeira fase de teste, realizou-se um protótipo de 
baixa fidelidade, em que se utilizou um conjunto de materiais necessários 
para conseguir testar a ideia no espaço físico. Estes materiais consistiram 
em:

• Folhas de acetato e canetas de acetato (Fig.30);
• Um conjunto de produtos alimentares (Fig.31);
• Um telemóvel com a funcionalidade da camara ativada (Fig.34)

Fig.30 - Materiais utilizados 
no protótipo de baixa fidelidade

Fig.31 - Produtos utilizados para a realização do protótipo
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PRODUTOS CONTÉM PODE CONTER

Bolachas - Continente Trigo, Leite e Ovo Frutos secos de casca rija

Iogurte - Corpos Danone Leite
Glúten, frutos secos de casca 

rija e sementes de sésamo

Cerelac Trigo e Leite

Chocapic Trigo 
Leite, amendoim e frutos 

secos de casca rija

Bolachas - Vitalday Trigo, Soja
Frutos secos de casca rija, 

leite e ovo

Gelatina - Royal Ovo, trigo e leite

Gelatina - Condi Sulfitos Glúten

Tab. 5 – Alergénios da amostra de produtos definida para o projeto.

Fig.32 - Simlação do ecrã verde 
no protótipo de baixa fidelidade.

Fig.33- Simulação do ecrã vermelho 
no protótipo de baixa fidelidade.

Através do produto, e com a utilização das folhas de acetato, 
representando os dois ecrãs de resultado do leitor, foi possível protótipar 
esta funcionalidade, permitindo uma visualização de 360º, observando
a realidade aumentada ao nosso redor.

Como podemos observar na figura 31, foi selecionada uma amostra 
de produtos, de forma a serem testados, tendo sido feita inicialmente 
uma pesquisa das suas características, no que diz respeito aos alérgenos 
que contém, como podemos visualizar na seguinte tabela:
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Fig.34 - Simulação do ecrã de leitor 
de produtos no protótipo de baixa fidelidade.

A utilização de folhas de acetato e a camara do telemóvel, permitiu testar 
de forma sequencial a leitura dos produtos , acrescentando informação 
ao espaço físico, de forma a visualizar claramente o conceito desta 
funcionalidade, de forma rápida.
Desta forma propõem-se que esta tecnologia, combinando o físico com 
o digital, poderá abrir uma nova dimensão para a forma como executamos 
a tarefa de ler os rótulos dos produtos.

Na imagem da figura 34 é possível visualizar a utilização da câmara do 
telemóvel e da folha de acetato, com o desenho de uma moldura vermelha, 
significando que o produto não é possível de ser consumido por quem está 
a fazer a leitura do mesmo. 
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5.6. A aplicação

5.6.1. Nome da aplicação

De forma a definir o nome da aplicação tomou-se em consideração vários 
aspetos relacionados com o produto, contexto de utilização e de mercado, 
estes foram:

• Qual o objetivo desta aplicação?
• Qual é a sua principal função?
• Existe algum produto no mercado com esse nome? 

Para além destas condicionantes o nome deve ter outras características, 
como, ser facilmente legível e de fácil memorização. 

De entre uma lista de associações semelhantes, o nome escolhido para 
esta aplicação foi - Alerg! – a sua derivação está associada à junção de 
duas palavras inglesas alergia – allergy – e –alert. Esta nomenclatura 
representa o conceito da aplicação, estando relacionada com as alergias 
alimentares, e sendo também uma forma de alertar para os alérgenos 
dos produtos. 

5.6.2. Logo da aplicação

Para este projeto foi também criado um logotipo, de forma a 
complementar a identidade visual do aplicativo móvel “Alerg!”. Este foi 
formado pela letra “A” e um “ponto de exclamação”, como forma de alertar 
para as alergias, de acordo com o nome da aplicação. 

Fig.35 - Logo da aplicação “Alerg!”
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5.6.3. Cores

Sendo este projeto ligado à saúde e à alimentação, 
foi utilizada a cor azul, transmitindo a sensação 
de verdade, serenidade, inteligência e credibilidade. 
Esta cor é normalmente utilizada quando 
se pretende transmitir confiança e segurança 
prioritariamente, comunicando produtos 
e serviços de confiança. (Pastoureau, 1997)

5.6.4. Ícones de alérgenos utilizados

Nesta secção encontramos os ícones dos alérgenos 
utilizados neste projeto. Estes consistem em 
elementos de grande importância e devem ter 
a capacidade de ser identificados pelo utilizador.
Ao selecionar estes ícones foi necessário ter 
atenção de forma a tornar a sua identificação num 
procedimento imediato.
Para o efeito de destaque, estes elementos são 
coloridos. A cada ícone foi atribuída uma cor 
representativa do respetivo alérgeno, como é possível 
observar na imagem da figura 37.
Na aplicação foram incluídos os catorze principais 
alérgenos, referidos no capítulo das alergias 
alimentares. Os ícones utilizados na aplicação foram 
retirados da plataforma gratuita “Free Vectors”, 
tendo sido feita uma adaptação gráfica para este 
projeto.

Fig.37 – Ícones dos alérgenos 

utilizados na aplicação.

Fig.36 – Cor utilizada na aplicação.

R= 135
G=188
B= 191

Esta representação gráfica contém a cor azul utilizada na aplicação, 
comunicando os valores que a cor representa, como podemos visualizar 
a seguir. 
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5.6.5. Fonte tipográfica

A fonte tipográfica utilizada no protótipo foi a Segoe UI, esta é uma 
família tipográfica sem-serifa, normalmente utilizada por produtos 
Microsoft, para o texto da interface do utilizador. Esta foi desenhada para 
melhorar a consistência na forma como os utilizadores observam 
o texto, em todos os idiomas.  A principal motivação para a escolha desta 
fonte é a sua legibilidade, as suas formas arredondadas, e também o facto 
de possuir uma família alargada, o que permitiu hierarquizar melhor 
a solução proposta. (La, 2012)

Fig. 38 - Fonte tipográfica Segoe Ui.
Fonte: La (2012) - “The secret to designing a great smartphone font”.



132

5.6.6. Funções e ecrãs da aplicação 

Já desenhada a estrutura da aplicação e os seus ecrãs, é fundamental 
contruir um protótipo capaz de ser testado por pessoas interessadas. 
Desta forma será possível perceber se a aplicação é ou não eficiente 
e percetível. 
Para que isso seja possível, não basta apresentar os ecrãs e questionar 
o possível utilizador acerca da sua opinião, é necessário que este 
experimente interagir com a plataforma.
Para a realização do protótipo de alta fidelidade da aplicação móvel foi 
utilizado o programa de prototipagem Adobe XD. Apesar de ter algumas 
limitações a nível de animação e interações entre páginas, permitiu um 
nível de fidelidade suficiente nos vários ecrãs da aplicação, mostrando ser 
adequado. 
Na realização do protótipo não foram utilizados dados reais. De seguida 
será apresentada e descrita a solução proposta para os ecrãs da aplicação. 

a) Ecrã inicial e tutorial

Fig.39 - Ecrã inicial do protótipo.

O primeiro ecrã faz apenas uma 
introdução gráfica da aplicação “Alerg!”, 
contendo o logo criado para esta.
Aqui o utilizador encontra o botão 
“Começar”, carregando se desejar iniciar 
a utilização no aplicativo.



Fig.40 - Sequência inicial da apresentação do tutorial do protótipo.
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A fase do tutorial irá consistir na primeira impressão que o utilizador 
tem da aplicação. Dado ser um evento que não se se repete, este primeiro 
contacto é bastante importante, pois dele depende a decisão, por parte 
do utilizador, de continuar a explorar as funcionalidades da plataforma. 
É também a oportunidade de criar uma introdução curta e visualmente 
atraente, explicando resumidamente para que serve e quais os objetivos 
da app.
Nesta aplicação, a secção do tutorial é constituída por quatro ecrãs, onde 
é possível descrever melhor, através de ilustrações e texto, as principais 
funcionalidades que o utilizador irá encontrar na aplicação, tal como 
facilitar a sua experiência na utilização das mesmas.

b) Início de sessão e registo

Fig.41 - Sequência do ecrã de início de sessão da aplicação.



Fig.42 - Sequência do ecrã de seleção de alergias.

No ecrã de seleção de alergias é possível selecionar a(s) alergia(s) 
do utilizador e confirmar. A sequência da figura mostra a seleção de 
o alimento - peixe, simbolizando a alergia ao peixe. 
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c) Seleção de alergias

No ecrã de registo e início de sessão – É possível fazer o registo ou entrar 
na aplicação, com o email ou através da conta google. 
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Fig.43 - Ecrã principal da aplicação.

No ecrã principal o utilizador encontra o menu com as funcionalidades 
da aplicação. Na figura 43, podemos visualizar uma instrução a indicar 
a funcionalidade - leitor de produtos, encontrando-se esta no centro 
do ecrã, como forma de simplificar a interação, tornando-se mais fácil 
e intuitiva de utilizar. Para além desta, o utilizador poderá selecionar as 
restantes funcionalidades da aplicação– Notificações, Perfil, Produtos 
guardados e Definições.

d) Ecrã principal



Fig.44 - Ecrã de perfil.

No ecrã de Perfil, como mostra a figura 44, o utilizador poderá atualizar 
as suas informações pessoais, como o nome, o e-mail, a palavra passe, 
os alimentos a que é alérgico, como também a fotografia de perfil.
Nesta ecrã podemos verificar, o exemplo de perfil de um utilizador 
alérgico ao ovo. 
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e) Perfil
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Fig.45 - Ecrã de leitor de produtos.

O ecrã de leitor que nos mostra a figura 45, pretende simular que 
o utilizador se encontra no supermercado pronto a realizar a leitura 
dos produtos. Neste ecrã a aplicação dá uma instrução ao utilizador, 
indicando que este aponte a camara do telemóvel para o produto.

f) Ecrã de leitor



Fig.46 - Ecrã de resultado verde do leitor de produtos.
Fig.47 - Ecrã de resultado vermelho do leitor de produtos

Através da funcionalidade de leitor de produtos é possível identificar (no contexto
de supermercado), quais os produtos adequados ao utilizador. 
As figuras 46 e 47 representam as duas versões do ecrã de leitor de produtos, 
apresentando este uma moldura verde - no caso do produto ser apropriado para 
o consumo do utilizador, ou uma moldura vermelha - significando que o produto não 
é adequado para a sua alergia.
No primeiro ecrã da figura, podemos encontrar esta informação através do ícone 
verde com um “certo”, acompanhado da frase “Este produto é adequado para a sua 
alergia”; e no caso de resultado vermelho, um ícone com um ponto de exclamação e a 
frase “Este produto não é adequado para a sua alergia”.
Neste ecrã é igualmente possível carregar para visualizar a informação dos produtos, 
dando a aplicação esta instrução ao utilizador.
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g) Resultados do leitor



Fig.48 - Sequência do ecrã de produto verificado pelo leitor com a seleção
 de “guardar produto”.

O ecrã da figura 48, surge após o utilizador carregar no ecrã do leitor. 
Neste é possível verificar a imagem, o nome e a marca do produto, 
detetado pelo leitor, tal como, guardá-lo na plataforma, carregando 
em “Guardar produto”. Para além disso, de forma a ver mais detalhes 
do produto, o utilizador seleciona “Informação do produto”.
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h) Produto verificado pelo leitor



i) Ecrã de informação do produto e comentários

Após selecionar “informação do produto” o utilizador 
é direcionado para o ecrã com este nome. Aqui é 
possível verificar os alérgenos dos produtos, como 
também os comentários de outros utilizadores ao 
mesmo produto. 
O utilizador poderá selecionar “Adicionar comentário”, 
comentando o produto que observa, ou responder aos 
comentários de outros utilizadores.

j) Ecrãs de comentário

No ecrã de escrever comentário é possível avaliar 
o comentário que se quer publicar, consoante três 
tipologias diferentes – comentário positivo, de alerta 
ou sugestivo, representados por três cores diferentes - 
verde, vermelho e amarelo.  
Por fim, o utilizador deverá carregar em “publicar” 
para adicionar o comentário.

Fig. 49 - Ecrã de informação 
de produto e comentários.
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Fig.50 - Sequência do ecrã de comentário com as especificações selecionadas.
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k) Ecrã de produtos guardados

Fig.51 - Sequêcia do ecrã de produtos guardados.

No ecrã de – “Produtos guardados”, é possível visualizar os produtos guardados pelo 
utilizador, tal como apagá-los se assim o entender, carregando no ícone “lixo”, que se 
encontra no canto superior direito do produto.
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l) Definições

No ecrã – “Definições”, o utilizador poderá ativar ou desativar 
as definições da aplicação. Neste ecrã podemos visualizar três definições:

• Partilhar a minha alergia;
• Partilhar os meus dados;
• Alerta de notificação.
• 
No segundo ecrã da figura 52, é possível verificar que a definição 
“Partilhar a minha alergia” está ativada. 

Fig. 52 - Sequência do ecrã de definições.
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Através do ecrã de notificações, o utilizador poderá visualizar se tem algum 
comentário de outro utilizador aos produtos que guardou, ou alguma resposta 
a um comentário que efectuo.

Fig. 69 - Ecrã das notificações.

m) Notificações
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5.7. Protótipo em Realidade Aumentada

Para a realização do protótipo em realidade aumentada, foi utilizado o 
software Augment, esta é uma plataforma SaaS1 de realidade aumentada, 
que permite aos utilizadores visualizarem os seus produtos em 3D, num 
ambiente real em tempo real, através de tablets ou smartphones. Isto 
acontece devido à geração de um QR Code2  por parte da plataforma. A 
funcionalidade scan da aplicação Augment será capaz de ler este código, 
permitindo testar a funcionalidade de realidade aumentada. 

Para conseguir testar este protótipo, foram impressos os dois QR Codes 
referentes às duas imagens – a que representa no ecrã uma moldura verde, 
significando que o produto é possível de ser consumido pelo utilizador, 
e um ecrã vermelho, que significa que o produto não é adequado para 
consumo, tendo sido colocados nos produtos. A colocação dos QR Codes 
representativos da imagem de leitor vermelho e verde foi feita de acordo 
com a alergia ao Ovo, ou seja, apenas os produtos que contém ovo serão 
detetados como produtos perigosos (ecrã vermelho), sendo os restantes 
produtos possíveis de ser consumidos pelo utilizador, representados pelo 
ecrã verde. 

Fig. 53 - Produtos utilizados no teste do protótipo de realidade aumentada.

  1Saas “O Software como serviço (SaaS) permite aos utilizadores ligarem-se e utilizarem aplicações 

com base na cloud através da Internet. (“O que é SaaS? Software como Serviço | Microsoft Azure,” 

n.d.)

  2QR code, ou código QR, é a sigla de "Quick Response" que significa resposta rápida.(“Significado de 

QR CODE (O que é, Conceito e Definição) - Significados,” n.d.)
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Fig. 54 - QR Codes gerados pela aplicação Augment.

Fig. 55 - Exemplo do código QR Code colocado no produto.

Na figura 54 podemos observar os QR Codes gerados pela aplicação 
Augment que serviram como rastreadores para o protótipo de realidade 
aumentada. Através da sua leitura foi possível obter as imagens da figura 
56 e 57.
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Fig.56 - Imagem do ecrã verde utilizada no protótipo do leitor de produtos. 
Fig.57 - Imagens do ecrã vermelho utilizada no protótipo do leitor de produtos.

Fig.58 - Protótipo de verificação dos produtos através da realidade aumentada, 
no programa Augment - resultado verde.

Fig.59 - Imagem do protótipo de verificação dos produtos através da realidade aumentada, 
no programa Augment - resultado vermelho.
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Como podemos observar na figura 58 e 59, através da verificação do 
código de QR Code, podemos observar as duas versões possíveis de serem 
rastreadas. A primeira simboliza que o produto pode ser consumido pelo 
utilizador, não contendo nenhum dos alimentos ao qual é alérgico, e na 
segunda imagem, a versão contrária, alertando o utilizador que 
o produto não pode ser consumido pelo mesmo.

A aplicação Augment teve algumas limitações, não permitindo fazer 
a leitura seguida dos produtos, tendo o utilizador de voltar a carregar na 
funcionalidade “Scan” sempre que desejasse voltar a realizar a leitura do 
produto, limitando a avaliação de uma das características diferenciadoras 
da proposta apresentada. Para além desta desvantagem, sempre que 
o utilizador concretizava a leitura do código inserido no produto, era 
reencaminhado para uma página da internet, e só passado alguns 
segundos conseguiria visualizar o resultado do leitor.

Apesar dos problemas indicados, a aplicação foi capaz de testar 
a funcionalidade de leitor de produtos da aplicação, de forma a que 
o utilizador conseguisse compreender o contexto real da sua finalidade.
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6. Avaliação de usabilidade

6.1. Introdução

De forma a validar o produto elaborado é fundamental realizar a avaliação 
sumativa da mesma. Para a sua realização foi feito um guião com o intuito 
de dirigir o participante nos vários ecrãs da solução proposta, de forma 
a que este realize as tarefas indicadas.
Deste modo foram avaliados pontos de interação com o protótipo por 
parte dos participantes, traduzindo-se em ações, observações 
e comentários dos mesmos. 
As tarefas do guião foram descritas segundo dois cenários possíveis 
– Estando dentro ou fora do supermercado. É importante referir que 
este teste foi dividido em duas partes, sendo testado o leitor de realidade 
aumentada numa aplicação diferente. 
Para complementar o guião de teste de usabilidade ao protótipo, foi criada 
uma grelha de avaliação de teste (anexo), de forma a avaliar as ações que 
as tarefas requeriam. 

Para o preenchimento da grelha foram utilizados os seguintes critérios:

• Não Executou;
• Executou com Hesitação e sem Erros;
• Executou com Hesitação e com Erros;
• Executou sem Hesitação e sem Erros;
• Erros e observações. 
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A avaliação deste projeto assenta num teste realizado por participantes 
que se enquadram no público-alvo, permitindo assim uma análise 
do ponto de vista de potencial utilizador, tendo como objetivo:

• Identificação dos aspetos de usabilidade;

• Observação de aspetos relacionados com a experiência geral, 

de forma a poder melhorá-los, 

• Identificação de aspetos que poderão ser mais benéficos para 

o produto,  

6.2. Recrutamento de participantes

Para esta avaliação foram selecionadas cinco pessoas, algumas com 
alergias alimentares, e outras que lidam com as alergias alimentares, não 
sendo estas as portadoras das mesmas.  
Segundo Nielsen (2000) cinco é o número ideal de voluntários para a 
realização de testes de usabilidade. O autor explica que avaliar interfaces 
com cinco participantes é uma forma eficaz de equilibrar o custo da 
realização dos testes com o benefício de valor igual, devido ao facto de 
ao realizar o teste pela primeira vez, a quantidade de informação recolhida 
é equivalente a quase um terço do que há para identificar relativamente 
à usabilidade do produto. Quando se realiza o teste pela segunda vez, 
existem ações tomadas pelo segundo participante que são repetições das 
ações do primeiro, sendo que ainda são encontrados aspetos de usabilidade 
que o primeiro participante não identificou, existindo diferenças entre 
os participantes. 
O autor refere também que a maioria dos erros recolhidos é feito nos 
primeiros dois testes, pelos primeiros participantes. (Nielsen, 2000)
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6.3. Sessão com Participantes

Para realizar os testes, foi necessária uma preparação prévia de diversos 
materiais, tais como um telemóvel, folhas impressas, assim como papel 
e caneta para o preenchimento de alguns elementos do teste.

No primeiro teste - Teste de usabilidade do protótipo da aplicação, 
utilizou-se uma aplicação para gravar o que acontece no ecrã. Como meio 
de gravar as ações e opiniões das pessoas interessadas, utilizou-se a aplicação 
“Screen Recorder”, com a funcionalidade de gravar o que aparece no ecrã 
do telemóvel, o som, e também com a câmara frontal, para gravar a reação 
dos participantes no teste. Esta aplicação foi utilizada para ambos os testes 
de avaliação.

No segundo teste - teste de usabilidade do protótipo do leitor de produtos, 
utilizou-se um aplicativo de realidade aumentada, e a seleção de produtos 
referida anteriormente. 

6.4. Teste

Numa fase anterior à realização da sessão, foram efetuados dois guiões, 
de forma a monitorizar os testes. Estes apresentam os vários passos 
da sessão, assim como aquilo que se pretende dizer, observar e salientar. 
Este inclui: 

• uma introdução, focando alguns pontos importantes; 
• uma lista de tarefas que o participante deve realizar na avaliação; 
• e um questionário de satisfação (SUS).

Numa primeira fase, o participante é enquadrado no contexto 
de utilização da aplicação, tomando em atenção alguns aspetos:

• Devido à impossibilidade de conseguir integrar a realidade aumentada no 
programa selecionado para prototipar a aplicação o teste terá de ser dividido em 
duas partes;
• A aplicação encontra-se em fase de protótipo, podendo ocorrer alguns erros 
e falhas nos ecrãs;
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• O participante é motivado a partilhar o que está a pensar enquanto 
a realização do teste, desta forma é possível compreender as suas opções 
e as ações que toma;
• É feito um apelo à liberdade critica do participante, devendo este 
sentir-se confortável em apontar os erros que encontra;
• Um reforço na noção de que se o participante não conseguir 
realizar determinada tarefa, é algo que terá de ser corrigido na aplicação 
e não uma dificuldade individual ou pontual.
• Relembrar que na fase em que o participante seleciona 
a funcionalidade de leitor dos produtos na aplicação, esta deve ser 
simulada, tendo o participante de carregar no ecrã nesta fase da avaliação. 

De seguida são apresentadas as várias tarefas dos testes de usabilidade 
que os participantes tiveram de realizar:

6.4.1. Tarefas

Durante a sessão, solicitou-se às pessoas interessadas que realizassem 
um conjunto de tarefas distintas, com o objetivo de testar a usabilidade 
das principais funções da aplicação. 
As tarefas foram definidas como forma de simular um cenário pelo qual 
o utilizador já tenha passado, colocando-o no contexto de utilização da 
aplicação, e foram divididas em duas fases:

Parte 1 – Avaliação de Usabilidade da aplicação móvel;
Parte 2 - Avaliação de Usabilidade do leitor de produtos.

Narrativa - Cenário de Utilizador 
Parte 1

Para este teste, imagine que pretende registar-se na aplicação “Alerg!” e que 

é alérgico ao ovo.

Após confirmar a sua alergia, selecione a funcionalidade leitor de produtos.

Visualize as informações do produto e guarde-o na aplicação.

Após guardar o produto visualize os comentários de outros utilizadores, 

e responda a um deles, com a especificação de “alerta”.



154

Nas tarefas apresentadas na narrativa exibida anteriormente foram 
avaliadas as seguintes ações (através da grelha de avaliação do teste 
de usabilidade 1):

• Carregar em “Começar” (Entrar na aplicação);

• Deslizar (3 vezes) para a esquerda para avançar no tutorial;

• Carregar em “Avançar”;

• Selecionar “Registar”;

• Selecionar a alergia ao ovo;

• Fazer scroll;

• Carregar em “Confirmar”;

• Carregar em “Leitor de produtos”;

• Carregar no ecrã (simulação do leitor);

• Carregar no ecrã (Ver mais informações do produto);

• Carregar em “Guardar produto”

• Carregar em “Ver informações do produto”;

• Fazer scroll (para visualizar os comentários do produto);

• Selecionar “Adicionar um comentário”;

• Selecionar o tipo de comentário “Alerta”;

• Carregar em “Publicar”;

A segunda parte incidiu no principal alvo deste projeto de investigação, 
ou seja, no processo de leitura de produtos através da realidade aumentada. 
Esta tarefa foi avaliada separadamente, através da aplicação “Augment”, 
que permite visualizar modelos 3D em realidade aumentada. Para isso foi 
necessário criar uma conta na aplicação, fazer upload de modelos 3D 
e editá-los. Os modelos utilizados foram uma imagem de um ecrã verde 
e um ecrã vermelho, correspondendo o verde aos produtos possíveis de ser 
consumidos, e o vermelho aos que não são indicados para o utilizador. 
Assim a segunda parte do guião do teste de usabilidade ao protótipo 
consolidou-se na narrativa apresentada seguidamente.
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Narrativa - Cenário de Utilizador 
Parte 2

Para este teste, imagine que se encontra no supermercado, entre na 
aplicação “Augment” e carregue na funcionalidade “Scan”. De seguida 
direcione a camara do telemóvel para os produtos apresentados no teste. 
Visualize se o produto é ou não possível de ser consumido por si.

Nas tarefas apresentadas na narrativa exibida anteriormente foram 
avaliadas as seguintes ações (através da grelha de avaliação do teste de 
usabilidade 2):

• Selecionar a funcionalidade de scan da aplicação Augment;

• Direcionar a camara do telemóvel para o produto;

• Visualizar o resultado do leitor.
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6.4.2. System Usability Scale 

Após a finalização de cada tarefa por parte do participante, solicitou-se 
que este preencha um questionário de satisfação (SUS - System Usability 
Scale), este é um método standard que permite averiguar o nível de 
usabilidade do sistema, tendo os seus critérios assentes em: Efetividade, 
eficiência e satisfação. 
O questionário SUS consiste num conjunto de 10 perguntas, em que para 
cada uma delas o utilizador responde numa escala de 1 a 5, onde 1 significa 
“Discordo Completamente, e 5 significa “Concordo plenamente”.
Com as tarefas realizadas pelas pessoas interessadas adquiriu-se um tipo 
de informação qualitativa, focada em funções específicas da aplicação. Com 
a avaliação SUS, pretende-se um ponto de vista mais holístico da usabilidade, 
através de um método de análise quantitativa. 
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6.5. Resultados

6.5.1. Testes

Ao avaliar a usabilidade de uma aplicação é fundamental perceber quais 
as principais dificuldades que os participantes enfrentaram na realização 
do teste.
A análise feita após os testes teve como base uma avaliação detalhada 
às várias tarefas que os participantes necessitaram de realizar.

Na tabela seguinte é possível observar os resultados do teste de avaliação 
da aplicação, através dos seus níveis de execução referentes às tarefas 
propostas. 
A cada nível de execução está associado uma cor, estas consistem em:

• Executou sem hesitações - cor verde;

• Executou com hesitações - cor amarela;

• Executou com hesitações e com erros - cor laranja;

• Não executou - cor vermelha;

                      Ações

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

P1

P2

P3

P4

P5

 sH  cH  cHcE  nEx

Tabela 6 - Acções dos participantes - teste do protótipo da aplicação.

Pa
rt

ic
ip

an
te

s



158

Na tabela encontramos as 14  Acções que os participantes teriam 

de realizar, estas são:
A1 - Carregar em “Começar” (Entrar na aplicação);
A2 - Deslizar (3 vezes) para a esquerda para avançar no tutorial;
A3 - Carregar em “Avançar”;
A4 - Selecionar “Registar”;
A5 - Selecionar a alergia ao ovo;
A6 - Fazer scroll;
A7 - Carregar em “Confirmar”;
A8 - Carregar em “Leitor de produtos”;
A9 - Carregar no ecrã (simulação do leitor);
A10 - Carregar no ecrã (Ver mais informações do produto);
A11 - Carregar em “Guardar produto”
A12 - Carregar em “Ver informações do produto”;
A13 - Fazer scroll (para visualizar os comentários do produto);
A14 - Selecionar “Adicionar um comentário”;
A15 - Selecionar o tipo de comentário “Alerta”;
A16 - Carregar em “Publicar”;

Esta análise permitiu comparar e identificar de forma clara as tarefas em 
que os participantes mostraram ter mais dificuldades, tal como as que não 
parecem ter problemas em executar.
Como é possível observar na tabela 6, a generalidade dos participantes 
conseguiu executar as tarefas propostas sem hesitação. A ação nº 6 
(A6) - fazer scroll para confirmar a alergia, mostrou ser a tarefa mais 
problemática, sendo que apenas o participante nº 3 concluiu a tarefa sem 
ajuda, mas com alguma hesitação.

A segunda ação mais difícil de concluir foi a 12, nesta fase o participante 
teria de selecionar o botão “Ver informações do produto”. A dificuldade 
desta tarefa não está na percepção de onde carregar para completar a 
tarefa, mas no facto deste botão não se adequar ao tipo de interação que 
os participantes teriam de executar. O botão representa uma seta para 
baixo, o que levou os participantes a fazer o movimento de arrastar para 
baixo. 
Nesta fase concluiu-se que seria um problema a resolver nas correções 
futuras. 
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A1 A2 A3

P1

P2

P3

P4

P5

De forma a avaliar a segunda parte do teste, referente à realidade 
aumentada, foi utilizado o mesmo método.
As acções avaliadas nesta fase foram as seguintes:

A1 - Selecionar a funcionalidade de scan da aplicação Augment;
A2 - Direcionar a camara do telemóvel para o produto;
A3 - Visualizar o resultado do leitor.

Tabela 7 - Acções dos participantes - teste do protótipo de realidade aumentada.

Na tabela 7 é possível observar que apesar de existirem algumas 
hesitações todas as tarefas foram realizadas. 
A primeira ação - selecionar a funcionalidade “scan” da aplicação 
“Augment” mostrou causar alguma hesitação ao participante 1 e 4, isto 
verificou-se pelo facto de estes não estarem familiarizados com aplicações 
deste género, existindo algumas inseguranças ao utilizar o aplicativo.

Na 2ª ação mostrou haver hesitação por parte do participante 4 e 5, 
quando se pretendia que estes direcionassem a camara do telemóvel 
para o produto. Esta hesitação mostrou ser consequência do facto de não 
aparecer nada no ecrã inicialmente, e só aparecer quando o participante 
se aproximou do código colocado no produto.
Apesar de algumas dificuldades, a generalidade dos participantes 
conseguiu executar a maioria das tarefas propostas sem hesitação. 

 sH  cH  cHcE  nEx
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6.5.2. System Usability Scale

Após a finalização do teste foi solicitado aos participantes que realizassem 
um questionário de satisfação (SUS), preenchido individualmente por cada 
um. Este questionário desenvolvido por John Brooke (1986), engloba um 
método de análise que depende da fiabilidade dos resultados obtidos. Os 
limites da escala para cada pergunta variam entre 0 e 5. A interpretação 
do 5 como algo positivo e o 0 como algo negativo não se adequa a esta 
avaliação, sendo as questões estruturadas de forma a alternar questões 
de conotação positiva e questões de conotação negativa. Dependendo se 
a questão é de conotação negativa ou positiva, o 5 pode representar o 
limite positivo, como também pode representar o limite negativo.

John Brooke transformou a escala de cinco números numa escala de 0 
a 100, sendo feito um cálculo às respostas de cada participante. Nas 
perguntas de números ímpares (de conotação positiva), subtrai-se 1 
da resposta do participante; nas questões de números pares (de conotação 
negativa), subtrai-se 5 à resposta do participante. Após somar todos 
os números resultantes, multiplica-se o valor por 2,5.
O resultado obtido será uma classificação única de 0 a 100, representando 
o nível de usabilidade da aplicação para cada participante. 

Na seguinte tabela, podemos observar os resultados do questionário 
de satisfação:

De acordo com o método de Sauro, sendo a média de 87, equivale a uma 
classificação A na escala de Sauro.

P1 92,5

P2 90

P3 62,5

P4 97,5

P5 92,5

Total 87

Tabela 8 - Resultados do questionário SUS.
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6.6. Discussão

6.6.1. Sessão com participantes

6.6.1.1.Tarefas

Nesta fase do trabalho é importante discutir sobre a forma como 
os participantes executaram as tarefas pretendidas. Já é expetável 
que no primeiro contacto com a aplicação tenham algumas incertezas 
em relação à realização de cada tarefa, dado que nos testes não é suposto 
fornecer explicações sobre a app, de modo a conseguir observar 
as difuculdades em executar cada tarefa.

Parte 1 – Aplicação

Na primeira parte do teste, foi pedido aos participantes que entrassem 
na aplicação “Alerg!” e se registassem. 
Nesta fase o participante teria de realizar quatro ações:

1. Carregar no botão “começar” no primeiro ecrã da aplicação;
2. Avançar no tutorial deslizando três vezes para a esquerda;
3. Carregar em avançar no último ecrã do tutorial;
4. Carregar em registar.

Na primeira parte não houve dificuldades por parte dos participantes em 
executar as tarefas propostas, sendo que todos eles realizaram as tarefas 
sem qualquer hesitação.
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Depois de se registarem foi pedido aos participantes que selecionassem 
a alergia ao ovo, e de seguida teriam de selecionar o leitor de produtos 
da aplicação e ver o seu resultado.

Nesta fase o participante teria de realizar seis ações:

1. Selecionar a alergia ao ovo;
2. Fazer scroll;
3. Confirmar a seleção da alergia;
4. Carregar em leitor de produtos;
5. Carregar no ecrã (simulando o leitor)
6. Voltar a carregar no ecrã para ver informações do produto. 

Fig. 60 - Esquema de interações - primeira tarefa do teste.



Para confirmar a alergia, o participante teria de fazer scrool no ecrã, 
não estando este botão visível de imediato. Esta interação não foi 
percetível a todos, mostrando ser a tarefa mais problemática deste teste. 
Apenas o participante nº3 conseguiu executar esta tarefa, apesar de 
existirem algumas hesitações. Todos os outros tiveram de ser ajudados 
a completar a tarefa.

Depois de selecionar a alergia ao ovo, o participante era encaminhado 
para a página principal da aplicação, onde teria de carregar no botão de 
leitor de produtos. Nesta fase a aplicação dá uma instrução ao utilizador 
- “Carregue aqui para o leitor de produtos”; desta forma não existiu 
dúvidas por parte dos participantes em saber onde carregar para fazer 
a leitura do produto.
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Fig. 61 - Esquema de interações - segunda tarefa do teste.
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No ecrã de simulação do leitor de produtos, os participantes foram 
alertados ao longo do teste para este passo, onde teriam de simular, 
carregando apenas no ecrã. Este passo acabou por ser um dado adquirido, 
não existindo dificuldades em realizá-lo. Todos tomaram em atenção esta 
informação, tendo carregado apenas no ecrã como era pedido.

No ecrã de resultado do leitor, existe mais uma vez uma instrução por 
parte da aplicação, informando o participante tem de carregar no ecrã 
para ver características do produto, tendo sido também um passo que 
não demonstrou dificuldade. 

Após carregar no ecrã de resultado do leitor, o participante é dirigido 
para o ecrã onde se encontra o produto, o nome e a sua marca. O passo 
seguinte é guardar o produto, o que se traduziu numa tarefa sem dificuldade 
para os participantes, no entanto, na tarefa seguinte, em que era suposto 

Fig. 62 - Esquema de interações - terceira tarefa do teste.



o participante carregar no botão informação de produto, aparentou ser 
mais difícil de concretizar. O tipo de botão mostrou ser um elemento mal 
escolhido para estar neste ecrã, não representando o que era suposto ser 
feito neste passo. 

Três dos participantes executaram esta tarefa com dificuldades, devido 
ao facto do ícone de seleção de botão ser uma seta a apontar para baixo, 
o que representava para a maioria a interação de deslizar para baixo.
Este ícone demonstrou não ser o correcto, sendo uma das alterações 
futuras no processo de iteração.

Ao carregar em “Informação do produto” o participante encontra o ecrã 
de informações do produto e os respectivos comentários ao mesmo.
Nesta fase o participante tem como tarefa responder a um dos 
comentários, carregando em “Adicionar um comentário”.

Ao adicionar um comentário visualizamos o ecrã de comentário, nesta fase 
o participante teve de selecionar uma especificação para o seu comentário. 
Apesar de todos compreenderem bem esta tarefa, os botões impediram 
que fosse completada sem hesitações, devido ao seu tamanho reduzido. 
Apenas dois dos participantes selecionaram o ícone de especificação de 
produto à primeira.
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Parte 2 – Realidade Aumentada

Na segunda parte do teste, foi pedido aos participantes que selecionassem 
a funcionalidade de scan da aplicação “Augment”. De seguida teriam 
de direcionar a camara do telemóvel para os produtos apresentados 
no teste, que continham na embalagem os códigos utilizados para rastrear 
a informação. 

Mesta fase foi possível concluir que não existem grandes dificuldades 
por parte dos participantes em realizar as tarefas propostas, sendo que 
apesar de algumas hesitações, todos executaram as tarefas propostas.

Podemos observar sim, algumas limitações por parte da plataforma 
Augment. Esta não permitiu simular verdadeiramente o que é suposto 
acontecer quando se realiza o leitor de produtos da aplicação, sendo que 
a sua leitura deveria ser sequêncial, não existindo a quebra causada 
pela abertura da página web, no momento em que se realiza a leitura do 
produto. Para além disso, outro aspecto desta aplicação, que não oferece 
fidelidade a este protótipo, é o participante ter de retroceder no ecrã, para 
voltar a realizar a leitura de outro produto.

Fig. 63  - Esquema de interações - Protótipo de realidade aumentada.
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7. Iteração

7.1. Introdução

Como é explicado por Nielsen (1993) as interfaces para os utilizadores 
devem ser desenhadas de forma iterativa, sendo que é impossível conceber 
interfaces onde não se encontrem problemas de usabilidade desde o início 
da sua conceção. Sendo assim, os produtos devem passar por diversas 
iterações, desde o início, com o objetivo de os tornar cada vez melhores.

Para identificar os erros e as fragilidades do design desenvolveram-se 
os testes referidos no capítulo anterior, sendo que as iterações futuras 
terão como fundamento as conclusões geradas na fase de avaliação. As 
correções e melhorias realizadas nesta fase surgiram dos resultados dos 
testes de usabilidade e de outras observações feitas durante a sessão.

Nesta fase desconstrói-se o trabalho anterior e redesenha-se um novo 
objeto sem as mesmas limitações. 
No próximo capítulo serão representadas as alterações realizadas nos 
ecrãs da aplicação, comparando-as com as versões anteriores.
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7.2. Revisão do Projeto - Correções e melhorias

Com base nas observações dos participantes, concluindo a revisão 
dos elementos da aplicação, foi possível verificar alguns aspetos a ser 
melhorados na aplicação, como:

7.2.1. Aplicação 

a) Tutorial

Durante a fase da avaliação do protótipo foi possível concluir que os 
participantes não tiveram grandes dificuldades em avançar no tutorial, 
no entanto achou-se necessária a redução do texto, de forma a que este 
processo seja mais rápido, e menos cansativo.

Fig.64 - Sequência dos ecrãs do tutorial do protótipo da aplicação.
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b) Ecrã de seleção de alergias

Uma das principais dificuldades que os participantes mostraram na 
realização do teste foi fazer scroll para confirmar a alergia selecionada. 
Esta situação mostrou que não era necessário haver essa interação, 
podendo os ícones dos alérgenos e o botão de confirmação aparecer todos 
no mesmo ecrã, não havendo a necessidade de fazer scroll para confirmar.  
Apesar de os participantes não considerarem o nome do ecrã confuso, 
tomou-se como necessário modificá-lo para “selecione os alimentos a que 
é alérgico” em vez de “Selecionar alergias”. Como estamos a referir-nos
a alimentos esta forma mostrou ser mais correta. 
Algumas das cores que identificam cada alimento foram também 
modificadas, de forma a haver mais contraste entre as mesmas. 

Fig.65 - Ecrã de seleção de alérgenos.
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c) Ecrã principal

No ecrã principal podemos visualizar várias alterações. Um exemplo das 
mesmas é a frase que dá a instrução ao utilizador de onde carregar para 
selecionar o leitor de produtos. Esta passou a ser “Carregue aqui para 
identificar os alergénios do produto”, em vez de, “Carregue aqui para 
o leitor de produtos”.
Esta correção mostrou-se necessária, passando a frase a estar mais 
correta, explicando melhor a funcionalidade que indica. 

Para além desta alteração o ecrã principal passou a ter outras 
funcionalidades, como podemos observar na figura 88 , é possível 
o participante conhecer em que lojas pode utilizar a principal 
funcionalidade da aplicação – o leitor de produtos; como também 
é possível visualizar notícias sobre as alergias, geradas pela aplicação 
através de um link.

A ilustração sofreu também algumas alterações na sua forma e escala, de 
modo a descrever a principal funcionalidade da aplicação - o leitor 
de produtos.

Fig.66 - Sequência do ecrã principal da aplicação.
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d) Menu principal

A barra de menu da aplicação também sofreu alterações. Nesta foi 
importante aumentar os ícones, sendo estes um problema para a generalidade 
dos participantes, devido ao seu tamanho reduzido, que não permitia muitas 
vezes que a sua seleção fosse imediata. Para além disso, às suas funcionalidades, 
foi acrescentada uma legenda, de forma a ser mais fácil para o participante 
perceber o que cada um deles significa.

O ícone que representa os favoritos foi também alterado, sendo que 
o anterior era representado por um “coração” e simbolizava produtos 
guardados, o que mostrou ser um elemento confuso na fase de avaliação. 
Este passou a ser uma estrela, sendo este o ícone utilizado quando nos 
referimos a favoritos.

Outro dos elementos que se achou importante acrescentar foi o separador 
que encontramos em cima da barra de menu, do lado direito. Este elemento 
permite que o utilizador aceda ao ecrã principal da aplicação sempre que 
assim o entender, carregando apenas em cima do mesmo.

Fig. 67 - Barra de menu da aplicação.
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e) Ecrã resultado do leitor

No ecrã de resultado do leitor, tomou-se como necessário fazer algumas 
alterações. Tendo os ícones “verde” e “vermelho” muita importância, 
decidiu-se que deveriam ser aumentados de forma a terem mais 
legibilidade, e mais impacto no processo de escolha dos produtos.
Para além disso, acrescentou-se a informação de que o produto não 
contém o alimento ao qual a pessoa é alérgica, ou no caso de o resultado 
ser vermelho, o alimento ao qual é alérgica. Como mostra a figura 68, 
o exemplo de “Este produto não contém ovo”, ou como mostra a figura 
69, “este produto contém ovo”. É importante esta informação estar 
presente para além dos ícones “verde com um certo” e “ vermelho com 
um sinal de exclamação”.
Para além da frase podemos visualizar também o ícone que representa 
o ovo, dando mais credibilidade a esta informação. Quando a sua ausência 
este aparece com um traço na diagonal.

Fig.68 - Ecrã de resultado verde do leitor de produtos.
Fig.69 - Ecrã de resultado vermelho do leitor de produtos.
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f) Características do produto

Após carregar no ecrã do resultado do leitor, dando este a instrução 
ao participante de – “carregar no ecrã para ver mais características 
do produto”, o utilizador é direcionado para a página do produto, que 
contém os alimentos alérgicos possíveis de ser encontrados no produto, 
como também o nome do produto e a marca do mesmo.
Toda a informação foi aumentada, tendo mais destaque e legibilidade. 
O produto passou a ter apenas dois ecrãs, o que representa as suas 
características e o que mostra os seus comentários por parte de outros 
utilizadores da aplicação.
O botão de visualizar comentários foi um dos principais problemas 
do teste de usabilidade. Este passou a estar de acordo com os outros 
botões da app, de modo a não exisitr confusão por parte dos utilizadores.
Ao contrário do que acontecia anteriormente, sendo que quando 
o participante pretendia guardar um produto teria de carregar no botão 
“Guardar produto”, este tem agora de carregar na estrela ao lado 
do produto, significando que o guardou nos favoritos. 

Fig.70 - Sequência do ecrã de informação do produto com o produto guardado nos favoritos.
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g) Comentários

No ecrã de comentários é possível visualizar 
também a imagem, o nome e a marca do 
produto, tal como os alérgenos presentes.
Para além disso podemos visualizar os 
comentários de outros utilizadores.

Este ecrã não sofreu alterações 
significativas, no entanto acrescentaram-se 
alguns elementos de forma a trazer valor 
para o ecrã, como o exemplo das ilustrações 
que representam os outros utilizadores da 
aplicação.

Fig.71 - Ecrã de comentários 
do produto.

Na secção de comentário do produto, 
como podemos visualizar na figura 72, 
tomou-se como necessário aumentar 
os ícones presentes, e que caracterizam 
o tipo de comentário. Para além desta 
alteração, anteriormente, para publicar 
o comentário o utilizador teria de 
carregar na palavra “publicar” que se 
encontrava dentro da caixa de texto, 
agora este botão foi alterado para uma 
seta que se encontra no mesmo local, 
sendo que é um botão universal para esta 
funcionalidade, simplificando este ecrã. 
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Fig.72 - Sequência do ecrã de comentário com as especificações selecionadas..



h) Definições

No ecrã de definições tomou-se como necessário acrescentar informação 
às definições implementadas anteriormente. Neste ecrã podemos 
visualizar uma parte referente à segurança e outra à privacidade, 
contendo definições que é possívell visualizar em outras aplicações 
do mesmo género, e que requerem a segurança dos seus utilizadores:

• Altere a sua palavra-passe;
• Adicionar pin para acrescentar mais segurança a esta conta;
• Partilhar os meus dados com os outros utilizadores;
• Partilhar a minha alergia com os outros utilizadores;
• Alerta de notificação;
• Legislação e políticas;
• Termos de serviço;
• Política de dados;
• Terminar sessão.
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Fig.73 - Sequência do ecrã de definições.
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7.2.2. Realidade Aumentada

Na parte do protótipo de realidade aumentada também foram realizadas 
melhorias em alguns elementos utilizados no protótipo.

A primeira alteração foi feita nas imagens de resultado do leitor, de 
forma a estarem de acordo com a aplicação “Alerg!” neste ecrã passamos 
a visualizar também a frase “Este produto não contém ovo”, no caso 
de resultado verde; E “Este produto contém ovo” no caso do resultado 
vermelho.
Os ícones “verde com um certo” e “vermelho com um ponto de 
exclamação”, foram também aumentados, de forma a terem mais destaque.
Na figura 76 é possível visualizar a imagem do resultado verde, 
no protótipo da aplicação Augment.

Outra das melhorias realizadas foi a elaboração de uma etiqueta, como 
podemos visualizar na figura 77, para colocar nos produtos (Fig. 78), 
contendo na mesma o código gerado pela aplicação “Augment”, mas 
representando a aplicação “Alerg!”.

Fig.74 - Resultado verde - protótipo de realidade aumentada.
Fig.75 - Resultado vermelho - protótipo de realidade aumentada.



178

Fig.77 - Etiqueta “Alerg!”.

Fig.76  - Imagem do resultado verde, no protótipo da aplicação Augment.

Fig.78 -  Etiqueta “Alerg!”, introduzida 
nos produtos.



8. Teste de usabilidade da versão final do protótipo

8.1. Introdução

Após a revisão e a elaboração de algumas correções na aplicação, e de 
forma a validar estas alterações ao produto, realizou-se novamente uma 
avaliação de usabilidade. 
Para a sua realização e como forma de dirigir os participantes nos vários 
ecrãs da solução proposta, foi utilizado o guião anterior, tendo este sido 
atualizado, acrescentando-se algumas ações que se mostraram relevantes.
Tal como no primeiro teste foram selecionadas cinco pessoas interessas 
em participar, sendo os critérios para a sua escolha os mesmos que na 
avaliação anterior: pessoas portadoras de alergias alimentares ou que 
lidam com as mesmas no seu dia-a-dia. 
Os materiais necessários para a realização dos testes foram os 
anteriormente utilizados, sendo estes um telemóvel, folhas impressas 
necessárias, assim como papel e caneta para o preenchimento de alguns 
elementos do teste, a aplicação “screen recorder” para gravar o que 
acontece no ecrã, e a aplicação “Augment”, para testar a Parte II - 
realidade aumentada.

Anteriormente à realização do teste procedeu-se a alguns passos, como:

• uma introdução, focando alguns pontos importantes; 
• uma lista de tarefas que o participante deve realizar na avaliação,  
• e duas questões referentes à experiência de utilizar a aplicação:
 - Quais as principais dificuldades que encontrou nesta aplicação?
 - O que acha que acrescenta mais valor a esta aplicação?
• e um questionário de satisfação (SUS).

8.2. Descrição das Tarefas

Como no teste anterior, o participante é enquadrado no contexto de 
utilização da aplicação, tomando em atenção os aspetos da primeira 
avaliação de usabilidade:
• Devido à impossibilidade de conseguir integrar a realidade 
aumentada no programa selecionado para prototipar a aplicação 
o teste terá de ser dividido em duas partes;
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• A aplicação encontra-se em fase de protótipo, podendo ocorrer 
alguns erros e falhas nos ecrãs;
• O participante é motivado a partilhar o que está a pensar enquanto 
a realização do teste, desta forma é possível compreender as suas opções 
e as ações que toma;
• É feito um apelo à liberdade critica do participante, devendo este 
sentir-se confortável em apontar os erros que encontra;
• Um reforço na noção de que se o participante não conseguir 
realizar determinada tarefa, é algo que terá de ser corrigido na aplicação 
e não uma dificuldade individual ou pontual;
• Relembrar que na fase em que o participante seleciona a 
funcionalidade de leitor dos produtos na aplicação, esta deve ser simulada, 
tendo 
o utilizador de carregar no ecrã nesta parte da avaliação. 

De seguida são apresentadas as várias tarefas dos testes de usabilidade 
que os participantes tiveram de realizar:

8.2.1. Tarefas

Durante a sessão, solicitou-se às pessoas interessadas que realizassem 
um conjunto de tarefas distintas, com o objetivo de testar a usabilidade 
das principais funções da aplicação. 
As tarefas foram definidas como forma de simular um cenário pelo qual 
o utilizador já tenha passado, colocando-o no contexto de utilização da 
aplicação, e foram divididas em duas fases:

Parte 1 – Avaliação de Usabilidade da aplicação móvel;
Parte 2 - Avaliação de Usabilidade do leitor de produtos.

Narrativa - Cenário de Utilizador 
Parte 1

Para este teste, imagine que pretende entar nesta aplicação “Alerg!” e que 
é alérgico ao avo.
Depois de concluir o registo e selecionar a sua alergia, procure conhecer em 
que lojas pode utilizar esta aplicação, e visualize também as notícias que a app 



lhe dá a conhecer.
De seguida, imagine que se encontra no supermercado, selecione o leitor 
de produtos da app, faça a leitura do produto (simulando) e carregue para ver 
mais caracteristicas do mesmo.
Depois disso, aceda às definições para partilhar os seus dados com outros 
utilizadores.
Por fim, carregue em favoritos e apague o produto que guardou.
Termine sessão.

Nas tarefas apresentadas na narrativa exibida anteriormente foram avalia-
das as seguintes ações (através da grelha de avaliação do teste de usabili-
dade 1):

• Entrar na aplicação;
• Deslizar para a esquerda para avançar no tutorial (3x);
• Carregar em “Avançar”;
• Selecionar “Registar”;
• Selecionar a alergia ao ovo;
• Carregar em confirmar;
• Visualizar em que lojas está disponível a app
• Retroceder
• Visualizar Notícias
• Carregar em “Leitor de produtos”;
• Carregar no ecrã (simulação de leitor)
• Carregar no ecrã para “Ver mais características do produto”;
• Carregar em “Guardar nos favoritos”;
• Carregar em “Comentários do produto”
• Fazer scroll
• Selecionar “Adicionar um comentário”;
• Selecionar o tipo de comentário;
• Carregar em “Publicar”;
• Selecionar definições
• Selecionar “Partilhar os meus dados com outros utilizadores”
• Carregar em favoritos;
• Carregar em “Eliminar produto”;
• Selecionar “sim”;
• Terminar sessão

181



A segunda parte incidiu no principal alvo deste projeto de investigação, 
ou seja, no processo de leitura de produtos através da realidade 
aumentada. Esta tarefa foi avaliada separadamente, através da aplicação 
“Augment”, assim a segunda parte do guião do teste de usabilidade ao 
protótipo consolidou-se na narrativa apresentada seguidamente.

Narrativa - Cenário de Utilizador 
Parte 2

Para este teste, imagine que se encontra no supermercado, selecione 
a funcionalidade scan da aplicação “Augment”. 
Procure fazer a leitura dos produtos apresentados no teste, visualizando 
se estes contém ou não o alimento a que é alérgico, neste caso - o ovo. 

Nas tarefas apresentadas na narrativa exibida anteriormente foram 
avaliadas as seguintes ações (através da grelha de avaliação do teste 
de usabilidade 2):

• Selecionar a funcionalidade de scan da aplicação Augment;
• Direcionar a camara do telemóvel para o produto;
• Visualizar o resultado do leitor.
• Retroceder
• Visualizar o resultado do leitor
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Fig.79 - Teste de usabilidade 1, sessão com participante.
Fig.80 - Teste de usabilidade 2, sessão com participante.



8.3. Resultados

A análise feita após os testes teve como base a avaliação detalhada 
de diversas tarefas que os participantes necessitaram de realizar.
As tarefas são formadas por uma série de ações que podemos observar 
na tabela seguinte.
Mais uma vez, esta tabela servirá para comparar e identificar de forma 
clara, as dificuldades que os participantes encontraram ao realizar o teste.
Como referido anteriormente, as cores que podemos encontrar na tabela 
simbolizam o seu nível de execução.

A primeira tabela é referente à primeira parte do teste de avaliação 
- Teste da aplicação, aqui é possível verificar que a maioria das ações 
foram realizadas sem hesitação, demonstrando que não houve grandes 
dificuldades por parte dos participantes em realizar estas tarefas. 

A ação nº 7 e a nº 20 foram as mais problemáticas de realizar, como 
podemos ver na tabela. Apenas o participante nº 2 concluiu a tarefa 
nº 7 (Visualizar em que lojas está disponível a utilização da aplicação) 
sem hesitações, sendo que o resto dos participantes mostraram alguma 
dificuldade em realizar esta tarefa, necessitando de várias interações para 
conclui-la.

A tarefa nº 20 mostrou algumas hesitações por parte de três dos 
participantes do teste. Aqui estes teriam de selecionar - “Partilhar os 
meus dados com outros utilizadores”, carregando no botão de seleção. 
A dificuldade de realizar esta tarefa foi devido ao facto de os participantes 
associarem este botão à interação arrastar e não carregar. 

Na tarefa 13, o participante nº1 mostrou executar esta tarefa com 
hesitação e com erros. Esta tarefa indicava que o participante deveria 
colocar o produto nos favoritos, o que significava carregar na estrela ao 
lado do produto. No entanto para completar esta tarefa, o participante 
achou que deveria carregar em favoritos na barra de menu da aplicação.
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Tabela 9 - Ações dos participantes - teste
do protótipo da aplicação.

A
çõ

es

Participantes

 sH

 cH

 cHcE

 nEx

Ações do teste de usabilidade 
da aplicação:

A1 - Entrar na aplicação;
A2 - Deslizar para a esquerda para avançar 
no tutorial (3x);
A3 - Carregar em “Avançar”;
A4 - Selecionar “Registar”;
A5 - Selecionar a alergia ao ovo;
A6 - Carregar em confirmar;
A7 - Visualizar em que lojas está 
disponível a app
A8 - Retroceder
A9 - Visualizar Notícias
A10 - Carregar em “Leitor de produtos”;
A11 - Carregar no ecrã (simulação de leitor)
A12 - Carregar no ecrã para “Ver mais carac-
terísticas do produto”;
A13 - Carregar em “Guardar nos favoritos”;
A14 - Carregar em “Comentários 
do produto”
A15 - Fazer scroll
A16 - Selecionar “Adicionar um comentário”;
A17 - Selecionar o tipo de comentário;
A18 - Carregar em “Publicar”;
A19 - Selecionar definições
A20 - Selecionar “Partilhar os meus dados 
com outros utilizadores”
A21- Carregar em favoritos;
A22- Carregar em “Eliminar produto”;
A23 - Selecionar “sim”;
A24 - Terminar sessão.
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Tabela 10 - Ações dosparticipantes - teste do protótipo de realidade aumentada.

Tabela 11 - Resultados do questionário SUS.

P1 100

P2 97,5

P3 100

P4 97,5

P5 87,5

Total 96,5

Ações do teste de usabilidade - Realidade Aumentada:

A1 - Selecionar a funcionalidade de scan da aplicação Augment;
A2 - Direcionar a camara do telemóvel para o produto;
A3 - Visualizar o resultado do leitor
A4 - Retroceder;
A5 - Visualizar o resultado do leitor.

 sH

 cH

 cHcE

 nEx

P1 P2 P3 P4 P5

A1

A2

A3

A4

A5

8.3.1. System Usability Scale

Os resultados do questionário SUS mostraram ser bastante positivos, 
sendo o seu resultado 96,5.
Os resultados pertencem mais uma vez à classificação A.

De forma a avaliar a segunda parte do teste, referente à realidade 
aumentada, foi utilizado o mesmo método. Na tabela podemos observar 
que todos os participantes realizaram as tarefas sem hesitação. 
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8.3.2. Perguntas finais

Depois de preencher o questionário SUS, os participantes encontravam 
duas questões de resposta aberta.

1. Quais as principais dificuldades que encontrou nesta aplicação?
2. O que acrescenta mais valor a esta aplicação?

O participante nº1, nº2 º respondeu que não encontrou dificuldades 
relevantes na aplicação, o participante nº3 refere que a principal dificuldade 
que encontrou foi o ícone de seleção de definições, “ter de carregar em vez 
de arrastar”. O participante nº 4 não achou dificuldades, acrescentando que 
achou a aplicação fácil de utilizar, mas referiu que é pena ter de utilizar 
a internet para aceder à aplicação. Já o participante nº5, diz não ter 
percebido de imediato como avançar no tutorial,

Em relação à segunda questão, o participante nº1, nº4 e nº 5 dizem que 
o que o que acrescenta mais valor à aplicação é a possibilidade de leitura 
dos códigos introduzidos nos produtos através da realidade aumentada. 
O segundo diz ser a possibilidade de conhecer os locais onde é possível 
utilizar a aplicação e também visualizar as notícias. Já o terceiro refere 
o facto da aplicação alertar para os alergénios e a partilha de informação.

8.4. Discussão
8.4.1. Protótipo - Aplicação

Depois de uma introdução ao principal objetivo deste projeto, procurou-se 
determinar a facilidade com que os participantes realizavam as tarefas 
propostas. Estes nunca tiveram contacto com a aplicação, sendo que 
o comportamento expectável é existirem algumas inseguranças no início 
das tarefas, não sendo suposto fornecer explicações sobre a aplicação.
Observamos então de seguida o primeiro contacto dos participantes com 
a aplicação.

Na primeira parte do teste foi pedido aos participantes que se registassem 
na aplicação, e selecionassem-se a alergia ao ovo.
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Fig.81 - Esquema de interações primeira parte do teste.

Nesta etapa o participante teria de executar diferentes ações:

Na primeira parte do teste todos os participantes concluíram as tarefas 
com sucesso, contudo, o quinto participante mostrou algumas hesitações 
em avançar no tutorial, não percebendo de imediato que teria de deslizar 
para a esquerda no sentido de avançar no tutorial.



Fig.82 - Esquema de interações 
 - segunda parte do teste.

Na segunda parte do teste, o participante teria de visualizar em que lojas 
poderia utilizar a funcionalidade de leitor de produtos da aplicação, 
e de seguida visualizar as notícias que app disponibiliza para consulta.
Depois de finalizar a visualização das lojas, o participante teria de 
retroceder na seta de visualizar as lojas, para então carregar na seta 
de visualizar as notícias.

Na fase de selecionar a seta para ver as lojas nenhum dos participantes 
mostrou dificuldades em executar a tarefa, no entanto, quando era 
suposto retroceder, nem todos acharam esse passo necessário no sentido 
de  visualizar as notícias. 
Apenas um dos participantes conseguiu realizar esta tarefa sem 
hesitações, sendo que todos os outros tiveram dificuldade em selecionar 
a seta de retroceder.

Na ação nº8 - Visualizar notícias, dois dos participantes tiveram 
dificuldades em executar esta tarefa, devido ao tamanho do ícone ser 
demasiado pequeno, sendo este um obstáculo da aplicação.
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Depois de carregar no leitor o participante é instruído a simular 
esta funcionalidade, devido à impossibilidade de integrar a realidade 
aumentada neste aplicativo de prototipagem, como já foi referido 
anteriormente. Nesta fase não existiu qualquer hesitação por parte 
dos participantes em realizar esta atividade. 

Ao carregar no ecrã o particiante é dirigido para o ecrã de resultado 
do leitor, onde terá de carregar no ecrã para visualizar mais 
características do produto (Ação nº11). Neste ecrã da app encontra-se 
a frase - “Carregue no ecrã para ver mais características do produto”. 
Deste modo todos os participantes concluíram a tarefa com sucesso. 

Após carregar no ecrã o participante visualiza a imagem do produto, 
com o nome e a marca do mesmo, tal como os alérgenos que este contém. 
A ação associada a este ecrã é o participante guardar o produto nos 
favoritos. 
Apesar de existir uma instrução por parte da app, que diz “carregue 
aqui para guardar o produto nos favoritos”, com uma seta direcionada 
para o ícone onde é suposto carregar, o participante nº1 selecionou 
imediatamente no ícone de favoritos da barra de menu, não tendo 
percebido que teria de carregar no ícone da estrela, localizado no canto 
superior direito do produto.

P. nº1: Quando me foi pedido que colocasse o produto nos favoritos 
a primeira coisa que me ocorreu foi carregar no ícone dos favoritos 
na barra de menu.

Depois de selecionar o produto como favorito, o participante teria de 
carregar em comentários do produto e responder a um dos comentários 
publicados por outros utilizadores. 
Nesta fase os participantes teriam de selecionar o botão “comentários 
do produto”, e no ecrã seguinte encontrariam mais uma vez a imagem 
do produto e as suas características, tendo de fazer scrool para visualizar 
os comentários. Neste passo todos realizaram a tarefa com sucesso.

Após retroceder na parte das notícias, e desta vez sem dificuldade, pois na 
fase de visualizar as lojas perceberam que teriam de retroceder, efetuando 
o mesmo passo nesta fase, teriam de selecionar o leitor de produtos.
Ao dar esta instrução, a aplicação facilita bastante esta interação, não 
existindo qualquer dificuldade em completar a tarefa.



Fig.83 - Esquema de interações - 
terceira parte do teste.

Ao adicionarem um comentário, o participante era direcionado para o ecrã 
de comentário onde teria de selecionar uma especificação (Ação nº 16), 
e seguidamente carregar na seta de envio (Ação nº17). Nesta etapa, em que 
o participante teria de publicar o seu comentário, dois dos participantes tiveram 
dificuldade em carregar na seta de envio, isto sugere que o ícone da seta estará 
pequeno para o efeito.

Depois desta tarefa, a ação que se segue é selecionar as definições (Ação nº18), 
ativando a definição “Partilhar os meus dados com os outros utilizadores”(Ação 
nº19).
Apesar de todos selecionarem as definições sem dificuldade, a ação 19 não foi 
completada por um dos participantes. O participante achou que a forma de 
selecionar a definição seria deslizando, e não carregando no botão. Desta forma 
existiram algumas dificuldades em completar a tarefa 

P. nº 3: Não foi óbvio ter de “carregar” no botão em vez de “deslizar”, 
porque no meu telemóvel tenho de deslizar quando quero selecionar uma 
definição.
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Fig.84 - Esquema de interações - quarta parte do teste.

Na última parte do teste os participantes teriam de carregar em favoritos 
e apagar o produto que tinham guardado. Para isso necessitariam de selecionar 
o ícone “lixo” no canto superior direito do produto e carregar no botão “sim”.
Não ocorreu nenhuma hesitação por parte dos paticipantes em concluir esta 
tarefa, parecendo estarem familiarizados com este tipo de linguagem.
Por fim, a última tarefa consistia em terminar sessão, o que mais uma vez foi 
executado com sucesso por parte dos participantes. 

P. nº2: Tal como em todas as aplicações, temos de nos adaptar às 
funcionalidades, esta pareceu-me fácil.  
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8.4.2. Protótipo - Realidade Aumentada

Na fase do protótipo de realidade aumentada não foram realizadas 
grandes alterações no processo de prototipagem, em relação 
ao desenvolvido anteriormente. No entanto foi possível aferir mais uma 
vez que existe facilidade por parte dos participantes em realizar as tarefas 
propostas, sendo que não foram encontradas quaisquer dificuldades na 
fase do teste por parte do participante em completar as tarefas.

Podemos observar mais uma vez algumas limitações da plataforma 
Augment, app escolhida para protótipar a parte da realidade aumentada.
Esta não permitiu simular verdadeiramente o que é suposto acontecer 
quando se realiza o leitor de produtos da aplicação “Alerg!”. A leitura 
deveria ser sequêncial, não existindo a quebra que é causada pela abertura 
da página web, no momento em que se realiza a leitura do produto.

Outro aspecto negativo desta aplicação, é o participante ter de retroceder 
no ecrã, para voltar a realizar a leitura de um produto. Apesar disso, foi 
possível concluir que nesta tecnologia encontramos diversas vantagens, 
tornando as interações práticas e interativas, processando em tempo real. 
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8.4.3. System Usability Scale

A média de todos os resultados calculada na avaliação SUS foi de 96,5, 
esta é uma classificação A, na escala de Sauro, o que significa uma 
pontuação alta. Desta forma é possível concluir, que apesar de alguns 
problemas de usabilidade identificados durante o teste, estes não 
comprometem a satisfação no uso da aplicação.
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Fig.85 - Esquema de interações - teste de realidade aumentada.
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8.4.4. Perguntas finais

Através das perguntas finais, foi possível concluir que existiram algumas 
dificuldades por parte dos participantes durante a sessão, no entanto a que 
pareceu mais relevante foi a dificuldade em completar a tarefa de ativar 
a definição, devido ao botão estar associado à ação arrastar em vez de 
carregar. 

A maioria dos participantes acha que o que acrescenta mais valor 
à aplicação é a possibilidade de leitura, dos códigos introduzidos nos 
produtos, através da realidade aumentada. Para além disso, a possibilidade 
de conhecer os locais onde se pode utilizar a aplicação, tal como, visualizar 
as notícias, alertar para os alergénios e partilhar informação entre 
utilizadores.



9. Considerações Finais

Através dos resultados obtidos nesta investigação, tendo em conta 
a observação do uso do protótipo por parte dos voluntários e as respostas 
aos inquéritos de satisfação do uso, é possível concluir que a abordagem de 
interação sugerida através do protótipo apresentado pode dar uma resposta 
positiva a um dos objectivos-chave deste projeto: facilitar a experiência 
de compra por parte de pessoas com alergias alimentares, em contexto de 
supermercado. 

O estudo contou com várias limitações: 
1) O facto de não ter conseguido realizar um protótipo funcional, capaz 
de integrar a realidade aumentada no mesmo aplicativo. Este aspeto não 
permitiu simular verdadeiramente o que é suposto acontecer quando se 
realiza o leitor de produtos. 
2) A aplicação “Augment”, utilizada para testar a realidade aumentada, 
não permitiu uma leitura sequencial dos produtos, existindo uma quebra 
causada pela abertura da página web no momento em que se realiza 
a leitura do produto; como também o participante ter de retroceder no 
ecrã, para voltar a realizar esta tarefa.
Apesar disso, foi possível observar, através dos testes de usabilidade, 
que as pessoas têm bastante facilidade em utilizar esta tecnologia, 
e demonstram, na generalidade, interesse no seu uso. 
3) A impossibilidade de testar no ambiente real de supermercado, sendo 
que neste contexto seria possível experienciar de uma forma mais realista 
as atividades propostas no teste, e observar outras dificuldades que só desta 
forma poderiam ser encontradas; 
4) Trabalhar com um número limitado de participantes, reduzindo dessa 
forma a possibilidade de generalização dos resultados obtidos.

A exploração da Realidade Aumentada no contexto deste projeto constituiu 
uma proposta de valor para a investigação na área da comunicação da 
alergia alimentar. Dadas as potencialidades declaradas desta abordagem 
tecnológica, nomeadamente através da complementaridade entre o 
ambiente físico/meta-informação contextual, e a relação entre o ambiente, 
o corpo e os sentidos do utilizador.

195



Todas as etapas do projeto mostraram ser importantes e necessárias 
para a obtenção dos resultados. A investigação referente às alergias foi 
fundamental para perceber melhor o problema que se pretendia resolver. 
Através das entrevistas e dos inquéritos foi possível adquirir uma 
perspetiva diferente em relação a este tema, ao conhecer as verdadeiras 
dificuldades que enfrenta o público-alvo desta investigação.
Desta forma, conclui-se a pertinência deste tema, sendo clara a relevância 
de uma abordagem sustentada no design na intervenção do problema da 
comunicação das alergias alimentares. Simultaneamente, reforçou-se 
a importância da utilização de uma abordagem HCD na criação de 
artefactos de comunicação, conforme referido nos objetivos deste projeto.

Através deste estudo, apesar das limitações encontradas, foi possível 
concluir que a realidade aumentada consiste numa ferramenta útil no 
design de informação para a saúde alimentar, apresentando estas diversas 
vantagens no processo de comunicação. A maioria dos participantes 
mostraram facilidade em utilizar esta tecnologia, como também 
afirmaram que a mesma acrescenta valor à aplicação, apresentando 
interesse no seu uso.
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