
Resumo 

O tema desta Dissertação insere-se na área da avaliação ergonómica de interfaces de imagem 

médica. As técnicas de imagem são, no âmbito da medicina, uma ferramenta imprescindível 

para a prevenção e diagnóstico da doença recorrendo-se a programas específicos para o seu 

processamento e análise. Devido à especificidade da área de aplicação e às condições 

inerentes ao meio onde são utilizadas, como serviços hospitalares, os requisitos ao nível da 

interface e funcionalidade destes programas são necessariamente diferentes de um programa 

genérico de processamento e análise de imagem.  

Com a elaboração deste trabalho, pretendeu-se desenvolver metodologias para avaliar a 

usabilidade e a ergonomia de programas de imagem médica. Numa primeira fase, são 

apresentados os conceitos que permitem abordar o problema da verificação da usabilidade, 

mediante uma reflexão sobre os tipos de problemas de usabilidade, é efectuada uma análise 

das principais metodologias de avaliação de usabilidade que se enquadrem no tema deste 

trabalho. Numa segunda fase, pretendeu-se concretizar a metodologia de avaliação através do 

desenvolvimento de um teste constituído por um conjunto de questões, adaptável ao tipo de 

programa em estudo e aos seus utilizadores em ambiente de trabalho real. O teste 

desenvolvido é aplicado a especialistas de diferentes serviços hospitalares e os resultados 

obtidos são apresentados e analisados. A segunda parte deste trabalho, consiste na 

especificação dos requisitos principais dos programas de análise e processamento de imagem 

médica que devem ser considerados no seu desenvolvimento; ou seja, indicar linhas de 

orientação relevantes para as equipas de desenvolvimento destas aplicações.  

Abstract 

The theme of this Dissertation focuses within the area of ergonomic evaluation of medical 

image interfaces. In the scope of medicine, the techniques of images are vital tools for the 

prevention and diagnosis of illnesses relying on the specific programmes for their processing 

and analysis. Due to the specificity of the area of application and to the inherent conditions 

where they are utilised, such as, hospital services, the requirements on the interface level and 

on the functionality of these programmes are fundamentally different from a generic programme 

of processing and image analysis.  

The elaboration of this work was aimed at developing methodologies to evaluate the usability 

and the ergonomy of the medical image programmes. In the first stage, the concepts of problem 

coverage of usability verification were presented, by means of reflecting on the types of 

problems of usability, and an analysis was made of the main methodologies of usability 

evaluation which can be dealt in this study. In the second stage, an evaluation methodology 

was made through the development of a test consisting of group questions, adaptable to the 



type of programme being studied and to their users in the real working environment. The 

developed test is applied to specialists in different hospital services and the results obtained are 

presented and analysed. The second part of this work consisted on the specification of the main 

requirements of analysis and medical image processing which should be considered in their 

development; that is, indicating the relevant guidelines for the development teams of these 

applications.  


