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RESUMO 
 

Artrite reumatoide (AR) é uma doença a qual ataca o tecido conjuntivo, afeta cerca de 

0,5% a 1% da população mundial adulta e acomete mais mulheres do que homens. A 

doença ocasiona a perda da firmeza das mãos e compromete as atividades da vida 

diária (AVD) como o ato de vestir-se ou despir-se. Sendo assim, torna-se necessário 

o desenvolvimento de produtos do vestuário ergonômicos com foco nos usuários com 

artrite reumatoide pois a localização e tipo de fechamento das peças do vestuário 

estão entre os principais causadores de dores e desconforto, tanto físico quanto 

psicológico. Portanto, por se tratar de uma peça do vestuário relacionada ao pudor, à 

estética e fisiologia da mulher, na qual identifica-se questões relevantes relacionadas 

ao fechamento e ao vestir, esta pesquisa apresenta um estudo que busca avaliar a 

usabilidade de sutiãs para o público feminino com artrite reumatoide no ato de vestir-

se e a influência dos modelos e fechamentos existentes na execução desta tarefa. 

Para isto, foram escolhidos três modelos de sutiãs, com diferentes fechamentos. Para 

obtenção de resultados fidedignos, foram realizadas, em ambiente controlado e por 

pesquisadores da área da fisioterapia, avaliações clínicas das participantes com artrite 

reumatoide através de protocolos validados como DAS-28 e HAQ. A avaliação de 

usabilidade foi realizada a partir de testes, os quais avaliaram as métricas de 

usabilidade efetividade, eficiência e satisfação por meio de entrevistas estruturadas e 

observações das participantes ao realizar a tarefa de vestir os diferentes modelos de 

sutiãs. Os resultados da pesquisa indicaram que os três modelos avaliados 

apresentaram diferentes características e influências na realização da tarefa de vestir 

sutiãs. 

 

Palavras-chave: Artrite-reumatoide. Usabilidade. Sutiãs. 
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ABSTRACT 

 

Rheumatoid arthritis is a disease that attacks connective tissue, afflicting 

approximately 0.5% to 1% of the world’s adult population, and women more than men. 

The disease reduces the ability of hands to grip firmly and compromises daily activities 

such as dressing and undressing. It is therefore necessary to develop ergonomic 

clothing products for users with rheumatoid arthritis, because studies indicate that the 

type and location of fasteners used in clothing articles are among the leading cause of 

pain and discomfort, both physical and psychological, for those with the disease. 

Considering that bras are a clothing article related to female modesty, aesthetics and 

physiology, and are associated to important issues related to how they are placed on 

and fastened, this research presents a study that evaluated the usability of bras for 

women with rheumatoid arthritis. It considered the act of dressing and the influence of 

different bra models and types of fasteners used to execute this task. Three bra models 

were chosen with different fasteners. To obtain reliable results, clinical evaluations of 

the participants with rheumatoid arthritis were conducted by researchers from the field 

of physical therapy, in a controlled environment, using validated protocols such as 

DAS-28 and HAQ. The analysis of usability was based on tests that evaluated the 

metrics of usability effectivity, efficiency and satisfaction by conducting structured 

interviews and observations of the participants as they put on and removed the 

different bra models. The study results indicate that the three models evaluated have 

different characteristics and influences on the act of placement and removal.  

 

Keywords: Rheumatoid Arthritis. Usability. Bras.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune crônica, ou seja, o próprio 

sistema imunológico do corpo ataca os tecidos das articulações causando 

inflamações. A dor e o inchaço das articulações tornam as atividades da vida diária 

mais difíceis devido às dificuldades de mobilidade das partes afetadas. Suas causas 

ainda são desconhecidas e afeta cerca de 0,5% a 1% da população mundial adulta 

com pico de manifestação dos 30 aos 60 anos, sendo que acomete três vezes mais 

mulheres do que homens. No Brasil, a incidência de AR ocorre em 1% da população 

(TELESSAÚDERS-UFRGS, 2017). 

Estudos na área da ergonomia e usabilidade contribuem para o 

desenvolvimento de produtos adaptados de forma adequada aos indivíduos com 

limitações como a AR, bem como oferecem conforto e interação usuário/produto de 

forma funcional (NEVES; BRIGATTO; PASCHOARELLI, 2015). Como a AR acomete 

principalmente mulheres e, mesmo sendo mais comum o diagnóstico em mulheres de 

mais idade, mulheres jovens também devem ser consideradas ao desenvolver 

produtos como o sutiã. 

Sutiãs recomendados ou desenvolvidos para usuárias com AR são ofertados 

no mercado, porém, através de uma revisão bibliográfica e pesquisa documental, não 

há menção sobre a realização de testes de usabilidade com estes produtos (ANAND; 

CHANDRA, 2016; DALLAS; WHITE, 1982). Também se detectou nas pesquisas 

realizadas que o modelo desenvolvido especialmente para mulheres com artrite 

reumatoide não é encontrado no mercado brasileiro, sendo assim, as mulheres 

brasileiras com AR optam por modelos que causam menos desconforto, porém não 

diretamente adaptados para elas. 

Sendo assim, o foco deste estudo é avaliar e testar a usabilidade de sutiãs 

para o público feminino com artrite reumatoide considerando aspectos como a 

efetividade, eficiência e satisfação, uma vez que o sutiã tem uma relação física e 

psicológica com a mulher e seu corpo (KAGIYAMA, 2011). 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Quais características os modelos de sutiãs apropriados para usuárias com 

artrite reumatoide, que possuem limitações físicas nos membros superiores do corpo, 

devem apresentar para melhor desempenho de usabilidade? 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

Atendendo às necessidades das usuárias com AR e respeitando as limitações 

funcionais destas, se considerados os tipos de fechamentos em sutiãs e a localização 

frontal, então pode-se alcançar maior efetividade, eficiência e satisfação na realização 

da tarefa de vestir a peça em questão. 

 

1.4 VARIÁVEIS 

 

1.4.1 Variáveis Independentes 

 

a) Tipo de fechamento; 

b) Localização do fechamento. 

 

1.4.2 Variáveis Dependentes 

 

a) Efetividade da tarefa;  

b) Eficiência da tarefa; 

c) Satisfação ao realizar a tarefa. 

 

1.4.3 Variáveis de Controle 

 

a) Mulheres usuárias de sutiãs; 

b) 45 a 75 anos; 

c) Acometimento da AR nas articulações dos dedos, punhos, cotovelos e ombros; 

d) Usuárias com vida social ativa; 

e) Usuárias que se vestem de forma independente; 

f) Tipo de fechamento com ganchos; 
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g) Tipo de fechamento com zíper. 

 

1.4.4 Variáveis Antecedentes 

 

a) Limitações manipulativas e físicas decorrentes da AR. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a usabilidade de sutiãs com usuárias, que são acometidas com artrite 

reumatoide, relacionando a localização e tipos de fechamentos propostos, bem como 

verificar a influência destes no ato de vestir. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar capacidades e limitações das usuárias com artrite reumatoide; 

b) Investigar os modelos e fechamentos apropriados para usuárias com artrite 

reumatoide; 

c) Compreender os fatores de usabilidade relacionando-os à tarefa de vestir-se 

de usuárias com AR; 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com Telessaúders-UFRGS (2017), mulheres são três vezes mais 

acometidas pela AR e cerca de 1% da população mundial tem artrite reumatoide. Não 

existe cura para a doença, apenas tratamento, os quais são feitos desde o uso de 

medicamentos até acompanhamento com fisioterapeutas e novas formas de realizar 

e facilitar as tarefas da vida diária. A artrite reumatoide ocasiona uma série de 

limitações físicas que podem ocorrer em episódios curtos ou duradouros. De acordo 

com Kabel, Dinka e Black-McBee (2017), as roupas de uso diário não são projetadas 

considerando-se os usuários com limitações físicas e existe carência de roupas 

desenhadas e adequadas para este público. 
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Segundo Kagiyama (2011), a relação da mulher com a lingerie é tanto física 

quanto psicológica. O sutiã além de cumprir seu papel promovendo sustentação aos 

seios, também desempenha um papel importante na percepção da mulher com 

relação ao seu corpo e sua feminilidade. Portanto, mulheres com limitações físicas 

decorrentes da AR, tais como dores, edemas e movimentos restritos têm, não 

somente a percepção física abalada, mas também a psicológica.   

O design, pela perspectiva da ergonomia e usabilidade, bem como suas 

ferramentas de avaliação e estratégias, pode minimizar os aspectos negativos 

encontrados pelos usuários com limitações físicas ao interagir com produtos (KABEL; 

DINKA; BLACK-MCBEE, 2017). Por este motivo aplicando-se as métricas de 

usabilidade, é possível avaliar um produto a partir de paradigmas que auxiliem na 

distinção de características físicas e características psicológicas (GARNER; 

DOUGLAS, 1991). 

De acordo com Gruber e Reis (2013), a ergonomia visa atender de maneira 

satisfatória a maioria dos usuários, sejam estes com limitações físicas ou não. Sendo 

assim, torna-se necessário estudar os usuários para que sejam identificadas suas 

necessidades e que os projetos de design sejam norteados pelos requisitos 

verificados em análises de usabilidade que fornecerão qualidade de vida às pessoas 

com limitações físicas. Somando-se às considerações citadas anteriormente, Wang et 

al. (2013), afirmam que sistemas de avaliações normalmente conduzidas pela 

medicina de reabilitação e do esporte devem ser utilizados para validar e aferir os 

estágios das limitações e, assim, desenvolver as roupas funcionais. Sendo assim, 

protocolos e avaliações da fisioterapia e medicina esportiva podem ser agregados na 

avaliação de usabilidade de produtos voltados para público com artrite reumatoide. 

Portanto, este estudo se justifica, pois, a pesquisa em design, no campo da 

ergonomia com foco na interação homem/produto, pode proporcionar a melhoria na 

qualidade de vida e desenvolvimento de produtos para mulheres com AR, usuárias de 

sutiãs a partir de avaliações de usabilidade. A pesquisa poderá auxiliar em demais 

estudos voltados para este público ou estudos com abordagem na avaliação de 

usabilidade de produtos do vestuário voltados para usuários com necessidades 

específicas e que demandam cuidados. 
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1.7 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem como delimitação temas relacionados com Ergonomia e 

Fatores Humanos, Usabilidade, uso de sutiãs e artrite reumatoide. Cada tema foi 

abordado com foco nas relevâncias para esta pesquisa. 

É importante salientar que Ergonomia e Fatores Humanos é uma disciplina 

científica que aborda conhecimentos sobre habilidades humanas, suas limitações e 

outras particularidades do homem que são relevantes para o design. Sendo assim, 

nesta pesquisa, juntamente com as práticas e processos de avaliação de usabilidade, 

esses conhecimentos são considerados para compreender as capacidades das 

usuárias, bem como investigar modelos e fechamentos de sutiãs funcionais para 

usuárias com artrite reumatoide. 

Aborda-se neste estudo a artrite reumatoide com foco nas limitações físicas e 

funcionais da parte superior do tronco, como rigidez e dor, ocasionados pela doença 

nas regiões articulares dos ombros, cotovelos, mãos e punhos. Os testes foram 

realizados em mulheres com artrite reumatoide, com idades que variam da 4ª à 7ª 

década de vida, focando nas características da doença e não da idade. 

Nesta pesquisa não foram feitas análises sobre preferências por modelos de 

produtos e sim foram realizadas avaliações de usabilidade nas quais, para obtenção 

dos dados, etapas foram conduzidas a partir de aspectos a se observar referentes a 

ergonomia e usabilidade, considerados a partir de pesquisas bibliográficas sobre 

limitações físicas e artrite reumatoide. Para a condução destas etapas utilizou-se de 

métodos e ferramentas da área da saúde e do esporte, ergonomia, design e 

usabilidade.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ARTRITE REUMATOIDE 

 

A artrite reumatoide, conforme citado anteriormente, é uma doença autoimune 

crônica, na qual o sistema imunológico ataca os tecidos do próprio corpo, tais como a 

membrana sinovial (tecido conjuntivo que reveste as articulações) resultando em 

inflamações das articulações e, consequentemente, dor e inchaço. Estes processos 

inflamatórios ocorrem principalmente nas mãos e punhos, porém podem ocorrer em 

outras articulações como pés, joelhos, tornozelos, ombros e cotovelos (ARTHRITIS 

FOUNDATION, [20-], online). 

A artrite reumatoide pode ocasionar, além dos sintomas como dor nas 

articulações e inchaço, rigidez dos membros afetados, fadiga e perda da amplitude de 

movimentos. Pela manhã pode ocorrer enrijecimento das articulações por 30 minutos 

ou mais. Outro aspecto da doença é que ela pode ocorrer de forma transitória, ou seja, 

apresenta períodos de remissão, porém, os momentos de acometimento podem durar 

dias ou meses (ARTHRITIS FOUNDATION, [20-], online). 

A artrite reumatoide ocasiona a perda da firmeza das mãos e, 

consequentemente, as atividades da vida diária (AVDs) são comprometidas. A doença 

pode ocasionar diferentes limitações, sendo a restrição de movimentos ou 

impedimento destes, os principais motivos pelos quais as pessoas com AR têm suas 

rotinas de cuidado pessoal e o vestir-se de forma independente impossibilitados 

(DALLAS; WHITE, 1982). 

Para o diagnóstico da AR, são realizados diversos procedimentos como 

exames de sangue (análise de anticorpos) e protocolos validados para avaliar o grau 

de acometimento da doença nos pacientes. Não há ocorrência de apenas um exame 

clínico que seja capaz de estabelecer o diagnóstico da artrite reumatoide (AMERICAN 

COLLEGE OF RHEUMATOLOGY, [20-]). Dentre os protocolos utilizados para o 

avaliar o grau de acometimento da AR, cita-se nesta pesquisa o Disease Activity Score 

(DAS-28) e Health Assessment Questionnaire (HAQ). 

O ato de vestir sutiãs apresenta dificuldades para as usuárias com artrite 

reumatoide, devido à necessidade de amplos movimentos das articulações dos 

ombros, movimentos das articulações dos cotovelos, punhos e mãos. Além das dores, 

rigidez e inchaço, alguns pacientes podem apresentar deformidades nas articulações 
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dos dedos causando limitação da capacidade ou incapacidade dos movimentos 

destes (AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY, [20-]). As deformidades 

ocasionadas pela AR são dedos em pescoço de cisne e dedos em botoeira (figura 1). 

 

Figura 1 - Deformidades ocasionadas pela AR 

 

Fonte: Friel (2020, online). 

 
Portanto torna-se necessário o desenvolvimento de roupas adaptadas para 

estes usuários, principalmente roupas ajustadas ao corpo ou que necessitam de 

mecanismos de abertura e fechamento, os quais são difíceis de manipular. Pessoas 

com AR vivenciam, nas suas vidas diárias, situações de desconforto e, por este 

motivo, juntamente com as limitações físicas, torna-se necessário o desenvolvimento 

de produtos ergonômicos que proporcionem rotinas diárias mais confortáveis. Para 

que tais produtos sejam desenvolvidos de forma satisfatória, também devem ser 

considerados aspectos referentes a usabilidade dos produtos, antropometria, e 

movimento do corpo e articulações ao realizar certas tarefas. 

 

2.2 MOVIMENTOS DAS ARTICULAÇÕES 

 

Nesta pesquisa, é relevante compreender os movimentos das articulações 

afetadas pela AR, na parte superior do corpo, relevantes para este estudo, tais como 

os ombros, cotovelos, punhos e mãos. No complexo de articulações do ombro 

(esternoclavicular, acromioclavicular e glenoumeral) ocorre uma grande amplitude de 

movimentos e, por este motivo, o braço é capaz de realizar os ângulos e movimentos 

ilustrados na figura 2. 
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Figura 2 – Movimentos articulares dos ombros 

 
Fonte: Hamill e Knutzen (2008, p. 139). 

 
As articulações dos cotovelos exercem influência nos ombros e nas mãos, 

auxiliando o ombro a empregar força e as mãos no posicionamento correto para 

realizar alguma ação, conforme figura 3 abaixo. Os ângulos realizados pelo cotovelo 

são de 145º a 160º de flexão, 5º a 10º de extensão, 70º a 85º de pronação e supinação 

(HAMILL; KNUTZEN, 2008). 

 

Figura 3 – Movimentos articulares dos cotovelos 

 
Fonte: Hamill e Knutzen (2008, p. 156). 

 

Os punhos e as mãos apresentam estruturas mais complexas, as quais 

auxiliam na execução de movimentos finos realizados nas atividades da vida diária. 

Na figura 4 é possível perceber a quantidade de articulações existentes neste 

complexo (HAMILL; KNUTZEN, 2008). 
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Figura 4 – Estrutura articular das mãos e punhos 

 
Fonte: Hamill e Knutzen (2008, p. 161). 

 

Os punhos apresentam movimentação de 70º a 90º de flexão, 70º a 80º de 

extensão, 15º a 20º de flexão radial, 30º a 40º de flexão ulnar, pronação e supinação 

(HAMILL; KNUTZEN, 2008). 

 

Figura 5 – Movimentos articulares do punho 

 
Fonte: Wordpress (2014, online). 

 

Dependendo da articulação utilizada no momento, os dedos podem realizar 

movimentos de flexão de 70º a 110º, 20º a 30º de hiperextensão e 20º de abdução. O 

polegar apresenta funções e características diferentes dos demais dedos, sendo a 

articulação carpometacarpal a responsável pelos movimentos. Na figura 6, alguns 
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exemplos dos movimentos articulares dos dedos e, na figura 7, as capacidades 

funcionais das mãos, nas quais a preensão de força é caracterizada pela flexão 

máxima dos dedos (três articulações digitais e polegar) ao manejar um objeto e 

preensão de precisão, a qual ocorre pela realização dos movimentos finos da mão 

pela flexão dos dedos em grau mínimo (HAMILL; KNUTZEN, 2008).  

 

Figura 6 – Movimentos articulares dos dedos 

 
Fonte: Wordpress (2014, online). 

 

Figura 7 – Capacidades funcionais das mãos 

 
Fonte: Wordpress (2014, online). 

 

Segundo Dallas e White (1982), ao executar a tarefa de vestir-se, são 

necessárias ações as quais necessitam de amplos movimentos articulares. De acordo 

com Neves, Brigatto e Paschoarelli (2015), cada região do corpo deve ser analisada 

para que a peça de roupa seja funcional e respeite a biomecânica do corpo, bem como 

o movimento articular. Devem ser considerados movimentos dos braços, cotovelos, 

ombros, punhos, mãos, cabeça, quadris, pernas e pés pois esses movimentos serão 

realizados na interação com a roupa ao inserir braços em cavas e mangas, inserir a 

cabeça em decotes, inserir as pernas e pés em calças. As figuras 8 e 9 abaixo ilustram 

alguns dos movimentos a se considerar ao projetar uma peça de roupa para que esta 
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satisfaça as necessidades anatômicas e físicas bem como fornecer conforto e 

funcionalidade. 

 

Figura 8 – Movimentos do corpo ao vestir 1 

 
Fonte: Neves, Brigatto e Paschoarelli (2015, p. 6137). 

 

Figura 9 – Movimentos do corpo ao vestir 2 

 
Fonte: Neves, Brigatto e Paschoarelli (2015, p. 6137). 

 

As articulações e movimentos dos membros superiores vistas acima são 

imprescindíveis para que seja possível vestir-se. No tópico que segue trata-se da peça 

do vestuário desta pesquisa (o sutiã) para compreender a sua estrutura, as partes 

componentes, materiais e as dificuldades que as usuárias com AR encontram ao 

executar a tarefa de vestir sutiãs. 
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2.3 PEÇA DO VESTUÁRIO: SUTIÃ 

 

2.3.1 Estrutura padrão 

 

O sutiã, com o desenho como conhecemos atualmente, teve origem em 1889 

quando a francesa Herminie Cadolle modificou a estrutura do espartilho diminuindo-o 

apenas para a região superior de forma que daria sustentação e modelaria os seios 

(KAGIYAMA, 2011). 

Segundo Alves (2016), os seios são sustentados, internamente, por tecidos 

chamados ligamentos de Cooper e externamente pela pele. Esta sustentação é 

limitada, devido ao tamanho dos seios ou atividades praticadas diariamente. Sendo 

assim, o uso do sutiã torna-se necessário para uma sustentação maior e para evitar 

questões como flacidez dos seios, sensação de desconforto, possíveis dores 

decorrentes de mudanças hormonais e, ocasionalmente, algum constrangimento 

relacionado à sensação de pudor e exposição. 

Os modelos de sutiãs e suas formas distintas foram evoluindo ao longo de 

décadas até chegar no modelo conhecido nos dias de hoje, cuja estrutura apresenta 

a taça, bojo, aro, alças e faixa do tórax. A taça é a parte estrutural que cobrirá os seios 

e pode apresentar diversas formas de acordo com o modelo. É responsável por 

promover sustentação dos seios e posicioná-los no local correto. O bojo pode estar 

presente ou não no sutiã e sua função é a forrar a taça pois possui espuma que 

protege, modela e sustenta os seios (LOEHR, 2013). 

O aro é um componente metálico ou plástico em forma de arco, o qual é fixado 

no bojo, promovendo sustentação para a parte inferior dos seios. Este componente 

também pode estar presente ou não. As alças têm como função manter as taças e a 

faixa do tórax na posição correta. No sutiã padrão elas partem do topo da região do 

busto e seguem passando pelos ombros até aproximadamente o centro da metade 

das costas. Geralmente as alças são ajustáveis no modelo de sutiã padrão e podem 

ser mais largas em sutiãs que necessitam de sustentação extra. A faixa do tórax 

envolve o corpo e é a parte responsável por promover a sustentação das taças, bem 

como as alças, proporcionam a posição correta do sutiã e sustentação dos seios. Suas 

partes incluem a frente, a lateral, costas e fechamento. A parte frontal do sutiã, área 

no centro da frente do corpo, a qual separa as taças, promove a separação dos seios 

colocando-os na posição correta (LOEHR, 2013). 
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Figura 10 – Estrutura do sutiã padrão 

 
Fonte: Kagiyama (2011, p. 35). 

 

O sutiã caracteriza-se, quanto a sua vestibilidade, por ser uma peça do 

vestuário ajustada ao corpo pois é vestida por baixo de outras peças de roupas, 

portanto é comum apresentar algum tipo de fechamento para facilitar o vestir, sendo 

os ganchos o tipo mais utilizado. Sutiãs sem fechamento apresentam maior 

elasticidade em seu tecido para facilitar o vestir. 

Hoje em dia são muitos os modelos de sutiãs encontrados para venda e 

segmentos diversos, tais como os sutiãs para uso pós-operatório, para idosas ou 

mulheres com artrite reumatoide (AR). Sutiãs especiais diferem-se dos modelos de 

sutiãs padrão pois não apresentam no design das peças estruturas como taças, parte 

central e alças com tamanho padrão. Geralmente as faixas do tórax, bem como as 

alças, apresentam medidas maiores quanto ao comprimento (faixa do tórax) e largura 

(alças). 

A mulher tem uma ligação muito íntima com o uso do sutiã, tornando-se uma 

peça que representa, segundo Kagiyama (2011), um elemento social e emocional, 

afeta a fisiologia e psicologia humana, influenciando sensações de conforto e a saúde 

das mulheres. Sendo assim, a atenção para necessidades específicas das usuárias 

citadas anteriormente torna-se importante pois confere conforto, boa vestibilidade e 

qualidade de vida. Estas questões podem ser solucionadas a partir de estudos na área 

da ergonomia e usabilidade que serão abordados na seção 2.5. 
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2.3.2 Materiais utilizados 

 

Na confecção de sutiãs são utilizados os mais variados materiais, como 

diferentes fechamentos e tecidos. Porém, normalmente utiliza-se o fechamento 

traseiro com ganchos. De acordo com Perito (2016), tipos de fechamentos de roupas, 

tais como ganchos, botões, zíperes, velcros, entre outros, devem ser projetados com 

atenção especial no desenvolvimento e design de peças do vestuário uma vez que 

estão relacionados diretamente com a tarefa de vestir-se ou despir-se, podendo 

ocasionar desconforto devido aos movimentos realizados para vestir/despir as roupas 

ou devido ao contato próximo a pele dos usuários. 

Em sutiãs projetados para usuárias com algum tipo de limitação física, os 

fechamentos utilizados são os ganchos (figura 11), zíperes (figura 12) e velcros (figura 

13) conforme pesquisas bibliográficas e documentais realizadas para este estudo. Os 

ganchos apresentam duas partes de metal, um lado onde é aplicado o gancho e um 

lado onde o gancho é inserido, são utilizados para fechar extremidades sobrepostas. 

Os zíperes são costurados em duas extremidades que fecharão, apresentam dentes 

de metal ou plástico que se encaixam com o passar do cursor, sendo este o 

responsável pelo movimento de abrir e fechar a peça de vestuário. Tanto o tamanho 

dos dentes, quanto dos cursores e o comprimento dos zíperes podem variar de acordo 

com a peça. O velcro é um sistema de fechamento o qual é costurado na peça e seus 

lados apresentam texturas diferentes as quais aderem uma a outra (SMITH, 2013).  

 

Figura 11 – Fechamento com ganchos 

 
Fonte: Paulista Aviamentos ([20-], (online)1. 

  

 
1 Disponível em: https://images.app.goo.gl/48sn8LqCaZWXTv68A. Acesso em: 18 jul. 2019. 

https://images.app.goo.gl/48sn8LqCaZWXTv68A
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Figura 12 – Estrutura do zíper 

 
Fonte: Paulista Aviamentos ([20-], (online)2. 

 

Figura 13 – Estrutura do velcro 

 
Fonte: Paulista Aviamentos ([20-], (online) 3. 

 

Tanto nas roupas em geral quanto em sutiãs, o tecido, juntamente com o 

fechamento, também irá influenciar na interação usuário/peça do vestuário. Os tecidos 

mais utilizados na fabricação de sutiãs, segundo Kagiyama (2011), são o Spandex (ou 

Lycra®), Poliéster, Náilon (poliamida) e algodão: 

Spandex (Lycra®) é o mais utilizado e proporciona movimentos livres devido 

sua alta elasticidade, não perdendo a forma com o estiramento e, sendo assim, 

apresentando durabilidade. O Spandex é normalmente utilizado na faixa do tórax e 

alças, mas também pode ser utilizado na totalidade da peça, apresenta boa 

transpiração e proporciona conforto. 

O Poliéster apresenta força à tração, resiliente, alta resistência ao atrito, 

resistente ao encolhimento, ao alargamento e amassados. Apresenta baixa absorção 

 
2 Disponível em: https://images.app.goo.gl/A6mKSRCJ7KkGvsMj6. Acesso em: 18 jul. 2019. 
3 Disponível em: https://images.app.goo.gl/NJgWpoF3gDCVJacn9. Acesso em: 18 jul. 2019. 
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o que permite que a fibra tenha uma secagem rápida. Suas fibras podem adquirir 

qualquer forma, sendo assim, pode ser utilizado desde o bojo, tiras, ao tecido da peça 

e acabamento dos ganchos (SMITH, 2013). 

Náilon (Poliamida) foi criado pela DuPont® em 1938 e é feito de polímeros 

derretidos e, após, fiados ou tramados. Apresenta elevada resistência, resiliência, 

flexibilidade e absorve pouca umidade. Assim como o Poliéster, também apresenta 

resistência ao atrito (SMITH, 2013). 

O algodão é uma fibra natural com toque macio, tem propriedades 

absorventes, não esquenta e mantém o corpo ventilado. Normalmente utilizado na 

parte interna do sutiã (KAGIYAMA, 2011; SMITH, 2013). 

Outros materiais que podem ser encontrados na confecção de sutiãs são as 

alças elásticas que irão ajudar na sustentação dos seios na região dos ombros, e 

reguladores de alças que podem ser de plástico ou metal, utilizados para determinar 

a altura das alças. 

 

2.4 USUÁRIAS COM AR E A REALIZAÇÃO DA TAREFA DE VESTIR 

 

Segundo Imran et al. (2017), a dificuldade em executar algumas atividades de 

forma independente podem afetar os indivíduos com limitações físicas quanto a sua 

privacidade, dignidade e autoestima. O vestuário é uma necessidade básica e tem um 

papel importante na vida de um indivíduo para que este sinta-se inserido na 

sociedade, portanto torna-se indispensável o design como diferencial no 

desenvolvimento de produtos do vestuário que possam suprir necessidades não 

somente físicas, mas também psicológicas dos indivíduos com limitações físicas. 

Roupas inclusivas podem oferecer maior qualidade de vida provendo um vestir 

indolor, com maior facilidade e realização da tarefa em tempo hábil. 

De acordo com Imran et al. (2017), os fechamentos das roupas devem seguir 

os seguintes critérios, os quais, na presente pesquisa, considera-se e salienta-se as 

necessidades dos indivíduos com AR: 

a) Estar situado na região de melhor destreza do indivíduo; 

b) Ser possível de pinçar e segurar; 

c) Não demandar a aplicação de força para pinçar ou demandar maior 

destreza do que o indivíduo é capaz; 

d) Ser de dimensões adequadas para o manuseio. 
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Outros fatores limitantes, além da dor, dificultam o vestir quando há a 

necessidade de empregar a preensão de precisão como, por exemplo, as 

deformidades conhecidas como dedo em botoeira e dedo em pescoço de cisne, 

comum em pessoas acometidas pela AR. Manusear fechamentos de roupas demanda 

motricidade fina e força para abrir e fechar. Quando considerada a artrite reumatoide, 

algumas adaptações são feitas nas peças de roupas para facilitar a pega como, por 

exemplo, a colocação de um anel no cursor do zíper para abrir e fechar e localização 

frontal dos fechamentos. 

Dallas e White (1982), realizaram uma pesquisa com 97 mulheres com AR e 

destas, 73 afirmaram que conseguiam se vestir de forma independente somente 

quando a artrite estava remissiva, 22 conseguiam se vestir somente com ajuda de 

terceiros e 2 eram totalmente incapazes de realizar a tarefa de forma independente. 

A localização dos fechamentos das peças como principal elemento que dificulta o 

vestir quando a artrite está ativa foi apontado por 72 mulheres. Foi detectado, também 

no estudo de Dallas e White (1982), que os métodos como os fechamentos são 

aplicados e costurados nas peças de roupa influenciam na realização da tarefa, como, 

por exemplo, o zíper que apresentou melhor usabilidade se costurado por cima do 

tecido e não entre o tecido pois no segundo modo pode haver trancamento do cursor. 

Anand e Chandra (2016), assim como os outros autores, citam o fechamento 

frontal como necessário para as usuárias com artrite reumatoide e apresentam o 

fechamento com velcros os quais ficam sobrepostos. Na parte visível da peça, acima 

dos velcros, como complemento, é proposto a aplicação de alças auxiliares para os 

dedos. 

Conforme apresentado anteriormente, autores reforçam a necessidade do 

fechamento frontal nas peças para usuárias com artrite reumatoide, bem como 

soluções relativas ao tipo de fechamento. O fechamento frontal confere uma ação 

mais confortável, diferentemente de fechamentos localizados nas laterais ou costas 

que, ao vestir, as usuárias necessitam mover tronco e braços com uma amplitude de 

movimentos para a realização do fechamento da peça e estes movimentos podem 

ocasionar dor e desconforto. Diferentes modelos de sutiãs, indicados para estas 

usuárias, são encontrados no mercado e citados por sites especializados em artrite 

reumatoide. 

Um dos modelos de sutiãs indicados para estas usuárias e mais comuns de 

se encontrar, o qual confere conforto e suporte na prática de esportes, é o modelo top, 
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o qual não apresenta fechamento e é indicado para mulheres com artrite reumatoide. 

Segundo pesquisas realizadas por Zhou (2011), este modelo é mais eficaz para dar 

suporte aos seios e proporcionar conforto, se comparado com os sutiãs padrão 

utilizados no dia-a-dia. Este modelo, para prover a devida compressão e suporte, 

apresenta decote mais alto de forma que possa restringir o movimento excessivo dos 

seios. Outra característica são as tiras dos ombros mais largas para distribuir a 

pressão nesta região. Diversos fatores como material, design da altura do decote e 

tiras dos ombros influenciam na eficácia dos sutiãs do modelo top (ou também 

chamados de sutiãs esportivos). 

O modelo de sutiã pós-operatório é semelhante ao sutiã esportivo na sua 

estrutura: laterais maiores, decotes mais altos e tiras largas nos ombros. O modelo 

difere no fechamento, o qual é localizado na frente da peça para facilitar os 

movimentos da parte superior do corpo da usuária para que esta não faça movimentos 

que demandem muito esforço, este fechamento pode ser com ganchos (imagem 5, 

quadro 1) ou com zíper (imagem 3, quadro 1). No Brasil, sites especializados em AR 

recomendam este modelo de sutiã para as usuárias (CENTRO DE REUMATOLOGIA 

E ORTOPEDIA BOTAFOGO, [20-]; TORRES, 2016). 

No caso dos sutiãs específicos para mulheres com AR, um dos modelos é 

semelhante ao pós-operatório, porém, com alças auxiliares para encaixe dos dedos e 

auxílio no fechamento da peça. Este modelo (imagem 2 do quadro 1) encontrado 

também apresenta altura lateral maior e faixas dos ombros mais largas, porém difere-

se por apresentar transpasse frontal e fechamento com velcro ao final deste 

transpasse. Estes fechamentos proporcionam maior independência para as usuárias 

acometidas pela AR. No quadro 1 consta as imagens dos modelos, seus respectivos 

fechamentos e sites que recomendam o uso ou comercializam-nos. 
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Quadro 1 - modelos de sutiãs recomendados para usuárias com AR 

Sutiã 
Tipo de fechamento e 

localização 
Sites 

1 

Frontal com ganchos. 

www.verywellhealth.com 

www.silverts.com 

www.creb.com.br 

artritereumatoide.blog.br 

2 

Frontal com velcro. 
www.verywellhealth.com 

www.brucemedical.com 

3 

Frontal com zíper 

www.verywellhealth.com 

artritereumatoide.blog.br 

www.creb.com.br 

www.arthritis.org 

4 

Frontal sem fechamento. 

www.silverts.com 

www.creb.com.br 

artritereumatoide.blog.br 

5 

Frontal com ganchos e alças 
auxiliares para os dedos. 

www.silverts.com 

www.buckandbuck.com 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Um produto do vestuário deve apresentar questões fundamentais para a sua 

qualidade e para que atenda às necessidades dos usuários, tais questões podem ser 

alcançadas a partir dos princípios ergonômicos e de usabilidade, os quais auxiliam na 

boa relação do usuário com o produto e na sua satisfação. O ítem a seguir aborda as 
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relações da ergonomia e da usabilidade ao desenvolvimento de produtos do vestuário, 

bem como o vestuário desenvolvido para os usuários com limitações físicas como a 

artrite reumatoide. 

 

2.5 ERGONOMIA E USABILIDADE NO ÂMBITO DO VESTUÁRIO 

 

No desenvolvimento do sutiã, como derivado da modificação do espartilho ao 

longo da história, manteve-se o fechamento traseiro assim como era o espartilho. 

Porém este fechamento localizado nas costas devia-se ao fato de que as mulheres 

eram vestidas por criadas. Nas classes menos privilegiadas as mulheres utilizavam 

uma peça do vestuário semelhante ao espartilho, mas com fechamento frontal pois 

estas vestiam-se sozinhas e sem auxílio (BOUCHER apud ALVES, 2016; FONTANEL, 

1998). 

Sendo assim, ao longo de décadas, o sutiã ainda necessita de avaliações e 

modificações relativas à ergonomia da peça. Para Neves, Brigatto e Paschoarelli 

(2015, p. 63), “No entendimento da relação direta entre o produto e o usuário, a 

tridimensionalidade e topografia do corpo, bem como os aspectos biomecânicos 

direcionam o correto dimensionamento das vestes”. Sendo assim, a ergonomia e a 

usabilidade, no âmbito do vestuário, contribuem para o desenvolvimento de roupas 

assertivas no que concerne ao conforto, vestibilidade, facilitar a movimentação do 

corpo e não prejudicar o usuário tanto em suas atividades diárias quanto a sua saúde. 

A ergonomia e os aspectos de usabilidade são cruciais para o desenvolvimento de 

peças do vestuário para pessoas com limitações físicas, pois através dos estudos das 

áreas citadas, é possível compreender de forma abrangente o usuário, o corpo, a 

interação do usuário com a roupa e seu meio. 

O desenvolvimento de um produto do vestuário, ou qualquer outro produto em 

geral, podem ser considerados diversos fatores, por vezes somente fatores funcionais 

e outras somente fatores agradáveis esteticamente. Encontrar o equilíbrio no design 

de um produto significa criar considerando a usabilidade, em que são respeitados os 

usuários que irão utilizar o produto em questão e, sendo assim, conhecendo-os e 

compreendendo suas necessidades, quem são e quais suas características 

(JORDAN, 1998). 

O design juntamente com a ergonomia pode elevar a criação de produtos 

alcançando altos padrões de usabilidade. A ISO (International Organization for 
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Standardization) apud Moraes e Mont’alvão (2020, p. 39) como “A efetividade, 

eficiência e satisfação com as quais usuários específicos atingem metas específicas 

em ambientes particulares”. Compreende-se efetividade como a tarefa ou meta ser 

alcançada ou não, independente do sucesso. A eficiência refere-se a quantidade de 

esforço ao realizar a tarefa ou meta pretendida levando-se em consideração questões 

como tempo e número de erros cometidos. A satisfação diz respeito ao nível de 

aceitação e conforto de um usuário ao utilizar um produto, responsável pela relação 

do usuário com o produto e considerada um dos fatores mais importantes da 

usabilidade de produtos. 

Questões como culturas diferentes também devem ser pensadas pois tem 

implicações antropométricas, uma vez que hábitos culturais como alimentação podem 

resultar em diferenças nas medidas corporais (JORDAN, 1998). Este aspecto é 

importante principalmente com relação ao processo de modelagem do vestuário, a 

qual tem como base as medidas antropométricas, e é notável, de forma expressiva, a 

diferença de tabelas de medidas de um continente para outro ou até mesmo de um 

estado para outro devido à miscigenação. 

Jordan (1998) discorre também sobre as formas de quantificar a usabilidade 

coletando dados quantitativos, os quais irão fornecer indicativos sobre quais decisões 

de design devem ser avaliadas, estes dados podem ser coletados tanto através de 

métricas de performance quanto métricas de atitude. 

As métricas de performance mensuram o tempo de realização das tarefas e o 

número de erros, são as métricas mais utilizadas em usabilidade e para quantificar 

aspectos de usabilidade referentes a eficácia e eficiência. Estes dados também 

podem ser úteis em casos onde é necessário tomar uma decisão relativa ao design 

do produto e existem várias possíveis soluções que são consideradas. Nestes casos, 

podem ser realizados avaliações em que são comparados o mesmo produto com 

diferentes opções de design e a coleta de dados de performance determinarão a 

escolha do melhor design para o produto (JORDAN, 1998). A presente pesquisa, a 

partir de testes de usabilidade com mulheres acometidas pela artrite reumatoide, 

avalia três modelos de sutiãs e seus fechamentos. A análise de um produto do 

vestuário a partir das métricas de usabilidade pode contribuir para o encontro de uma 

melhor solução entre as alternativas existentes para que a tarefa de vestir seja 

facilitada para essas usuárias. 
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As métricas de atitude podem ser coletadas de acordo com as reações dos 

usuários relacionadas a um produto em particular. Estas reações são medidas a partir 

de escalas, sendo assim o usuário irá dar ao produto uma pontuação (JORDAN, 

1998). 

Outra forma de quantificar é a partir de dados qualitativos, os quais podem 

fornecer dados descritivos e podem ser utilizados para detectar falhas de usabilidade 

e prescrever soluções de design. Também apresentam métricas de performance, que 

identificam áreas gerais ou aspectos de um produto que possam conter falhas de 

usabilidade. As métricas de atitude, em dados qualitativos podem ser úteis quando 

geralmente são utilizadas em conjunto com dados qualitativos de desempenho 

(JORDAN, 1998). 

Os dados citados anteriormente podem ser coletados a partir de análises de 

usabilidade através da realização de testes com os usuários, questionários, 

entrevistas, registros em áudio e vídeo, entre outros métodos. 

 

2.5.1 Ergonomia, Usabilidade e aspectos considerados na confecção do 

vestuário para pessoas com limitações físicas 

 

No desenvolvimento de produtos do vestuário para pessoas com limitações 

físicas, deve-se ter especial atenção a alguns aspectos relativos a ergonomia e à 

usabilidade, pois há diferenças nos alcances dos movimentos corporais e interação 

do usuário com a roupa. Produtos utilizáveis por pessoas sem limitações físicas talvez 

não serão utilizáveis por pessoas com limitações físicas. Porém, prestando atenção 

nas necessidades daqueles que apresentam limitações físicas é possível facilitar a 

interação com o produto que anteriormente poderia ser limitada. Os produtos 

desenvolvidos para pessoas com limitações físicas podem ser utilizáveis e beneficiar 

também as pessoas sem limitações físicas (JORDAN, 1998). 

A tabela 1 refere-se a uma revisão bibliográfica realizada com o intuito de 

efetuar um levantamento dos aspectos relativos a ergonomia e usabilidade os quais 

devem ser considerados na confecção de peças do vestuário para pessoas com 

limitações físicas. Dentre as limitações abordadas nestes estudos, contempla-se 

também a artrite reumatoide. 
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Tabela 1 - Aspectos Relativos a Ergonomia e Usabilidade 

Aspectos Relativos a 
Ergonomia e 
Usabilidade  

Número 
de 

artigos 
Autores 

Propriedades dos 
tecidos 

8 

(BROGIN; BATISTA; OKIMOTO, 
2015), (CARROL; GROSS, 2010), 

(GRUBER et al., 2014), (IMRAN et al., 
2017), (KABEL; DIMKA; MCBEE-

BLACK, 2017), (MATOS et al., 2007), 
(NEVES; BRIGATTO; 

PASCHOARELLI, 2015), (WANG et 
al., 2014). 

Movimento das 
articulações e 

exigências musculares 
7 

(ARAÚJO; CARVALHO, 2014), 
(BROGIN; BATISTA; OKIMOTO, 
2015), (GRUBER et al., 2014), 

(MAFFEI, 2010), (MATOS et al., 
2007), (REICH; OTHEN, 1991), 

(WANG et al., 2014). 

Facilidade de vestir e 
despir sem auxílio / 

Tempo de execução da 
tarefa 

7 

(BROGIN; BATISTA; OKIMOTO, 
2015), (CARROL; GROSS, 2010), 

(GRUBER et al., 2014), (IMRAN et al., 
2017), (MAFFEI, 2010), (MATOS et 

al., 2007), (WANG et al., 2014). 

Dimensões inadequadas 
das peças 

7 

(ARAÚJO; CARVALHO, 2014), 
(BROGIN; BATISTA; OKIMOTO, 

2015), (CARROL; GROSS, 2010), 
(KABEL; DIMKA; MCBEE-BLACK, 
2017), (MAFFEI, 2010), (MATOS et 
al., 2007), (REICH; OTHEN, 1991). 

Mecanismos de 
abertura/fechamento 

das roupas 
6 

(CARROL; GROSS, 2010), (GRUBER 
et al., 2014), (KABEL; DIMKA; 

MCBEE-BLACK, 2017), (MAFFEI, 
2010), (REICH; OTHEN, 1991), 

(WANG et al., 2014). 

Fonte: Tagliaro e Nickel (2020, p. 68). 

 

A partir da leitura da tabela 1, é possível perceber a importância da 

compreensão das interações usuário/produto do vestuário, principalmente quando se 

trata de usuários com necessidades específicas. Os tecidos devem apresentar boa 

troca térmica, devem ser leves e confortáveis. As peças de roupas não devem exigir 

movimentos amplos das articulações e não deve exigir da musculatura dos usuários. 

As peças devem ser fáceis de vestir e não demandar um tempo excessivo na 

realização da tarefa para que os usuários com limitações físicas vistam-se com 

autonomia. Dimensões inadequadas das peças podem apresentar dificuldades ao 

vestir, pontos de pressão podem ocorrer ocasionando lesões, dor e desconforto. E, 
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por fim, os mecanismos de abertura e fechamento das roupas auxiliam na realização 

da tarefa e um vestir de forma independente, estes não podem ser muito pequenos 

ou mal localizados.  

Os aspectos citados compreendem questões como dinâmica do corpo, 

características dos tecidos, forma das peças e materiais utilizados. Estes, quando 

considerados e planejados em conjunto, resultam em produtos ergonomicamente 

satisfatórios, os quais atendem os mais variados usuários. 

Neste capítulo, evidenciou-se os conhecimentos obtidos a partir do 

levantamento bibliográfico e documental, os quais permitiram compreender a estrutura 

do sutiã padrão e em quais aspectos os modelos especiais diferem-se deste, 

facilitando o uso pelas usuárias com AR; os tipos de materiais utilizados e suas 

composições trouxeram compreensão sobre os impactos destes materiais na 

usabilidade da peça estudada; identificar as articulações utilizadas e movimentos 

realizados na parte superior do corpo para compreender o acometimento da AR, onde 

se manifesta e como isso afeta o vestir; constatar quais as dificuldades pessoas com 

limitações físicas tem ao vestir e, por este motivo, necessitam de vestuário que atenda 

características específicas; e, por fim, compreender de que forma a ergonomia e a 

usabilidade auxiliam no âmbito deste estudo com métodos e ferramentas para analisar 

o produto e desenvolvê-lo adequadamente. 

A partir do que foi exposto na pesquisa bibliográfica e documental acerca das 

limitações físicas e da artrite reumatoide, a ergonomia, usabilidade, vestuário e a peça 

em questão, o sutiã, este estudo tem como objetivo avaliar a usabilidade de sutiãs 

para usuárias com artrite reumatoide. O capítulo a seguir caracteriza o estudo, delimita 

a população, descreve os procedimentos e instrumentos necessários para a pesquisa. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Para o planejamento deste estudo, primeiramente realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica e documental sobre temas relacionados ao vestir, roupas íntimas, 

limitações físicas e artrite reumatoide. Após, a partir de uma pesquisa documental, 

foram levantados os modelos de sutiãs mais indicados para mulheres com AR bem 

como as suas características. Dentre os modelos encontrados na pesquisa, foram 

selecionados três para a realização de uma avaliação de usabilidade com usuárias 

acometidas pela artrite reumatoide. Os modelos apresentam características diferentes 

com relação ao tipo de fechamento, tais como fechamento frontal com zíper, 

fechamento frontal com ganchos e alças auxiliares para os dedos e, também, um 

modelo sem fechamento (quadros 2, 3 e 4). 

Os modelos de sutiãs foram escolhidos buscando-se a simplificação da forma 

das peças e a concordância com os aspectos relativos à ergonomia e usabilidade 

citados na seção 2.5.1, tabela 1. Os aspectos são propriedades dos tecidos, 

movimento das articulações e exigências musculares, facilidade de vestir/despir sem 

auxílio e tempo de execução da tarefa, dimensões inadequadas das peças e, também, 

mecanismos de abertura e fechamento das roupas.  

Os tecidos dos sutiãs escolhidos apresentam boa troca térmica e secagem 

rápida quando há presença de suor. Os modelos não apresentam taça e bojo, pois 

estes elementos apresentam fatores a se considerar na realização do ato de vestir-

se, tais como as usuárias realizarem uma ação para o posicionamento correto da taça 

ou bojo nos seios, aumentando o movimento das articulações e exigências 

musculares. 

As alças são mais largas, considerando-se que os modelos não apresentem 

dimensões inadequadas para não ocasionar pontos de pressão nos ombros das 

usuárias, as quais, quando acometidas com AR, podem sentir dores no local se a tira 

das alças apresentarem uma espessura fina. As alças mais largas também 

apresentam maior área de pega para as usuárias ao vestir e posicionar as alças na 

posição correta. 

Também considerando descartar possíveis problemas relativos à 

inadequação das dimensões das peças, as laterais dos sutiãs são mais alongadas e 
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fazem parte do sutiã como uma peça inteiriça. As laterais alongadas não ocasionam 

pontos de pressão no corpo das usuárias e apresentam maior área de pega facilitando 

o manuseio e a movimentação da peça no corpo ao vestir. 

Nesta pesquisa citou-se a utilização de velcros para o fechamento de sutiãs 

porém este tipo de fechamento não foi escolhido pois, de acordo com Anand e 

Chandra (2016) e Dallas e White (1982), mulheres com limitações físicas decorrentes 

da artrite reumatoide desejam que suas roupas apresentem aparência comum, ou 

seja, que não apresentem aparência de roupa adaptada para que se tenha 

independência ao vestir. Nestes estudos, o velcro foi apontado como mecanismo de 

fechamento que não atende a característica citada. 

O sutiã modelo 1 apresenta a forma mais simplificada dentre os modelos 

escolhidos. Não apresenta fechamento e, por este motivo, a ação inicial de vesti-lo 

difere-se dos demais modelos. O decote em “V”, mais aberto, facilita a passagem da 

cabeça e o recorte nadador deixa as cavas mais abertas, também facilitando o vestir 

e a inserção dos braços na peça.  

 

Quadro 2 - Sutiã modelo 1 

Modelo 1 

 

Descrição 

Modelo top, sem fechamento, decote em V e 
costas com recorte nadador. 
Comprimento lateral: 10cm 

Ombro:3,5cm 

Tecido 90% Poliamida e 10% Elastano 

Insumos 

Elástico na região abaixo do busto. 

O elástico apresenta a mesma elasticidade e 
circunferência da peça. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O sutiã modelo 2 apresenta fechamento frontal com zíper tamanho padrão 

médio e decote em “U”. A modelagem com recorte nadador nas costas, semelhante 

ao modelo 1, também auxiliam no vestir facilitando a inserção dos braços e diminuindo 

a necessidade de amplitude de movimentos e exigências musculares.  
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Quadro 3 - Sutiã modelo 2 

Modelo 2 

 

Descrição 

Modelo top, fechamento frontal com zíper, 
decote em U e costas com recorte nadador. 

Comprimento lateral: 10,5 cm 
Ombro: 3cm 

Tecido 92% Poliamida e 8% Elastano 

Insumos 

Zíper de Nylon e cursor em metal. 

Zíper apresenta terminal de encaixe de 
0,5cm; cursor de 1,2 cm e puxador de 2,2 

cm. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

O sutiã modelo 3 apresenta fechamento frontal com ganchos e alças 

auxiliares para os dedos, estrutura mais complexa que os modelos 1 e 2. O sutiã tem 

modelagem com decote em “U” na frente e costas com decote mais alto. Os ganchos 

são tamanho padrão e as alças utilizadas são para o encaixe dos dedos com o objetivo 

de facilitar o movimento de pega e pinça empregado no fechamento dos ganchos. 

 

Quadro 4 – Sutiã modelo 3 

(continua) 

Modelo 3 

 

Descrição 

Modelo top, fechamento frontal com ganchos 
e alças auxiliares em elástico para encaixe 

dos dedos, decote em U e costas com decote 
alto. 

Comprimento lateral: 14 cm 
Ombro:3,5cm 

Tecido (composição) 80% Poliamida e 20% Elastano 

Insumos Ganchos em metal e elástico. 
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O modelo apresenta 8 pares de ganchos 
(gancho e alça) em cada coluna (total de 3 
colunas de alças em um lado e 1 coluna de 
ganchos no lado oposto) com distância de 2 
cm entre eles. Ganchos com 0,5 cm e alças 

com 0,5 cm. 
Alças elásticas para os dedos com 

comprimento de 16 cm e 4 divisões. Elástico 
com 1,2 cm de largura. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

3.2 POPULAÇÃO 

 

A população desta pesquisa é constituída por 8 mulheres, entre 4ª e 7ª 

décadas (décadas nas quais a artrite reumatoide se manifesta normalmente), 

residentes na cidade de Florianópolis, SC, com limitações físicas e funcionais 

decorrentes da artrite reumatoide. As participantes da pesquisa foram recrutadas no 

projeto de extensão Artrativa, coordenado pela Professora Doutora Susana Cristina 

Domenech no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado 

de Santa Catarina (CEFID). 

Os critérios de inclusão destas usuárias são mulheres na faixa etária citada 

anteriormente; mulheres com artrite reumatoide diagnosticada, com limitações físicas 

e funcionais na parte superior do corpo como sintoma; usuárias que utilizam sutiãs 

diariamente, socialmente ativas; com AR remissiva, mas com deformidades nos dedos 

e mulheres que realizam a tarefa de vestir-se de forma independente. Os critérios de 

exclusão são mulheres sem dificuldades manipulativas decorrentes da artrite 

reumatoide; mulheres que tenham passado por procedimento cirúrgico nas mãos; 

mulheres que não são usuárias de sutiãs, mulheres que não conseguem vestir-se de 

forma independente. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS 

 

A figura 14 representa, de forma resumida, as etapas para a realização do 

experimento desta pesquisa. Cada caixa exemplifica as etapas, dados a se levantar e 

instrumentos utilizados. 
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Figura 14 – Etapas para realização do experimento 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Como início de procedimento, foram realizadas entrevistas estruturadas 

(anexo D) com as características das usuárias relevantes para o experimento, tais 

como idade e medidas corporais. Em seguida, para ter conhecimento do grau de 

acometimento da AR nas usuárias participantes da pesquisa, foram realizadas 

avaliações da atividade de doença para compreender a capacidade das usuárias com 

artrite reumatoide quanto às atividades da vida diária e acometimento da doença 

(anexos B e C). Estas avaliações foram realizadas por doutorandos e mestrandos do 

curso de Fisioterapia do CEFID (Centro de Ciências da Saúde e do Esporte), 

orientados pela Professora Dra. Susana Cristina Domenech que aplicaram os índices 

Health Assessment Questionnaire (HAQ) e Disease Activity Score (DAS-28). 

Após, foram realizadas entrevistas estruturadas pré-teste (anexo D) de 

usabilidade sobre o comportamento das usuárias com relação ao uso dos sutiãs. 

Seguido da aplicação dos questionários pré-teste, foram realizados os experimentos 

os quais consistiram na observação da execução da tarefa de vestir os três diferentes 

modelos de sutiãs para que seja possível realizar a avaliação de usabilidade dos 

modelos de sutiãs e compará-los. 

As participantes receberam uma blusa básica para vestirem os diferentes 

modelos de sutiãs sobre estas sem haver exposição do corpo perante a pesquisadora 

principal. Estas blusas foram vestidas reservadamente em sala restrita no Laboratório 

de Instrumentação do CEFID (Centro de Ciências da Saúde e do Esporte) onde 

também foram realizados os procedimentos da pesquisa. 
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Para o procedimento, as participantes vestiram os três modelos de sutiãs 

(descritos anteriormente nas tabelas 3, 4 e 5) de cada vez. Vestindo as blusas básicas, 

foram instruídas a colocar os sutiãs por cima destas blusas e executar o fechamento 

dos modelos de acordo com suas capacidades. A execução desta tarefa foi avaliada 

pela pesquisadora, de forma observacional, quanto ao tempo de execução, 

efetividade da tarefa, número de tentativas. A pesquisadora principal, acompanhou o 

procedimento e auxiliou as participantes na execução da tarefa. A sala para realização 

dos testes foi climatizada com temperatura ambiente entre 23 e 25 graus Celsius, ou 

a temperatura que a participante se sentiu confortável. 

Durante a observação dos experimentos, o pesquisador avaliou a usabilidade 

quanto às variáveis relativas à efetividade e eficiência ao realizar a tarefa de vestir 

estes modelos de sutiãs (anexo E). Após a realização da tarefa, as usuárias 

responderam a entrevistas estruturadas pós-teste (anexo F) com variáveis relativas à 

satisfação ao vestir os diferentes modelos de sutiãs, percepções de desconforto e dor. 

A análise dos dados foi realizada a partir do levantamento das respostas das 

entrevistas estruturadas e, após, os resultados foram demonstrados em gráficos e 

tabelas. 

 

3.4 INSTRUMENTOS 

 

3.4.1 Disease Activity Score 28 (DAS-28) 

 

O DAS-28 é uma métrica de avaliação da atividade da AR a qual avalia 28 

articulações, como membros superiores e joelhos. Neste instrumento é considerada a 

presença de algum desconforto (articulações edemaciadas e doloridas) e não a 

intensidade da dor. A atividade da doença é determinada por categorias (baixa, 

moderada e alta), as quais são obtidas através de uma calculadora disponível online 

pelo site <www.das-score.nl> (PINHEIRO, 2007). 

 

3.4.2 Health Assessment Questionnaire (HAQ) 

 

Questionário cujo objetivo é avaliar a qualidade de vida do paciente acometido 

pela artrite reumatoide. Composto por vinte questões sobre as atividades da vida 

diária (AVD), avalia o nível de dificuldade para realizar essas atividades e se há a 
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necessidade de ajuda de terceiros para a realização das tarefas. As respostas das 

questões são obtidas a partir da escala: sem nenhuma dificuldade, com alguma 

dificuldade, com muita dificuldade e incapaz de fazer (BRANDÃO; FERRAZ; ZERBINI, 

1997). 

 

3.4.3 Entrevista estruturada pré-teste: comportamento das usuárias e limitações 

ao vestir 

 

A entrevista estruturada caracteriza-se por apresentar um roteiro pré-

estabelecido seguido pelo pesquisador. As perguntas são previamente formuladas e 

permite comparação entre as respostas, as quais resultarão em diferenças entre os 

entrevistados e não nas perguntas. O pesquisador não modifica os tópicos da 

entrevista, a ordem das perguntas ou seu conteúdo (LAKATOS; MARCONI, 1990). 

A entrevista estruturada pré-teste apresenta dados como número de 

identificação da usuária, tamanho de sutiã utilizado no experimento, questões como 

idade, peso, altura, circunferência do busto. Seguido por qual tamanho de sutiã a 

usuária utiliza (Questão 1); qual modelo de sutiã a usuária geralmente compra 

(Questão 2); quantas vezes ao dia a usuária executa a tarefa de vestir sutiã (Questão 

3); se a usuária já utilizou algum modelo de sutiã semelhante aos testados no 

experimento (Questão 4); e, por fim, por qual motivo a usuária utilizou o modelo de 

sutiã semelhante ao testado no experimento (Questão 5). 

 

3.4.4 Teste de usabilidade: observação (efetividade e eficiência) 

 

A observação estruturada é realizada de forma controlada, de modo que 

responda às questões pré-estabelecidas pelo pesquisador, porém, não deve ser rígida 

demais. É planejada, o observador sabe o que procura, deve ser objetivo, capaz de 

reconhecer erros e não exercer influência sobre o que é observado (LAKATOS; 

MARCONI, 1990). 

A observação estruturada como método de usabilidade é citada por autores 

como Nielsen (1993), Rubin e Chisnell (2008). Estes autores reforçam a importância 

do planejamento, conhecimento daquilo que está sendo observado e utilização de 

dados que são passíveis de perceber padrões e de compilação. 
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Nesta pesquisa a efetividade e a eficiência foram avaliadas a partir da 

observação das usuárias realizando a tarefa de vestir três modelos de sutiãs distintos. 

Nessa avaliação, a efetividade foi observada e registrada com dados como: tarefa 

realizada e tarefa não realizada. A eficiência foi registrada com a cronometragem do 

tempo de realização da tarefa e, também, foram anotados apontamentos do 

observador relativos às dificuldades identificadas na realização da tarefa. 

 

3.4.5 Entrevista estruturada pós-teste: análise de usabilidade (satisfação) 

 

A entrevista estruturada pós-teste conta com algumas questões 

complementadas com o EVA (escala visual analógica) para levantar dados em escala 

de 0 a 10. A entrevista tem como objetivo coletar dados referentes à satisfação das 

usuárias ao realizar a tarefa de vestir os diferentes modelos de sutiãs, sendo assim, 

foram aplicadas entrevistas estruturadas idênticas para cada modelo testado. 

Apresenta questões como a percepção da usuária ao vestir o modelo de sutiã, 

categorizada como satisfatório e não satisfatório (Questão 1); a dificuldade de 

manusear o tipo de fechamento, categorizada como fácil de manusear e difícil de 

manusear; se a usuária vestiu o sutiã sem nenhuma dificuldade, com escala EVA de 

0 a 10 de dificuldade (Questão 2); em comparação com o modelo padrão, como a 

usuária classifica a dificuldade dos modelos apresentados, categorizado como mais 

fácil, indiferente e mais difícil (Questão 3); se a usuária sentiu dor ao realizar a tarefa, 

local da dor e escala EVA de 0 a 10 de intensidade de dor (Questão 4); se a usuária 

percebeu algum tipo de desconforto relativo à preensão de precisão ao manipular o 

fechamento do sutiã, com escala EVA de 0 a 10 de desconforto (Questão 5); 

percepção da usuária relativa ao toque do tecido, com escala EVA de 0 a 10 (Questão 

6); percepção do tecido ao vestir o modelo de sutiã (Questão 7); e, por fim, percepção 

quanto à aparência estética do modelo de sutiã, com escala EVA de 0 a 10 (Questão 

8). 

A partir dos dados coletados no experimento descrito neste capítulo, seguindo 

as etapas descritas na figura 14 o capítulo que segue apresenta os resultados da 

análise das usuárias e teste de usabilidade (efetividade, eficiência e satisfação). 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados desta dissertação, os quais 

foram precedidos pela pesquisa bibliográfica e documental realizada e divulgada no 

capítulo 2 e, também, foram obtidos com base nos materiais, métodos e etapas 

descritos no capítulo 3. 

 

4.1 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE DE SUTIÃS PARA USUÁRIAS COM ARTRITE 

REUMATOIDE 

 

As avaliações de usabilidade foram realizadas com 8 mulheres da 4ª a 7ª 

décadas, diagnosticadas com artrite reumatoide, participantes do Programa de 

Extensão Artrativa do CEFID – UDESC.  

Nesta pesquisa foi utilizada técnica de amostragem não probabilística, na 

qual, segundo Marconi e Lakatos (1990), não se utiliza a aplicação de fórmulas 

estatísticas e as participantes foram selecionadas de acordo com os critérios 

estabelecidos pela pesquisadora tais como: mulheres diagnosticadas com artrite 

reumatoide, ativas socialmente, realizam a tarefa de vestir-se de forma independente, 

com AR remissiva mas com deformidades nos dedos ou com AR ativa. Outros 

aspectos foram relevantes para a escolha de uma amostragem não probabilística, tais 

como os citados pelos autores da área da usabilidade: 

a) Disponibilidade de ambiente controlado e seguro para conduzir os testes 

com participantes que apresentam alguma doença (RUBIN; CHISNELL, 2008); 

b) Disponibilidade de participantes (com a doença AR), com o perfil do estudo 

e capazes de participar (RUBIN; CHISNELL, 2008); 

c) Tempo de duração dos testes (RUBIN. CHISNELL, 2008), os quais 

apresentaram um tempo de duração de 20 a 30 minutos, o que pode ser extenuante 

para alguns participantes; 

d) Amostras pequenas (8-12 usuários), em testes de usabilidade, são 

consideradas significativas (TULLIS; ALBERT, 2013; MACEFIELD, 2009; BEVAN; 

SCHOEFFEL, 2001; NIELSEN, 2000). 

Os dados coletados foram obtidos de acordo com protocolos da área da 

saúde, instrumentos e planejamentos para conduzir testes de usabilidade, conforme 

apresentados no capítulo 3. A coleta foi dividida nas seguintes etapas: 
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1) Primeira etapa: as participantes foram informadas sobre o estudo, seus 

objetivos e implicações. Após, foi entregue o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para leitura e assinatura. Após as participantes estarem cientes da 

pesquisa, pesquisadores da área da fisioterapia aplicaram os protocolos DAS-28 e 

HAQ para diagnóstico do grau de acometimento da doença e condições de saúde. 

2) Segunda etapa: foram apresentados os diferentes modelos de sutiãs que 

as participantes realizariam os testes e efetuada uma entrevista estruturada para ter 

conhecimento do comportamento das participantes com relação ao uso de sutiãs, 

medir o tamanho do busto das usuárias, selecionar o tamanho dos modelos de sutiãs 

utilizados no teste. Nesta entrevista estruturada, foi realizada também uma questão 

adaptada da CIF (Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde) para ter conhecimento das limitações das participantes ao vestir roupas em 

geral. 

3) Terceira etapa: as participantes foram orientadas sobre a tarefa a realizar 

para o teste de usabilidade e as questões pré-definidas caracterizando efetividade da 

tarefa: vestir e fechar por completo o modelo de sutiã; não exceder 2 tentativas; a 

sinalização de dor, desconforto físico intenso e/ou desconforto psicológico da 

participante. Após, deu-se início à observação das participantes realizando o teste de 

usabilidade com cada modelo de sutiã, para conhecimento da métrica de usabilidade 

eficiência, cronometrando-se o tempo, e anotando as tarefas realizadas ou não 

realizadas para conhecimento da métrica de usabilidade efetividade. 

4) Quarta etapa: realizou-se entrevista estruturada para conhecimento da 

métrica de usabilidade relativo à satisfação das participantes ao vestir cada modelo 

de sutiã. Foi utilizado o instrumento Escala Visual Analógica (EVA) para medição de 

características subjetivas relativas à satisfação e a sensação de dor. 

 

4.2 RESULTADOS DAS ETAPAS DA PESQUISA 

 

A seguir serão apresentados os resultados das etapas da pesquisa para a 

avaliação de usabilidade de sutiãs para usuárias com artrite reumatoide. 

Primeiramente serão expostos os resultados das análises das participantes feitas a 

partir dos protocolos DAS-28 e HAQ. Em seguida, serão apresentadas as questões 

do pré-teste de usabilidade, as métricas de usabilidade relativas a efetividade e 
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eficiência do teste de usabilidade e as questões do pós-teste relacionadas à métrica 

de usabilidade referente à satisfação. 

 

4.2.1 Análise das usuárias 

 

Conforme mencionado anteriormente, as participantes do experimento 

passaram por avaliações realizadas a partir de protocolos validados. Estes protocolos 

foram aplicados por pesquisadores da Fisioterapia no CEFID – UDESC e tem como 

objetivo identificar o acometimento da doença (AR) e limitações funcionais 

encontradas pelas participantes. Além de fornecer informações sobre o estado de 

saúde das participantes, estes protocolos validam e autenticam que estas 

participantes são mesmo acometidas pela doença ou possuem alguma limitação 

funcional ocasionada por ela. É importante também para conhecer a limitação de cada 

participante e respeitá-las devidamente durante a realização dos experimentos, não 

ocasionando riscos e desconfortos. 

O protocolo DAS-28 mede a atividade inflamatória da artrite reumatoide e 

fornece informações sobre o acometimento da doença referente a dor, articulações 

afetadas e articulações edemaciadas. O quadro 5 contém os números de referência 

para classificação da atividade da AR e o significado de cada um deles. 

 
Quadro 5 – Atividade DAS-28 

DAS-28 

1 baixa atividade 

2 atividade moderada 

3 alta atividade 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O protocolo HAQ avalia a capacidade funcional do paciente acometido pela 

AR. O questionário apresenta questões relativas às atividades da vida diária e o 

resultado do levantamento das 20 questões presentes no questionário são os 

números e significados que seguem no quadro 6. 

 
Quadro 6 – Capacidade funcional HAQ 

HAQ 

1 com alguma dificuldade 

2 com muita dificuldade 

3 incapaz de fazer 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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A tabela abaixo (tabela 2) apresenta os resultados da atividade DAS-28 e 

capacidade funcional HAQ das participantes do experimento. 

 
Tabela 2 - Resultados da atividade DAS-28 e capacidade funcional HAQ de cada 

participante 

Participante DAS-28 HAQ 

P1 2 1 

P2 3 2 

P3 1 1 

P4 2 1 

P5 2 2 

P6 2 1 

P7 1 1 

P8 2 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

A partir da tabela 2, observa-se a frequência das atividades da doença (DAS-

28). Foram avaliadas 5 participantes com atividade 2, classificada como atividade 

moderada, 2 participantes avaliadas com atividade 1, classificada como baixa 

atividade e uma participante avaliada com atividade 3, classificada como alta atividade 

da doença (tabela 3). 

 
Tabela 3 – Frequência das atividades DAS-28 das participantes 

Atividade DAS-28 Frequência 

2 5 

1 2 

3 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A partir da distribuição de frequências da capacidade funcional HAQ das 

participantes do experimento, organizada na tabela 4, observa-se os seguintes 

resultados da avaliação: 6 participantes avaliadas com capacidade funcional 1, com 

alguma dificuldade na realização das AVDs; 2 participantes avaliadas com capacidade 

funcional 2, com muita dificuldade na realização das AVDs e nenhuma participante 

classificada com capacidade funcional 3, incapaz de realizar as AVDs. 
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Tabela 4 - frequências da capacidade funcional HAQ 

Capacidade 
funcional HAQ 

Frequência 

1 6 

2 2 

3 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.2.2 Pré-teste de usabilidade 

 

Foi realizada com as participantes uma entrevista estruturada pré-teste de 

usabilidade para obter conhecimento sobre o comportamento de uso de sutiãs e 

dificuldades encontradas ao vestirem roupas no geral. A tabela 5 apresenta os 

resultados das dificuldades encontradas pelas participantes ao vestir-se e as tarefas 

foram adaptadas do questionário da CIF, conforme citado anteriormente, com foco na 

parte superior do corpo. 

 

Tabela 5 - Dificuldades ao realizar tarefas relacionadas ao vestir 

Tarefa 
Tem 

dificuldade 
(frequência) 

Vestir a roupa pela abertura do decote 
5 

Despir a roupa pela abertura do decote 

Inserir os braços nas cavas/mangas da roupa 
6 

Remover os braços nas cavas/mangas da roupa 

Abrir zíperes 
3 

Fechar zíperes 

Abrir ganchos 
5 

Fechar ganchos 

Abrir velcros 
0 

Fechar velcros 

Abotoar camisas 
4 

Desabotoar camisas 

Amarrar sapatos 
2 

Desamarrar sapatos 

Fonte: Adaptado da CIF (2003, online). 
 

Observando a tabela 5, constata-se que mais da metade das participantes 

alegaram ter dificuldades em inserir/remover braços em cavas ou mangas (frequência 

= 6), vestir roupas pela abertura do decote (frequência = 5), abrir/fechar ganchos 

(frequência = 5) e abotoar/desabotoar camisas (frequência = 4). As duas primeiras 
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tarefas citadas demandam movimentos dos ombros e cotovelos, enquanto a terceira 

e quarta tarefas citadas demandam preensão de precisão. 

Antes da realização do teste de usabilidade, as participantes foram medidas 

na circunferência do busto e, após, também se questionou sobre o tamanho de sutiãs 

que normalmente utilizam para determinar qual tamanho de sutiã poderiam utilizar no 

teste. Estas informações serviram como indicativo do melhor tamanho, porém as 

participantes foram orientadas a escolher o tamanho que se sentiam mais confortáveis 

para a realização do teste em consequência das implicações da artrite reumatoide. 

 
Quadro 7 - Medidas corporais das participantes 

Participante Busto 
Tamanho de sutiã 

que utiliza 
normalmente 

Tamanho de sutiã 
utilizado no teste 

Peso Altura IMC 

P1 96 M M 57 153 
24,35 

(adequado) 

P2 95 M G 65 158 
26,04 

(adequado) 

P3 99 G G 65 167 
23,31 

(adequado) 

P4 100 GG G 63 162 
24,01 

(adequado) 

P5 91 M G 53 154 
22,35 

(adequado) 

P6 90 M G 79 170 
27,34 

(sobrepeso) 

P7 100 M G 65 162 
24,77 

(adequado) 

P8 97 M G 64 153 
27,34 

(sobrepeso) 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A partir do quadro 7 é possível observar que as usuárias estavam na mesma 

média de tamanhos, com circunferência de busto de 90 a 100 centímetros e apenas 

duas participantes com IMC considerado como sobrepeso. A maioria das participantes 

optaram por utilizar o tamanho G no teste de usabilidade e apenas uma participante 

utilizou o mesmo tamanho que normalmente utiliza. De acordo com as participantes, 

o tamanho G foi o que proporcionou maior conforto para a realização da tarefa de 

vestir os três modelos de sutiãs do teste. 

Este fato deve-se também ao tipo de elasticidade do tecido utilizado nos 

modelos de sutiãs escolhidos para o teste. De acordo com a pesquisa bibliográfica e 

documental realizada para a escolha destes, o tecido utilizado pela maioria dos 
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modelos é composto por poliamida e elastano, sendo maior a porcentagem de 

poliamida. Tecidos com esta composição são utilizados em roupas esportivas, 

lingeries especiais para maternidade, pós-cirúrgica, para tamanhos especiais ou 

ainda, cintas e meias de compressão. 

As questões que seguem abaixo foram realizadas com o objetivo de 

compreender hábitos de compra, uso e se já utilizaram algum dos modelos 

apresentados.  

Questão: Modelo de sutiã que geralmente compram, 7 usuárias responderam 

que compram o modelo padrão de sutiã, por ser o mais comum; 1 usuária respondeu 

que compra o modelo top esportivo devido ao conforto. 

Questão: Quantas vezes ao dia realiza a tarefa de vestir sutiã – 6 usuárias 

responderam que vestem sutiã 1 vez ao dia; 2 usuárias responderam que vestem sutiã 

2 vezes ao dia. 

Questão: Já utilizou algum modelo semelhante ao do teste de usabilidade – 4 

participantes já utilizaram modelos semelhantes aos utilizados no teste, sendo que 3 

participantes não utilizaram os modelos devido à artrite reumatoide. Uma participante 

utiliza o modelo top diariamente por ser mais confortável e outra participante utilizou 

o modelo sem motivo específico, uma participante utilizou o modelo com zíper frontal 

sem motivo específico e uma participante utilizou um modelo pós-cirúrgico com 

ganchos frontais semelhante ao do teste. Quatro usuárias responderam que nunca 

utilizaram modelo semelhante. 

 

4.2.3 Teste de usabilidade 

 

O teste de usabilidade foi realizado com os três modelos de sutiãs propostos 

para usuárias com artrite reumatoide, avaliando-se as métricas efetividade, eficiência 

e satisfação. O modelo 1 (figura 16) é um sutiã top esportivo sem fechamento, o 

modelo 2 (figura 17) é um sutiã com fechamento frontal com zíper e o modelo 3 (figura 

18) é um sutiã com fechamento frontal com ganchos e alças auxiliares para os dedos. 
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Figura 15 – Desenho técnico modelo 1, sem fechamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Para vestir o modelo 1, sem fechamento, executa-se os seguintes 

movimentos: 1 - ergue-se os braços, 2 - insere-se os braços nas aberturas das cavas 

do sutiã, 3 - insere-se a cabeça através da abertura do decote e 3 - com as mãos, 

puxa-se a base do sutiã para acomodá-lo ao corpo. 

 

Figura 16 – Desenho técnico modelo 2, fechamento frontal com zíper 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Para vestir o modelo 2, fechamento com localização frontal com zíper, 

executa-se os movimentos: com o sutiã aberto, 1 - inicia-se inserindo os braços nas 

cavas, 2 - traciona-se a base do sutiã com as mãos para encaixar o terminal inferior 

do zíper e o cursor do zíper com os dedos, 3 - fecha-se o zíper com os dedos movendo 

para cima o cursor pelo puxador até o fim. 
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Figura 17 - Desenho técnico modelo 3, fechamento frontal com ganchos e alças 

auxiliares para os dedos 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Para vestir o modelo 3, fechamento frontal com ganchos e alças auxiliares 

para os dedos, a usuária executa os movimentos: 1 - inicia-se inserindo os braços nas 

cavas, 2 – encaixa-se os dedos nas alças auxiliares para facilitar o passo seguinte. 3 

– Traciona-se o tecido do sutiã para encontrar as extremidades dos ganchos, 4 – 

encaixa-se as extremidades dos ganchos nos elos para fechar o sutiã. 

 

4.2.3.1 Efetividade da tarefa 

 

Caracterizou-se nesta pesquisa como efetividade da tarefa: vestir por 

completo o modelo de sutiã; não exceder 2 tentativas e por escolha da participante, 

respeitando questões como dor, fatores psicológicos, limitações físicas ocasionadas 

pela doença. 

O modelo 1 apresentou melhor efetividade da tarefa quando realizada por 

todas as participantes. Seguido pelo modelo 2, o qual apresentou efetividade da tarefa 

realizada por 7 usuárias. O modelo 3 apresentou menor frequência de efetividade da 

tarefa, sendo realizada por 6 usuárias. 

A participante 3, que não realizou a tarefa de vestir o modelo 2 de sutiã alegou 

não sentir dor ao realizar a tarefa, apresentou baixa atividade inflamatória da doença 

medida pelo DAS-28, ou seja, sem articulações significativamente edemaciadas ou 

doloridas no período das coletas. O resultado do protocolo HAQ da participante 3 foi 
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1, ou seja, apresenta alguma dificuldade funcional dos membros superiores. Na 

entrevista estruturada, ao mostrar a tabela adaptada da CIF, a participante 3 apontou 

sentir dificuldade ao abrir e fechar zíperes, o tipo de fechamento deste modelo de 

sutiã. 

Mesmo com baixos índices de atividade da doença e capacidade funcional 

não comprometida, a participante alegou sentir enrijecimento dos dedos e punhos, o 

que dificultou a realização da tarefa, a qual consistia em inserir os braços nas cavas 

do modelo de sutiã, encaixar o cursor do zíper e fechar o zíper até o fim. 

Por se tratar de um tecido com elasticidade, ou seja, necessita ser tracionado 

para encontrar as partes do zíper que se encaixam, consequentemente o tecido não 

proporcionou estabilidade e firmeza para a participante 3 realizar a tarefa. 

Duas participantes, P3 e P8, não conseguiram realizar a tarefa de vestir o 

sutiã modelo 3. A participante 3, mencionada anteriormente, não conseguiu fechar 

todos os ganchos, nem se adaptou às alças auxiliares para os dedos. O enrijecimento 

das mãos da participante 3 não permitiu que esta conseguisse fechar por completo os 

ganchos do sutiã em função da dificuldade de aplicação de preensão de precisão para 

realizar a tarefa. A participante alegou na entrevista estruturada sentir dificuldades em 

vestir peças com ganchos, também não sentiu dor ao vestir o modelo 3. 

A participante 8, apresentou no protocolo DAS-28 atividade inflamatória 

moderada e medida de atividade HAQ 1, apresentando alguma dificuldade funcional. 

A participante 8 não sentiu dor ao realizar a tarefa e, na tabela adaptada da CIF, sobre 

dificuldades encontradas ao vestir-se, esta apontou ter dificuldades para 

inserir/remover os braços nas cavas das roupas (somente quando está com dor) e 

abrir/fechar ganchos. A participante 8 apresentava deformidades articulares como 

dedos em botoeira e pescoço de cisne, motivo pelo qual não conseguiu realizar a 

tarefa após duas tentativas. As deformidades atrapalharam a preensão de precisão 

para manipular os ganchos do sutiã. O gráfico 1, que segue abaixo, mostra um 

comparativo da efetividade da tarefa entre os três modelos de sutiãs testados no 

experimento.  
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Gráfico 1 – Efetividade da tarefa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.2.3.2 Eficiência da tarefa 

 

Para obtenção de dados referentes à eficiência da tarefa, as participantes 

foram cronometradas ao realizar o teste de usabilidade. Na tabela 6, estão descritas 

as médias (em segundos) de realização da tarefa e o desvio padrão de cada modelo 

de sutiã. 

Tabela 6 – Eficiência da tarefa em segundos 

Participante Modelo 1 Modelo2 Modelo 3 

P1 18 20 28 

P2 29 29 79 

P3 11 - - 

P4 21 17 35 

P5 15 08 62 

P6 14 26 42 

P7 25 09 38 

P8 10 10 - 

Média 17,87 17 47,33 

Desvio 
padrão 

6,73 8,44 19,28 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

O modelo 1 apresentou o melhor resultado relativo à eficiência, o modelo 2 

apresentou eficiência de tempo, porém com alto desvio padrão, indicando maior 
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dispersão dos dados. O modelo 3 apresentou pior eficiência de tempo e alto desvio 

padrão. 

 
4.2.3.3 Satisfação ao realizar a tarefa 

 

Após o teste de usabilidade, foram realizadas entrevistas estruturadas com as 

participantes para levantamento de dados relativos à métrica de usabilidade 

satisfação. Primeiramente questionou-se sobre a satisfação de modo geral e, em 

seguida, foram realizados outros questionamentos de caráter subjetivo e relativos à 

satisfação. 

O modelo 1 foi considerado satisfatório por 5 participantes e não satisfatório 

por 3 participantes (1, 5 e 6), as quais conseguiram efetuar a tarefa de vestir o modelo. 

A participante 1, apresentou DAS-28 com atividade 2, classificada como atividade 

moderada da doença e HAQ 1, classificada com alguma dificuldade para realizar 

atividades da vida diária. Das atividades relacionadas com a tarefa de vestir o modelo 

1, a participante 1 alegou dificuldades ao vestir/despir roupas pela abertura do decote 

e inserir/remover os braços em cavas/mangas de roupas.  

A participante 5 apresentou DAS-28 com atividade 2, classificada como 

atividade moderada da doença e HAQ 2, classificada com muita dificuldade para 

realizar atividades da vida diária. Das atividades relacionadas com a tarefa de vestir o 

modelo 1, a participante 5 alegou dificuldades para vestir/despir roupas pela abertura 

do decote e inserir/remover os braços em cavas/mangas de roupas.  

 A participante 6 apresentou DAS-28 com atividade 2, classificada como 

atividade moderada da doença e HAQ 1, classificada com alguma dificuldade para 

realizar atividades da vida diária. Das atividades relacionadas com a tarefa de vestir o 

modelo 1, a participante 6 alegou dificuldades para vestir/despir roupas pela abertura 

do decote e inserir/remover os braços em cavas/mangas de roupas. 

O modelo 2 foi considerado como satisfatório por 7 participantes e não 

satisfatório por 1 participante, apresentando o melhor desempenho relativo à 

satisfação das participantes. A participante (P3) que avaliou como não satisfatório foi  

citada anteriormente pois não conseguiu realizar a tarefa de vestir o modelo 2. 

O modelo 3 foi avaliado como satisfatório por 4 participantes e não satisfatório 

por 4 participantes (2, 3, 4, 8). A participante 2 apresentou DAS-28 com atividade 3, 

classificada como alta atividade da doença e HAQ 2, classificada com muita 



58 

 

dificuldade para realizar atividades da vida diária. Das atividades relacionadas com a 

tarefa de vestir o modelo 3, a participante 2 alegou dificuldades para vestir/despir 

roupas pela abertura do decote, inserir/remover os braços em cavas/mangas de 

roupas. A participante, mesmo com alta atividade da doença e muita dificuldade para 

realizar as atividades da vida diária, completou a tarefa, porém sem o uso das alças 

auxiliares para os dedos. Considerou difícil enxergar os ganchos e o número de 

ganchos tornou a tarefa cansativa. 

A participante 3 não realizou a tarefa de vestir o modelo 3 por motivos citados 

anteriormente, portanto este foi avaliado como não satisfatório pela participante. 

A participante 4 apresentou DAS-28 com atividade 2, classificada como 

atividade moderada da doença e HAQ 1, classificada com alguma dificuldade para 

realizar atividades da vida diária. Das atividades relacionadas com a tarefa de vestir o 

modelo 3, a participante 2 alegou dificuldades para inserir/remover os braços em 

cavas/mangas de roupas e abrir/fechar ganchos. O número de ganchos do modelo 3 

também foi apontado pela participante 4 como motivo da tarefa não ser satisfatória, 

não considerou prático. 

A participante 8 não realizou a tarefa de vestir o modelo 3 por motivos citados 

anteriormente, portanto este também foi avaliado como não satisfatório pela 

participante. 

 

Gráfico 2 - Satisfação ao realizar a tarefa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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O gráfico 2 mostra um comparativo da satisfação ao realizar a tarefa entre os 

três modelos de sutiãs testados no experimento. As características da doença (AR) e 

as dificuldades ocasionadas pela doença, citadas na análise de cada participante, 

formam um conjunto de motivos que causam a insatisfação destas. 

A seguir serão apresentados os dados referentes às considerações das 

participantes relativas à facilidade ou dificuldade da modalidade de fechamento do 

modelo de sutiã, levando-se em conta a ausência de fechamento ou a presença de 

fechamento frontal. Os modelos 1 e 2 foram considerados mais fáceis de vestir, 

enquanto o modelo 3 foi considerado mais difícil de vestir.  

Referente à dificuldade de vestir devido à modalidade do fechamento do sutiã, 

o modelo 1 foi considerado fácil de vestir por 5 participantes e difícil de vestir por 3 

participantes (P1, P5, P6). Estas 3 participantes, analisadas anteriormente, 

apresentam características da doença e dificuldades ocasionadas por esta, as quais 

tornam a atividade de vestir o modelo 1 dificultosa. O motivo mais citado por elas foi 

erguer os braços para inserir o sutiã pela abertura do decote e cavas. 

O modelo 2 foi classificado como fácil de vestir por 5 participantes e difícil de 

vestir por 3 participantes (P1, P2 e P3), as quais alegaram dificuldades ao puxar o 

cursor do zíper para fechar, dificuldades em pegar o puxador do cursor do zíper e 

encaixar o terminal inferior do zíper para fechá-lo. Estas participantes apresentam 

dificuldades mencionadas anteriormente. 

O modelo 3 foi classificado como fácil de vestir por uma participante e difícil 

de vestir por 7 participantes (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8), as quais alegaram 

dificuldades como não adaptar-se às alças auxiliares para os dedos, dificuldade em 

visualizar os ganchos devido ao maior comprimento do sutiã se comparado com o 

modelo padrão, ganchos muito pequenos para manusear e número excessivo de 

ganchos tornou a tarefa extenuante. 

A participante 7, única participante que não encontrou dificuldades ao vestir o 

modelo 3 já havia utilizado um modelo semelhante (pós-cirúrgico), portanto já havia 

habilidade prévia no seu uso. A participante (P7) também apresentou naquele período 

da pesquisa as melhores avaliações dos protocolos DAS-28 e HAQ, avaliada com 

baixa atividade da artrite reumatoide e alguma dificuldade para realizar as atividades 

da vida diária. 
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O gráfico 3 mostra um comparativo dos dados relativos à dificuldade de vestir 

os modelos de sutiãs devido a modalidade do fechamento (com fechamento/sem 

fechamento). 

Gráfico 3 - Dificuldade de vestir devido a modalidade do fechamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Relativo ao grau de dificuldade ao realizar a tarefa, os modelos 1 e 2 

apresentaram classificação como dificuldade leve ou inexistente para 5 participantes, 

classificação como dificuldade moderada para 2 participantes e como dificuldade 

extenuante para uma participante. O modelo 3 apresentou classificação como 

dificuldade leve para 3 participantes, classificação como dificuldade moderada para 2 

participantes e classificação como dificuldade extenuante para 3 participantes, sendo 

assim o modelo de sutiã que apresentou pior avaliação das participantes. 

 

Tabela 7 - Grau de dificuldade ao realizar a tarefa 

Escala de dificuldade Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

0 a 3 (leve) 5 5 3 

4 a 6 (moderada) 2 2 2 

7 a 10 (extenuante) 1 1 3 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Se comparados com o modelo padrão de sutiã, com fechamento nas costas, 

o modelo 1 foi considerado mais fácil por 3 participantes, indiferente ao modelo padrão 

por uma participante e mais difícil por 4 participantes. O modelo 2 apresentou os 

resultados: 6 participantes consideraram o modelo 2 mais fácil de vestir e 2 

participantes consideraram mais difícil de vestir. O modelo 3 apresentou pior avaliação 
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vestir, uma considerou indiferente se comparado com a dificuldade do modelo padrão 

e 5 participantes consideraram mais difícil (tabela 8). 

 

Tabela 8 - Dificuldade ao vestir o modelo se comparado com sutiã modelo padrão 

Dificuldade Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Mais fácil 3 6 2 

Indiferente 1 0 1 

Mais difícil 4 2 5 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

Das participantes, 8 alegaram não sentir dor ao vestir o modelo 3, 7 

participantes alegaram não sentir dor ao vestir o modelo 2 e 4 participantes (P1, P3, 

P4 e P6) sentiram dor ao vestir o modelo 1.  

Por não apresentar fechamento, o modelo 1 demanda movimentos dos 

ombros e cotovelos, como levantar os braços bem como a realização de tarefas como 

inserir/remover braços em cavas ou mangas e vestir o sutiã pela abertura do decote, 

as quais foram consideradas pelas participantes como as mais difíceis de realizar. 

A participante 1 alegou sentir dor nos punhos ao vestir o modelo 1 de sutiã. 

De acordo com a entrevista estruturada realizada, alegou ser difícil movimentar os 

punhos para ajustar o modelo 1 ao corpo devido à elasticidade do tecido que demanda 

exigência muscular e articular. 

As participantes 3, 4 e 6 alegaram sentir dor nos ombros ao vestir o modelo 

1. Conforme a entrevista estruturada realizada, afirmaram ser difícil levantar os braços 

para vestir o modelo 1, o qual não apresenta mecanismo de fechamento pois as 

articulações da região dos ombros são afetadas pela AR e os movimentos realizados 

por esta estrutura articular são difíceis de realizar para estas participantes. 

Apenas uma participante (P1) sentiu dor ao vestir o modelo 2, sendo assim, o 

modelo de sutiã apresentou boa avaliação neste aspecto. A participante sentiu dor 

nos punhos e apresentou dificuldade para fechar o zíper devido à dor. Com melhor 

avaliação referente à sensação de dor ao realizar a tarefa, o modelo 3 não causou 

dores em nenhuma das participantes que realizaram a tarefa de vestir o modelo. O 

gráfico 4 mostra um comparativo dos dados referentes à sensação de dor ao vestir os 

modelos de sutiãs.  
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Gráfico 4 - Dor ao realizar a tarefa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Quanto ao local da dor, 3 participantes alegaram sentir dor nos ombros e uma 

participante sentiu dor nos punhos ao vestir o modelo 1, uma participante sentiu dor 

nos punhos ao vestir o modelo 2. 

 

Gráfico 5 – Local da dor 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A partir da EVA, as participantes avaliaram o grau de intensidade da dor, 

sendo 0, sem dor e 10, dor máxima. A partir da distribuição de frequências das 

respostas, com a escala categorizada como dor leve ou inexistente (0 a 3), moderada 

(4 a 6) e intensa (7 a 10), conforme já mencionado anteriormente, o modelo 3 não 

apresentou registro de dor entre as usuárias que realizaram a tarefa de vesti-lo, sendo 
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classificado como leve, o modelo 2 apresentou uma resposta classificada como 

moderada e 7 classificadas como dor leve, o modelo 1 apresentou um resultado das 

respostas classificadas como dor intensa, 2 como dor moderada e 5 como dor leve. 

 
Tabela 9 – Grau de intensidade da dor 

Escala de dor Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

0 a 3 (leve) 5 7 6 

4 a 6 (moderada) 2 1 0 

7 a 10 (intensa) 1 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O movimento de preensão de precisão realizado pelos dedos, mãos e punhos 

é realizado para manipular os fechamentos dos modelos 2 e 3 (zíper e ganchos 

respectivamente). Na entrevista, as participantes avaliaram o desconforto percebido 

relativo a este movimento. O fechamento com zíper do modelo 2 ocasionou 

desconforto em 4 participantes, enquanto o fechamento com ganchos e alças 

auxiliares para os dedos do modelo 3 ocasionou desconforto em 5 participantes, 

sendo que duas delas não concluíram a tarefa de vesti-lo. As frequências das 

respostas relativas aos modelos 2 e 3 sobre o desconforto relativo à preensão de 

precisão ao manipular os fechamentos dos sutiãs estão representadas no gráfico 6. 

 
Gráfico 6 - Desconforto relativo à preensão de precisão ao manipular o fechamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A partir das avaliações realizadas com a Escala Visual Analógica (EVA), foi 

realizado a classificação do grau de desconforto relativo à preensão de precisão ao 
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participantes como desconforto leve (ou inexistente), 3 participantes avaliaram como 

desconforto moderado e 0 participantes avaliaram como desconforto intenso. O 

modelo 3 apresentou avaliações mais negativas havendo maior incidência de 

indicações de desconforto moderado (frequência = 4) a intenso (frequência = 1) e 3 

participantes avaliaram como desconforto leve. 

 
Tabela 10 - Grau de desconforto relativo à preensão de precisão ao manipular o 

fechamento do sutiã 

Escala de desconforto Modelo 2 Modelo 3 

0 a 3 (leve) 5 3 

4 a 6 (moderado) 3 4 

7 a 10 (intenso) 0 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

4.3 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E DEMAIS ASPECTOS ERGONÔMICOS 
 

Conforme apresentado no capítulo 2, para a realização da avaliação de 

usabilidade dos modelos de sutiãs considerando o público feminino com artrite 

reumatoide, realizou-se um revisão bibliográfica e documental sobre vestuário, 

ergonomia e pessoas com limitações físicas (incluindo a AR) para determinar as 

dificuldades geralmente encontradas por estes usuários e os modelos de sutiãs 

recomendados para mulheres com artrite reumatoide. Com a revisão bibliográfica, foi 

possível realizar um levantamento dos aspectos relativos a ergonomia e usabilidade 

(tabela 1) as quais serviram como fatores para avaliação de usabilidade dos modelos 

de sutiãs testados nesta pesquisa. Estes fatores, além das variáveis da pesquisa, 

referentes a aspectos ergonômicos e de usabilidade também foram discutidos, tais 

como percepção do tecido dos sutiãs e questões estéticas. Alguns apontamentos, por 

se tratar de aspectos importantes e relevantes para a avaliação de produtos 

destinados a participantes com limitações físicas decorrentes da AR, foram 

considerados e evidenciados neste capítulo. Os fatores avaliados na pesquisa são os 

que seguem no quadro 8. 

 

 

 

 

 



65 

 

Quadro 8 – Aspectos Relativos a Ergonomia e Usabilidade 

Aspectos Relativos a Ergonomia e Usabilidade 

Propriedades dos tecidos 

Movimento das articulações e exigências musculares 

Facilidade de vestir e despir sem auxílio 

Tempo de execução da tarefa 

Dimensões inadequadas das peças 

Mecanismos de abertura/fechamento das roupas 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A seguir, serão apresentadas considerações sobre aspectos de cada modelo 

e o resultado de observações feitas pela pesquisadora e pelas participantes durante 

os testes de usabilidade.  

 

4.3.1 Modelo 1 

 

Figura 18 – Modelo 1 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O modelo 1 apresentou 100% de efetividade na realização da tarefa e o menor 

tempo para realizar a tarefa. Apesar da efetividade e eficiência do modelo, este 

apresentou satisfação de 5 participantes, 4 alegaram sentir dor ao vestir, as dores 

foram indicadas nos ombros e punhos. Dentre as dificuldades apontadas pelas 

participantes ao vestir este modelo de sutiã, erguer os braços para vestir foi 

evidenciado, estando em conformidade com os dados da tabela 11, adaptada da CIF. 

De acordo com os aspectos relativos a ergonomia e usabilidade, o quadro 9 

contém os aspectos positivos e negativos apontados pelas participantes ou 

observados pela pesquisadora. 
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Quadro 9 – Aspectos relativos a ergonomia e usabilidade, modelo 1 

MODELO 1 

Aspectos relativos a 
ergonomia e 
usabilidade 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Propriedades dos 
tecidos 

Promoveu sustentação dos 
seios; 
Confortável; 

Tecido é quente; 
Tecido com elasticidade firme, 
ocasiona pontos de pressão na 
pele e a machuca em decorrência 
dos medicamentos utilizados para 
controlar a AR. 

Movimento das 
articulações e 
exigências 
musculares 

Não ocasionou exigência 
articular e muscular 
significativa nas participantes 
que não apresentavam 
acometimento da AR nos 
ombros. 

O tecido apresenta uma 
elasticidade firme o que 
ocasiona exigência articular 
(ombros, cotovelos, punhos e 
mãos) e muscular ao vestir o 
modelo de sutiã pela abertura do 
decote e inserir os braços nas 
cavas pois é necessário levantar 
os braços devido à ausência de 
fechamento no modelo. 

Facilidade de vestir e 
despir sem auxílio 
(efetividade) 

Todas as participantes 
realizaram a tarefa de vestir o 
modelo de sutiã sem auxílio, 
mesmo quando apresentavam 
alguma dificuldade. 

 

Tempo de execução 
da tarefa 
(eficiência) 

O modelo apresentou a melhor 
eficiência de tempo na 
realização da tarefa de vestir o 
modelo de sutiã. 

 

Dimensões 
inadequadas das 
peças 

 

O modelo utilizado pelas usuárias 
geralmente eram um tamanho de 
manequim maior do que o 
manequim delas. Peças com 
muita diminuição da dimensão da 
forma em função da elasticidade 
do tecido tornam-se mais difíceis 
de vestir pois demandam uso de 
força para esticá-las e inseri-las 
ao corpo. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

A tabela 11 apresenta a avaliação do grau de desconforto relativo ao tecido 

do modelo 1 o qual foi avaliado como desconforto leve pelas participantes da 

pesquisa. 

 
Tabela 11 – Grau de desconforto relativo ao tecido, modelo 1 

Escala de desconforto Frequência 

0 a 3 (leve) 6 

4 a 6 (moderado) 2 

7 a 10 (intenso) 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Outro aspecto importante para um produto bem desenvolvido 

ergonomicamente é a percepção estética do produto. O sutiã, está intimamente 

relacionado à percepção da autoestima e conforto das mulheres (KAGIYAMA, 2011). 

Conforme a tabela 12, o modelo 1 foi avaliado pelas participantes como agradável 

esteticamente, promovendo percepção positiva da autoestima.  

 
Tabela 12 - Aparência estética, modelo 1 

Escala de aparência Frequência 

0 a 5 (melhor aparência) 8 

6 a 10 (pior aparência) 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.3.2 Modelo 2 

 

Figura 19 – Modelo 2 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O modelo 2 apresentou boa efetividade na realização da tarefa, apenas uma 

participante do experimento não conseguiu vestir o modelo por completo. Quanto à 

eficiência, também apresentou uma boa média (21,37 segundos), porém, algumas 

participantes levaram mais tempo para vestir o modelo, o que proporcionou o 

aparecimento de pontos discrepantes na análise dos dados. 

Com a melhor avaliação de satisfação geral, apenas uma usuária alegou 

sentir dor nos punhos ao vestir o modelo 2 e a dor foi classificada como moderada. O 

fechamento foi classificado como desconforto leve ou inexistente, tornando-se 

satisfatório para a maioria das participantes.  
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Quadro 10 - Aspectos relativos a ergonomia e usabilidade, modelo 2 

MODELO 2 

Aspectos Relativos a 
Ergonomia e 
Usabilidade 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Propriedades dos 
tecidos 

Tecido confortável; 
O tecido é firme, mas 
proporciona movimentação do 
corpo necessários para vestir o 
sutiã; 
Promoveu sustentação dos 
seios. 

Promoveu achatamento dos 
seios. 

Movimento das 
articulações e 
exigências 
musculares 

Não ocasionou exigência 
articular e muscular 
significativa nas participantes. 

 

Facilidade de vestir e 
despir sem auxílio 
(Efetividade) 

Boa efetividade na realização 
da tarefa de vestir o modelo 
para a maioria das 
participantes. 

 

Tempo de execução 
da tarefa 
(Eficiência) 

Boa média de tempo para a 
realização da tarefa de vestir o 
modelo, porém desvio padrão 
alto, evidenciando pontos 
discrepantes. 

 

Dimensões 
inadequadas das 
peças 

 

O modelo apresentou melhor 
desempenho quando as 
participantes vestiram um 
tamanho maior (o qual manteve-
se adequado ao tamanho das 
participantes), pois facilitou no 
momento de encaixar o cursor do 
zíper para fechar. 

Mecanismos de 
abertura/fechamento 
das roupas 

Fechamento mostrou 
praticidade; 
Mostrou adequação para 
participantes com 
acometimento da AR nas 
articulações dos ombros e para 
participantes com 
deformidades nos dedos. 

Dificuldade para encaixar o cursor 
do zíper e dificuldade de 
manusear o puxador do cursor do 
zíper (para participantes com dor 
nos punhos e enrijecimento das 
articulações). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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O tecido do modelo apresentou avaliação de desconforto leve (tabela 13) e 

melhor aparência (tabela 14) conforme constatado pelas participantes. 

 
Tabela 13 - Grau de desconforto relativo ao tecido, modelo 2 

Escala de desconforto Frequência 

0 a 3 (leve) 7 

4 a 6 (moderado) 1 

7 a 10 (intenso) 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Tabela 14 - Aparência estética, modelo 2 

Escala de aparência Frequência 

0 a 5 (melhor aparência) 7 

6 a 10 (pior aparência) 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.3.3 Modelo 3 

 

Figura 20 - Modelo 3 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O modelo 3 apresentou pior efetividade na realização da tarefa do teste, 2 

participantes do experimento não conseguiram vestir o modelo por completo, mesmo 

após duas tentativas. Apresentou a pior média (43,71 segundos) e desvio padrão alto 

(DP = 20,04), indicando dispersão nos dados e pontos discrepantes. A avaliação de 

satisfação geral apresentou 4 participantes insatisfeitas e 4 participantes satisfeitas 

com o modelo 3. Nenhuma participante alegou sentir dor ao vestir o modelo, porém, 

mais da metade das participantes consideraram o tipo de fechamento desconfortável. 
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Quadro 11 – Aspectos relativos a ergonomia e usabilidade, modelo 3 

MODELO 3 

Aspectos Relativos a 
Ergonomia e 
Usabilidade 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Propriedades dos 
tecidos 

Tecido confortável; 
O tecido é firme, mas 

proporciona movimentação do 
corpo necessários para vestir o 

sutiã; 
Promoveu sustentação dos 

seios. 

Promoveu achatamento dos seios. 

Movimento das 
articulações e 

exigências 
musculares 

Não ocasionou exigência 
muscular significativa nas 

participantes. 

Dificultou os movimentos 
articulares dos dedos, como pega 

e preensão de precisão. 

Facilidade de vestir e 
despir sem auxílio 

(Efetividade) 
 

Não é fácil a realização da tarefa 
de vestir o modelo para usuárias 
com enrijecimento e deformidade 

nos dedos. 

Tempo de execução 
da tarefa 

(Eficiência) 

Boa média de tempo para a 
realização da tarefa de vestir o 
modelo, porém desvio padrão 

alto, evidenciando pontos 
discrepantes. 

 

Dimensões 
inadequadas das 

peças 
 

O modelo apresentou melhor 
desempenho quando as 

participantes vestiram um tamanho 
maior (o qual manteve-se 

adequado ao tamanho das 
participantes), pois facilitou no 

momento de fechar os ganchos. 

Mecanismos de 
abertura/fechamento 

das roupas 
 

As usuárias não se adaptaram às 
alças auxiliares para os dedos; 
Número excessivo de ganchos; 

Dificuldade para enxergar os 
ganchos; 

Ganchos pequenos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

O tecido do modelo 3 apresentou avaliação de desconforto leve (tabela 15) e 

melhor aparência (tabela 16) conforme constatado pelas participantes.  

 
Tabela 15 - Grau de desconforto relativo ao tecido, modelo 3 

Escala de desconforto Frequência 

0 a 3 (leve) 7 

4 a 6 (moderado) 1 

7 a 10 (intenso) 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Tabela 16 - Aparência estética, modelo 3 

Escala de aparência Frequência 

0 a 5 (melhor aparência) 7 

6 a 10 (pior aparência) 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.4 GRAU DE SEVERIDADE DO PROBLEMA 

 

Os autores Rubin e Chisnell (2008), propõem, como forma de ordenar os 

problemas de usabilidade, o uso de uma escala de 4 pontos, a qual classifica por 

severidade os problemas de usabilidade detectados nos testes, após realizar o 

levantamento dos dados. O quadro 12 mostra o sistema de classificação do grau de 

severidade adaptado dos autores citados. Este sistema para ordenar os problemas de 

usabilidade a partir da leitura dos resultados dos dados obtidos, auxilia na detecção 

dos problemas dos produtos com maior confiabilidade já que são utilizadas as 

distribuições de frequências de dados categorizados, proporcionando uma leitura não 

subjetiva destes dados. 

 
Quadro 12 - Grau de severidade do problema 

Grau de 
severidade 

Descrição da severidade Descrição da severidade 

1 Problema leve 
Existe um problema, mas não impede a 

realização da tarefa. 

2 Problema moderado 
Existe um problema que pode afetar a 

realização da tarefa. 

3 Problema severo 
Existe um problema que pode afetar 
seriamente a realização da tarefa. 

4 Usabilidade comprometida 
Existe um problema que impede 

completamente a realização da tarefa. 

Fonte: Adaptado de Rubin e Chisnell (2008, p. 262). 

 

Neste estudo, para a classificação do grau de severidade de usabilidade desta 

pesquisa, realizou-se a análise dos dados a partir das porcentagens de ocorrência 

das respostas segundo a tabela 17, para a classificação da medida de tempo, realizou-

se a análise conforme tabela 18 e, após, realizou-se o levantamento das frequências 

dos graus de severidade encontrados.  
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Tabela 17 - Porcentagens de ocorrência das respostas para classificação do grau de 

severidade 

Porcentagem Grau de severidade 

0 – 25% 1 

26% - 50% 2 

51% - 75% 3 

76% - 100% 4 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Tabela 18 - Categorização da medida de tempo para classificação do grau de 

severidade 

Tempo (segundos) Grau de severidade 

0 – 20 1 

21 – 40 2 

41 – 60 3 

61 – 80 4 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A partir das análises dos resultados e distribuição das frequências do grau de 

severidade, os modelos de sutiãs apresentaram as seguintes classificações: 

 
Quadro 13 - Grau de severidade dos modelos de sutiãs 

 Grau de 
severidade 

Severidade Descrição da severidade 

Modelo 1 1 Problema leve 
Existe um problema, mas não 
impede a realização da tarefa. 

Modelo 2 1 Problema leve 
Existe um problema, mas não 
impede a realização da tarefa. 

Modelo 3 2 
Problema 
moderado 

Existe um problema que pode 
afetar a realização da tarefa. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.5 DISCUSSÃO 

 

Além das análises mencionadas anteriormente, os dados obtidos a partir dos 

resultados dos testes realizados apontam que a localização frontal do fechamento não 

necessariamente trará efetividade na realização da tarefa, eficiência e satisfação para 

usuárias com artrite reumatoide. De acordo com alguns autores como Anand e 
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Chandra (2016), Dallas e White (1982) e Imran et al. (2017), o fechamento frontal é o 

mais indicado para usuários com limitações físicas e AR, porém esta pesquisa 

detectou que o tipo de fechamento será responsável por fornecer efetividade, 

eficiência e satisfação e este deve ser menos complexo, demandar menor esforço 

físico e facilitar a sua compreensão. 

A pesquisa também aponta que não há correlação entre dor e eficiência e, dor 

e efetividade. Usuárias, mesmo sentindo dor, realizaram a tarefa de vestir o modelo 1 

(sem fechamento). Os modelos de sutiãs tiveram as métricas de satisfação 

influenciadas pela região corporal mais acometida pela AR. Usuárias acometidas pela 

AR na parte superior do corpo (ombros) fizeram avaliações negativas do modelo 1, o 

qual é necessário levantar os braços para vesti-lo. As usuárias acometidas pela AR 

nas mãos e punhos avaliaram negativamente os modelos 2 e 3, os quais demandam 

preensão de precisão e força de tração nas mãos e punhos. Mesmo assim, os 

modelos com fechamento frontal apresentaram melhores avaliações referentes a 

sensação de dor. 

Outro aspecto percebido nos testes de usabilidade foi que o modelo 3, com 

fechamento em ganchos e alças auxiliares para os dedos e, por este motivo, se tratar 

de um mecanismo novo para as usuárias, este apresentou maior complexidade na 

execução da tarefa e necessitaria de um período de aprendizagem e adaptação para 

seu uso. Mesmo sem este período de aprendizagem as usuárias manifestaram 

insatisfação diante do mecanismo mais elaborado. 

Também foi detectado que o tecido, juntamente com o local e tipo de 

fechamento, impacta nas métricas de usabilidade. O tecido necessita apresentar 

firmeza na sua elasticidade, mas não deve demandar esforço muscular excessivo ao 

realizar a tração do tecido para vesti-lo, com fechamento ou sem. 

Nesta pesquisa buscou-se avaliar questões subjetivas e objetivas da 

usabilidade dos sutiãs com o auxílio de protocolos da saúde e métodos de avaliação 

de usabilidade propostos pelos autores Jordan (1998), Rubin e Chisnell (2008) e Tullis 

e Albert (2013), juntamente com o delineamento de quais aspectos a serem avaliados. 

Estas ferramentas e métodos foram cruciais para um levantamento coordenado dos 

aspectos positivos e negativos, bem como permitiram uma classificação dos modelos 

através do grau de severidade do problema proposto por Rubin e Chisnell (2008). Os 

modelos avaliados não apresentaram problemas severos (grau 3) ou usabilidade 
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comprometida (grau 4) de acordo com a análise dos dados e classificação destes 

conforme explicado na seção 4.4.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a usabilidade de sutiãs com usuárias, as 

quais são acometidas pela artrite reumatoide, no ato de vestir, relacionando a 

localização e tipos de fechamentos propostos, bem como verificar a influência destes 

na ação realizada. 

Acredita-se que a multidisciplinaridade dos protocolos e métodos 

provenientes das áreas do design, ergonomia, usabilidade e áreas da saúde como 

fisioterapia, fornece um panorama amplo de conhecimento para a solução de 

problemas de usabilidade encontrados por usuários com limitações físicas e 

funcionais como a artrite reumatoide. De acordo com os resultados desta pesquisa, 

dentre os modelos de sutiãs avaliados, constatou-se que não há um modelo adequado 

para todos os tipos de acometimentos da artrite reumatoide. Sendo assim, o quadro 

14 é uma síntese dos aspectos identificados nesta pesquisa. 

 
Quadro 14 – Síntese dos resultados 

(continua) 

 
Movimentos 
relacionados 

Tarefas 
relacionadas ao 

vestir (CIF) 

Problemas 
detectados 

Contraindicação 
por 

acometimento 
da AR 

MODELO 1 

Erguer os 
braços; inserir os 
braços nas 
cavas (abdução 
180 graus); 
inserir a cabeça 
no decote; puxar 
a base do sutiã 
para acomodá-lo 
no corpo. 

Vestir/despir a 
roupa pela 
abertura do 
decote; 
inserir/remover os 
braços nas 
cavas/mangas da 
roupa. 

Dificultou os 
movimentos das 
articulações e 
ocasionou 
exigências 
musculares nos 
ombros; dimensões 
inadequadas da 
peça (alto grau de 
elasticidade 
resultando na 
diminuição 
excessiva da 
dimensão da peça). 

Contraindicado 
para usuárias 
com 
acometimento da 
artrite 
reumatoide nas 
articulações dos 
ombros e dos 
punhos (quando 
há presença de 
dor). 

MODELO 2 

Inserir os braços 
nas cavas 
(extensão 
horizontal 45 
graus); tracionar 
a base do sutiã 
para encaixar o 
zíper; fechar o 
zíper. 

Inserir/remover os 
braços nas 
cavas/mangas da 
roupa; abrir/fechar 
zíperes. 

Dimensões 
inadequadas da 
peça (alto grau de 
elasticidade 
resultando na 
diminuição 
excessiva da 
dimensão da peça); 
mecanismo de 
abertura e 
fechamento não 

Contraindicado 
para usuárias 
com dor nos 
punhos e 
enrijecimentos 
das articulações. 
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satisfatório para 
algumas usuárias de 
acordo com o local 
de acometimento da 
AR. 

MODELO 3 

Inserir os braços 
nas cavas 
(extensão 
horizontal 45 
graus); encaixar 
os dedos nas 
alças auxiliares; 
tracionar o tecido 
do sutiã para 
fechar os 
ganchos. 

Inserir/remover os 
braços nas 
cavas/mangas da 
roupa; abrir/fechar 
ganchos. 

Dificultou os 
movimentos 
articulares e 
ocasionou 
exigências 
musculares; difícil 
de vestir e despir; 
tempo de execução 
da tarefa ineficiente; 
dimensões 
inadequadas da 
peça; mecanismo de 
abertura/fechamento 
não satisfatório. 

Contraindicado 
para usuárias 
com 
enrijecimento e 
deformidade nos 
dedos; 
contraindicado 
para usuárias 
com restrição 
dos movimentos 
de pega e 
preensão de 
precisão. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Aplicar testes de usabilidade para a realização das avaliações de produtos de 

design ou moda, com os usuários citados, demanda cuidados com os participantes 

dos testes e com as informações relativas à atividade da doença. Por este motivo, 

protocolos validados, utilizados nas avaliações da AR, forneceram informações 

fidedignas para compreender e respeitar as limitações de cada usuária, bem como 

validar que estas realmente apresentavam a doença em questão. 

Os testes de usabilidade forneceram as informações pretendidas, bem como 

os objetivos da pesquisa, e permitiu a exploração das necessidades referentes à 

usabilidade que surgiram com as análises dos dados. Compreender os problemas do 

produto com o real usuário deste pode tornar o desenvolvimento de produtos com 

caráter mais assertivo, evitando assim o desenvolvimento de produtos que não 

atendam as reais necessidades dos usuários com limitações físicas e funcionais. 

O objetivo geral e objetivos específicos da pesquisa foram alcançados 

tornando-se possível identificar as limitações funcionais e capacidades das usuárias 

com artrite reumatoide; conhecer a peça de vestuário (sutiã) quanto às suas 

características, modelos e materiais e ações necessárias ao vesti-lo; investigar os 

modelos e fechamentos apropriados para usuárias com artrite reumatoide; 

compreender os fatores de usabilidade relacionando-os ao estudo; realizar 

mapeamento de métodos, ferramentas e protocolos para avaliação de usabilidade na 

realização da tarefa de vestir-se pela usuária com AR; avaliar a usabilidade na 

realização da tarefa de vestir-se pela usuária com AR, considerando os modelos e 

fechamentos de sutiãs. 
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O processo da pesquisa apresentou questões limitantes devido ao caráter 

específico das participantes. A necessidade de um ambiente controlado devido à AR 

e a disponibilidade das participantes determinou um tamanho de amostra menor do 

que o esperado pela pesquisadora. Estas limitações podem servir como fatores a se 

considerar para o planejamento de pesquisas futuras. 

De acordo com os dados levantados, corrobora-se parcialmente a hipótese de 

que os tipos de fechamentos de sutiãs e a localização frontal desses podem 

proporcionar maior efetividade, eficiência e satisfação na realização da tarefa de vestir 

a peça em questão. Uma vez que o modelo 3 de sutiã avaliado na pesquisa não 

apresentou usabilidade adequada às usuárias com artrite reumatoide. Porém foi 

possível perceber que a localização e o tipo de fechamento, bem como a ausência 

deste, apresentam diferentes características e influências na realização da tarefa de 

vestir sutiãs. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(CAAE: 20555019.0.0000.0118) 

 

A senhora está sendo convidada a participar de uma pesquisa de mestrado 
intitulada Avaliação De Usabilidade De Sutiãs Para Usuárias Com Artrite Reumatoide, 
que fará avaliação do uso de sutiãs com diferentes fechamentos e entrevistas com as 
usuárias tendo como objetivo avaliar a usabilidade de sutiãs durante o ato de vestir-se 
por pacientes acometidas com artrite reumatoide, relacionando a localização e tipos de 
fechamentos propostos (sem fechamento, fechamento frontal com ganchos e alças 
auxiliares para os dedos, fechamento frontal com zíper), bem como verificar a influência 
destes na ação realizada. Os objetivos específicos envolvem (1) identificar as 
limitações funcionais e capacidades das usuárias com artrite reumatoide; (2) conhecer 
a peça de vestuário (sutiã) quanto às suas características, modelos e materiais; (3) 
medir as usuárias para determinar o tamanho de manequim destas; (4) descrever 
ações necessárias ao vestir sutiã e investigar os modelos e fechamentos apropriados 
para usuárias com artrite reumatoide. Serão previamente marcados a data e horário 
para as avaliações e medições utilizando fita métrica, realização de entrevistas por 
meio de formulários, aplicação de questionários, utilização de blusas modelo segunda 
pele, sutiãs modelo top sem fechamento, modelo top com fechamento frontal com 
ganchos e alças auxiliares para os dedos e fechamento frontal com zíper. Estes 
procedimentos serão realizados na Universidade Do Estado De Santa Catarina 
(UDESC) no Centro De Ciências Da Saúde E Do Esporte (CEFID) e Centro De Artes 
(CEART). 

As participantes receberão uma blusa modelo segunda pele para que vistam os 
diferentes modelos de sutiãs sobre estas sem haver exposição do corpo perante a 
pesquisadora principal. Estas blusas serão vestidas reservadamente em sala restrita 
no Laboratório de Instrumentação do CEFID (Centro de Ciências da Saúde e do 
Esporte) onde, após, também serão realizados os procedimentos da pesquisa. 

Para o procedimento, as participantes irão vestir os três modelos de sutiãs 
(citados anteriormente) de cada vez. Vestindo as blusas básicas, serão instruídas a 
colocar os sutiãs por cima destas blusas e executar o fechamento dos modelos de 
acordo com suas capacidades. A execução desta tarefa será avaliada pela 
pesquisadora, de forma observacional, considerando o tempo de execução, efetividade 
da tarefa, número de tentativas. A pesquisadora principal, Geluza Gabriela Tagliaro 
Lopes, estará acompanhando o procedimento e auxiliando as participantes na 
execução da tarefa. 

Não é obrigatório responder a todas as perguntas, submeter-se a todas as 
medições e avaliações. 

A Senhora e seu/sua acompanhante não terão despesas e nem serão remunerados pela 

participação na pesquisa. Todas as despesas decorrentes de sua participação serão 

ressarcidas. Em caso de danos, decorrentes da pesquisa será garantida a indenização. 

Os riscos destes procedimentos serão mínimos por envolver entrevistas por meio 
de formulários e questionários de fácil compreensão conduzidos por pesquisadores da 
artrite reumatoide do CEFID, a pesquisa não irá compreender procedimentos invasivos, 
danos à saúde física, ou questões as quais possam gerar desgaste emocional nas 
participantes. Mesmo assim, as participantes podem sentir desconforto ao efetuar a 
tarefa de vestir e despir os diferentes modelos de sutiã devido às suas limitações 
decorrentes da artrite reumatoide e, ainda, podem sentir constrangimento por vestirem 



84 

 

roupas íntimas na presença dos pesquisadores. Para que os possíveis riscos citados 
anteriormente sejam mínimos, cuidados relacionados ao pudor das usuárias serão 
tomados, como oferecer para as usuárias vestirem blusas modelo segunda pele, 
evitando exposição do corpo. Com relação a possíveis desconfortos relacionados à 
artrite reumatoide, as usuárias serão orientadas pelo pesquisador principal a 
interromper os procedimentos caso sintam algum desconforto durante a realização da 
tarefa de vestir ou despir. 

A sua identidade será preservada pois cada indivíduo será identificado por um número. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo será contribuir para pesquisa e 

desenvolvimento de produtos do vestuários benéficos para usuárias com artrite reumatoide, 

objetivando amenização da dor e desconforto ao vestir-se. As pessoas que estarão 

acompanhando os procedimentos serão os pesquisadores: a estudante de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Design da UDESC, Geluza Gabriela Tagliaro Lopes, o 

professor responsável Doutor Elton Moura Nickel e pesquisadores da artrite reumatoide do 

CEFID. 

A senhora poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de 

constrangimento. 

Solicitamos a sua autorização para o uso de seus dados para a produção de artigos 

técnicos e científicos. A sua privacidade será mantida através da não-identificação do seu nome. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido é feito em duas vias, sendo que uma 

delas ficará em poder do pesquisador e outra com o sujeito participante da pesquisa. 

 
NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL PARA CONTATO: GELUZA GABRIELA 
TAGLIARO LOPES 
NÚMERO DO TELEFONE: (51) 992670943 

ENDEREÇO: RUA LAURINDO JANUÁRIO DA SILVEIRA, 4838, CASA 5. 

 

ASSINATURA DO PESQUISADOR: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – CEPSH/UDESC 

Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC -88035-901 

Fone/Fax: (48) 3664-8084 / (48) 3664-7881 - E-mail: cepsh.reitoria@udesc.br / 

cepsh.udesc@gmail.com  
CONEP- Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

SRTV 701, Via W 5 Norte – lote D -  Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte - Brasília-DF - 70719-040 

Fone: (61) 3315-5878/ 5879 – E-mail: conep@saude.gov.br 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e, que recebi 

de forma clara e objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto e, que todos os 

dados a meu respeito serão sigilosos. Eu compreendo que neste estudo, as medições 

dos experimentos/procedimentos de tratamento serão feitas em mim, e que fui informado 

que posso me retirar do estudo a qualquer momento. 

Nome por extenso 

______________________________________________________________________ 

 

Assinatura __________________________ Local: __________________  

Data: ____/____/____ . 

 

 

 

 

mailto:cepsh.reitoria@udesc.br
mailto:cepsh.udesc@gmail.com
mailto:conep@saude.gov.br
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ANEXO B – NÍVEL DE ATIVIDADE DA DOENÇA E ESTADO GERAL DE SAÚDE 

(DISEASE ACTIVITY SCORE 28 – DAS28) 
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ANEXO C – AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E ESTADO GERAL DE 
SAÚDE – HEALTH ASSESSMENT QUESTIONARE (HAQ) 
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ANEXO D - ENTREVISTA ESTRUTURADA PRÉ-TESTE 

 

 

 

 

  

 

 

 

Qual tamanho de sutiã você utiliza? 

 

 

Qual modelo de sutiã você geralmente compra?  

 

 

Quantas vezes ao dia você realiza a tarefa de vestir o sutiã? 

1 vez ao dia.  

2 vezes ao dia.  

3 vezes ao dia ou 
mais. 

 

 

Você já utilizou algum modelo semelhante aos apresentados no experimento? 

Sim  

Não  

 

Por qual motivo você utilizou? 

 

 

 

Ao vestir roupas e sapatos, qual tarefa você sente dificuldade de realizar? 

Vestir a roupa a partir da abertura da 
cabeça 

 

Despir a roupa a partir da abertura da 
cabeça 

 

Inserir os braços na roupa  

Remover os braços da roupa  

Abrir zíperes  

Fechar zíperes  

Abrir ganchos  

Fechar ganchos  

Abrir velcros  

Fechar Velcros  

Abotoar camisas  

Desabotoar camisas  

Amarrar sapatos  

Desamarrar sapatos  

 

 

 

 

 

 

Número da usuária:  

Idade:  

Circunferência do busto:  

Tamanho de sutiã utilizado no 
experimento: 
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ANEXO E - TESTE DE USABILIDADE 

 

Modelo de sutiã 1 2 3 

Efetividade 
da Tarefa 

Realizada   
Não 
Realizada 

  

Eficiência 
da Tarefa 

Tempo 
(segundos) 

  

Tentativas   

     

Modelo de sutiã 1 2 3 

Efetividade 
da Tarefa 

Realizada   
Não 
Realizada 

  

Eficiência 
da Tarefa 

Tempo 
(segundos) 

  

Tentativas   

     

Modelo de sutiã 1 2 3 

Efetividade 
da Tarefa 

Realizada   
Não 
Realizada 

  

Eficiência 
da Tarefa 

Tempo 
(segundos) 

  

Tentativas   
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ANEXO F - ENTREVISTA ESTRUTURADA PÓS-TESTE 

 

Modelo de sutiã: 

 

 

1. Qual a sua percepção ao vestir este modelo de sutiã? 

Satisfatório  

Não 
satisfatório 

 

2. O que você achou do tipo de fechamento deste modelo de sutiã? 

Fácil de 
manusear 

 

Difícil de 
manusear 

 

Qual dificuldade percebida? 

 

 

Classifique o grau de dificuldade (1 – fácil e 10 – muito difícil): 

 
3. Se comparado com o modelo de sutiã padrão, com fechamento traseiro, o que você 

achou do modelo experimentado, com fechamento frontal? 

Mais fácil  

Não percebeu 
diferença 

 

Mais difícil  

4. Você sentiu dor ao vestir este modelo de sutiã? 

Sim  

Não  

 

Onde? 

 

1 2 3 
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Classifique a intensidade da dor (1 – sem dor e 10 – dor máxima): 

 
5. Você percebeu algum tipo de desconforto relativo a preensão de precisão ao 

manipular o fechamento deste modelo de sutiã? 

Sim  

Não  

Qual desconforto percebido? 

 

 

 

Classifique o desconforto (1 – sem desconforto e 10 – muito desconfortável): 

 
6. O tipo de tecido deste modelo de sutiã proporciona um toque agradável na pele? 

Sim  

Não  

Classifique o desconforto (1 - sem desconforto e 10 – muito desconfortável): 

 
7. Qual sua percepção relacionada ao tecido ao vestir este modelo de sutiã? 

 

 

 

8. Qual a sua percepção quanto à aparência estética deste modelo de sutiã? 

Classifique (1 – muito agradável esteticamente e 10 – não é agradável esteticamente): 

 


