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Resumo

A quimioterapia é um tipo de tratamento de combate ao câncer que pode ser administrado de
várias formas, porém, neste artigo, o tratamento abordado será o oral, sendo os medicamentos
em comprimido, cápsulas ou líquidos, para serem medicados para crianças e adolescentes em
casa. Por ser um tratamento delicado, muitos pais e responsáveis ficam com dúvidas sobre o
tratamento, têm dificuldades em medicar o paciente, não sabem o que fazer caso haja alguma
reação ao medicamento, por não terem conhecimento em como realizar esse tipo de
tratamento em casa. Com este cenário, foi desenvolvido um sistema para ajudar os
responsáveis dos pacientes (crianças e adolescentes) e médicos durante o tratamento de
quimioterápicos orais administrados em casa. O sistema desenvolvido tem como objetivo
orientar os responsáveis sobre o uso dos medicamentos quimioterápicos em casa, além do
responsável conseguir informar quando o paciente tomou o medicamento ou sentiu um
sintoma, para que o profissional de saúde consiga acessar essas informações e acompanhar o
tratamento na próxima consulta. Este projeto foi desenvolvido junto à especialista do
domínio, enfermeira assistencialista do setor de quimioterapia infantil, Mestrado Profissional
em Enfermagem Assistencial (MPEA) da Universidade Federal Fluminense, através de
reuniões, informações sobre tratamento quimioterápico, informações sobre as necessidades
dos usuários e como seria o acesso ao sistema (através de e-mail para o profissional de saúde
e através de número de celular para o responsável do paciente). O sistema visa informar ao
paciente sobre o seu tratamento, assim como receber informações do paciente de como ele
está reagindo às medicações. Além disso, o sistema também informará ao médico sobre como
foi o tratamento do paciente para que ele possa acompanhar de forma mais precisa, podendo
identificar o que ocorreu ao longo do tratamento e decidir o que será feito. Após o
desenvolvimento, para validar o sistema foi criado um vídeo explicativo e formulário de
usabilidade, onde profissionais de saúde e de tecnologia, pudessem avaliar o sistema,
verificando se os requisitos foram atendidos e se o usuário tinha uma boa experiência. Os
resultados atenderam o esperado, já que os avaliadores conseguiram executar as atividades e,
através de comentários, puderam relatar que tiveram uma boa experiência de uso.

Palavras-chave: Tratamento quimioterápico. Aplicação web/mobile. Cuidados em domicílio.

2 Graduando do Curso de Sistemas de Informação-UFF; eduardolagoeiro@id.uff.br

1 Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da
Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para conclusão do curso.
Graduanda do Curso de Sistemas de Informação-UFF; anavollu@id.uff.br



Abstract

Chemotherapy is a type of cancer-fighting treatment that can be administered in several ways,
however, in this article, the treatment addressed will be oral, with medications in pill, capsule
or liquid form, to be medicated for children and adolescents at home. . Because it is a delicate
treatment, many parents and guardians have doubts about the treatment, they have difficulties
in medicating the patient, they do not know what to do if there is any reaction to the
medication, as they are not aware of how to perform this type of treatment at home. With this
scenario in mind, a system was developed to help the caregivers of patients (children and
adolescents) and doctors during the treatment of oral chemotherapy administered at home.
The developed system aims to guide those responsible for the use of chemotherapy drugs at
home, in addition to the person in charge being able to inform when the patient took the
medicine or felt a symptom, so that the health professional can access this information and
monitor the treatment in the next one. Query. This project was developed together with a
specialist in the field, an assistant nurse in the child chemotherapy sector, Professional
Master's Degree in Nursing Assistance (MPEA) from Universidade Federal Fluminense,
through meetings, information about chemotherapy treatment, information about the needs of
users and how it would be. access to the system (via e-mail to the health professional and
through a cell phone number to the person responsible for the patient). The system aims to
inform the patient about his treatment, as well as to receive information from the patient on
how he is reacting to the medications. In addition, the system will also inform the doctor
about how the patient was treated so that he can follow more precisely, being able to identify
what happened during the treatment and decide what will be done. After development, an
explanatory video and usability form was created to validate the system, where health and
technology professionals could evaluate the system, checking if the requirements were met
and if the user had a good experience. The results met what was expected, as the evaluators
were able to perform the activities and, through comments, were able to report that they had a
good experience of use.
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1 INTRODUÇÃO

O tratamento quimioterápico, é a modalidade mais utilizada no tratamento do câncer

infantil, pois os tumores pediátricos têm alto índice proliferativo e são, em sua maioria,

quimiossensíveis. Com uso de medicamentos orais, o tratamento quimioterápico pode ser

administrado em casa e, para auxiliar os responsáveis e médicos no acompanhamento do

tratamento, a especialista do domínio percebeu a necessidade de uma aplicação para permitir

que o tratamento fosse administrado de forma correta e informativa. Com isso, o tratamento

quimioterápico muda do ambiente de internação, nas mãos de médicos e enfermeiras, para o

ambiente doméstico. Portanto, os responsáveis pelos pacientes assumem cada vez mais a

responsabilidade de usar a dose certa, da medicação correta, no momento certo.

Desta forma, em conjunto com o Mestrado Profissional da Enfermagem da UFF,

surgiu a oportunidade de desenvolvimento de um sistema que possa orientar os familiares de

crianças com câncer sobre os quimioterápicos orais, favorecendo a interação com a equipe de

enfermagem, a adesão ao tratamento e à continuidade do cuidado no ambiente

extra-hospitalar.

Esse sistema é voltado tanto para profissionais de saúde, quanto para familiares de

crianças e adolescentes que fazem uso do quimioterápico oral. Um resultado esperado é a

melhoria da qualidade de vida de crianças submetidas a essa terapia, potencializando a

confiabilidade do tratamento e eliminando as inseguranças e medos dos familiares, pois estes

irão dispor de material para constante pesquisa, caso tenham dúvidas ou dificuldades.

O sistema desenvolvido tem como objetivo orientar pacientes e responsáveis sobre o

uso de medicamentos quimioterápicos para serem administrados em casa e acompanhados

com médico durante consultas onde o médico poderá ver o histórico do ciclo de tratamento

que foi passado. O sistema informará ao paciente a hora que ele deve se medicar, qual

medicamento tomar, de que forma o medicamento deve ser tomado, assim como o paciente

poderá informar quando tiver algum problema com a medicação. O sistema dará uma precisão

maior para o médico que acompanha o tratamento, informando os dias que o paciente se

medicou, se ele teve algum sintoma ou reação ao tratamento, um controle maior do tratamento

completo do paciente com informação dos medicamentos que já foram prescritos, dando ao

médico um poder de decisão maior sobre o tratamento do paciente.

O artigo está organizado nos seguintes capítulos: o Capítulo 2 apresenta os trabalhos

relacionados. O Capítulo 3 apresenta a metodologia. O Capítulo 4 apresenta as análises,
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abordando os casos de uso e requisitos do usuário. O Capítulo 5 apresenta o projeto e

implementação. O Capítulo 6 apresenta os resultados. E o último capítulo, Capítulo 7,

apresenta a conclusão do trabalho.

2 TRABALHOS RELACIONADOS

Hoje, existem aplicativos que se propõem a informar ao paciente sobre o tratamento

ou lembrá-lo de quando tomar uma medicação quimioterápica ou informá-lo sobre as

unidades hospitalares como o aplicativo Quimio da Roche Brasil, OncoSUS do SUS e o Meu

INCApp do INCA. De acordo com a descrição informada pela Roche Brasil, na loja de

aplicativos para celulares com sistema Android (2015)3, o aplicativo Quimio “tem por

objetivo principal ajudar as pessoas a cumprirem com as suas necessidades de uso de

medicação, em especial os quimioterápicos orais.” O Quimio tem como função: lembrar

quando tomar um medicamento, permitir o registro de quando o medicamento foi tomado,

alertar sobre o não uso do medicamento, guardar informações do estoque do medicamento do

paciente. Por outro lado, o Quimio não tem uma parte informativa sobre como tomar a

medicação ou procurar ajudar e também não tem uma aplicação para o médico receitar o

remédio ou acompanhar o histórico do paciente, sendo voltado apenas para o paciente. O

Quimio não é específico para tratamento de crianças e adolescentes, podendo ser utilizado

para pacientes em qualquer tratamento quimioterápico.

O aplicativo do SUS, chamado de OncoSUS, contém “as normativas vigentes sobre a

organização da rede de atenção, manuais de oncologia, informações sobre os procedimentos

de quimio, radio e cirurgia atuais na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS)”, conforme

informado pelo site do governo, UNA-SUS (2015)4. Assim, o aplicativo OncoSUS tem

apenas a parte informativa, não tendo nenhuma função de auxiliar o paciente na administração

dos seus medicamentos.

O aplicativo Meu INCApp5, do Instituto Nacional de Câncer (INCA), é um aplicativo

que fala sobre o tratamento do câncer em geral, orientando o paciente sobre o fluxo do

tratamento, sendo um aplicativo amplo sobre diversos tratamentos quimioterápicos. Segundo

5 Link do site do aplicativo Meu INCApp: https://www.inca.gov.br/aplicativos/meu-incapp

4 Link do site do UNA-SUS:
https://www.unasus.gov.br/noticia/oncosus-%E2%80%93-aplicativo-facilita-acesso-documentos-sobre-cancer

3 Link do aplicativo Quimio:
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.mobilesaude.roche.quimio&hl=pt
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o site do INCA, o aplicativo do INCA só pode ser acessado por pacientes que estejam

matriculados e conta com as seguintes funções: “acessar consultas e exames marcados,

carteira digital, informações médicas, horário de funcionamento e como chegar às unidades

hospitalares do INCA, direitos sociais da pessoa com câncer, informações úteis para a

internação”. No Meu INCApp, o paciente não tem acesso ao seu tratamento e o profissional

de saúde não tem acesso ao sistema, sendo assim, não consegue acompanhar o tratamento

realizado pelo paciente.

Em todos os sistemas observados, nenhum dos aplicativos tem uma interface para o

profissional de saúde poder acompanhar o tratamento do paciente, não há uma interação direta

entre o paciente e o profissional através dos aplicativos, sendo voltados apenas para os

familiares e pacientes de forma informativa. Apenas o aplicativo Quimio, da Roche Brasil,

tem funções para lembrar o paciente de tomar o medicamento, registrar quando um

medicamento foi tomado, se aproximando do sistema proposto por este artigo. Sendo assim, o

QuimioEmCasa, sistema desenvolvido neste projeto, além de ser informativo, tem o

diferencial de registrar ocorrências de não só de medicamentos, mas também de sintomas e de

medicamentos que não foram prescritos, ter o contato direto com a emergência, informar

como o medicamento deve ser administrado corretamente. Isto é feito através da interface do

paciente. Outro diferencial do sistema é ter uma interface para o profissional de saúde fazer o

acompanhamento do tratamento durante as consultas de forma mais precisa, e ter acesso às

informações enviadas pelo paciente ao sistema, além de permitir ao profissional de saúde

alimentar o sistema com as informações dos medicamentos e sintomas.

3 METODOLOGIA

O projeto foi acompanhado pela especialista de domínio através de reuniões virtuais

semanais para que, durante o desenvolvimento da aplicação, ajustes pudessem ser feitos e

dúvidas fossem tiradas para que o produto ficasse de acordo com a necessidade apresentada.

O cronograma do projeto foi de, aproximadamente, 8 meses para definição do escopo do

projeto, desenvolvimento de telas, análise dos requisitos e desenvolvimento do sistema e 4

meses para testes, correção e documentação.
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O projeto foi desenvolvido para ser usado em navegador web, tanto em dispositivos

móveis, quanto em desktop, com as tecnologias Node.js6, Vue.js7 e foi hospedado na

plataforma Heroku8. A cada nova funcionalidade, modificação ou correção no sistema, o

código foi versionado usando a tecnologia Git e hospedado no GitHub, assim como as tarefas

a serem feitas, deverão ser adicionadas e atualizadas na área de projetos do GitHub.

O sistema foi desenvolvido de acordo com a necessidade da especialista do domínio,

através dos requisitos de usuário e dos casos de uso a serem elaborados e os layouts de tela

foram desenhados através da ferramenta Figma9. Foi realizada uma validação com a

especialista do domínio sobre quais seriam as funcionalidades do sistema e se os protótipos de

tela estavam de acordo com o esperado. As regras dos ciclos de tratamentos, por serem mais

complexas, foram definidas e revisadas com a especialista para que todos os casos de

prescrição fossem atendidos, assim, após as validações houve o início do desenvolvimento.

Para projetar o sistema, o design do sistema deve seguir as heurísticas de Nielsen para

que qualquer pessoa que precise utilizar o sistema não tenha dificuldades em realizar as ações,

sendo um sistema simples de ser utilizado. Para isso, Nielsen (1990) propõe 10 (dez)

heurísticas que possibilitam avaliar se o sistema projetado tem uma boa interface e uma boa

experiência de uso:

Tabela 1 - Heurísticas de Nielsen e suas definições

Nome da heurística Definição

1 Visibilidade do Status do Sistema O usuário deve ser informado pelo sistema

em tempo razoável sobre o que está

acontecendo.

2 Compatibilidade entre o sistema e o

mundo real

O modelo lógico do sistema deve ser

compatível com o modelo lógico do usuário.

3 Controle e liberdade para o usuário O sistema deve tornar disponíveis funções

que possibilitem saídas de funções

indesejadas.

4 Consistência e Padronização O sistema deve ser consistente quanto à

9 Link para a ferramenta de prototipagem de telas Figma: https://www.figma.com/

8 Link para a plataforma Heroku: https://www.heroku.com/

7 Link para o Vue.js: https://vuejs.org/

6 Link para o Node.js: https://nodejs.org/
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utilização de sua simbologia e à sua

plataforma de hardware e software.

5 Prevenção de erros O sistema deve ter um design que se

preocupe com as possibilidades de erro.

6 Reconhecimento em vez de

memorização

As instruções para o bom funcionamento do

sistema devem estar visíveis no contexto em

que o usuário se encontra.

7 Eficiência e flexibilidade de uso O sistema deve prever o nível de

proficiência do usuário em relação ao

próprio sistema.

8 Estética e design minimalista Os diálogos do sistema devem conter

somente informações relevantes ao

funcionamento.

9 Ajude os usuários a reconhecerem,

diagnosticarem e recuperarem-se de

erros

As mensagens devem ser expressas em

linguagem clara, indicando as possíveis

soluções.

10 Ajuda e documentação A informação desejada deve ser facilmente

encontrada, de preferência deve ser

contextualizada e não muito extensa.

Para a validação do projeto, a especialista do domínio convidou alguns profissionais

de saúde para que eles pudessem simular alguns casos de uso e testar a aplicação, assim

como, os autores deste artigo também convidaram profissionais da área de tecnologia para

testar as funcionalidades do sistema. Foi feito um vídeo para apresentar o produto e um

formulário para guiar os profissionais no uso do sistema. O vídeo explica, de forma

ilustrativa, qual é a situação a ser resolvida e como o sistema QuimioEmCasa funciona. O

formulário conta com atividades específicas ilustradas no vídeo e pergunta se o profissional

conseguiu ou não realizar cada atividade. No fim do uso do sistema, uma avaliação do sistema
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como um todo é feita através das heurísticas de Nielsen, além da possibilidade de deixar

sugestões de melhoria.

4 ANÁLISE

Esta seção abordará alguns requisitos de usuário e casos de uso de forma mais

detalhada. Os demais requisitos e casos de uso estão descritos nos Apêndices A e B,

respectivamente, deste projeto.

4.1 Requisitos de usuário

Os requisitos de usuários são definidos em funcionais e não funcionais. Os requisitos

funcionais são os requisitos que especificam o que o sistema é capaz de fazer, quais são as

suas funções. Os requisitos não funcionais descrevem os atributos de qualidade e limitações

do sistema.

Os requisitos de usuários foram disponibilizados no Apêndice A. Na Tabela 2, seguem

os 5 requisitos principais funcionais e, na Tabela 3, os requisitos não funcionais. A tabela

abaixo foi feita com base na Tabela 1A da Seção A.1 do Apêndice A, com alguns dos

requisitos mais relevantes para ilustrar neste artigo os requisitos solicitados pelo usuário.

Tabela 2 - Especificação de 5 requisitos funcionais do sistema

ID Descrição Ator

RF04 O médico deve ser capaz de criar um tratamento; Médico

RF05 O sistema deve possuir informações sobre medicamentos, emergência,

tratamento;

Sistema

RF08 O paciente deve ser capaz de visualizar seus medicamentos; Paciente
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RF09 O paciente deve ser capaz de informar quando tomou ou não um

medicamento;

Paciente

RF10 O paciente deve ser capaz de informar quando sentir um sintoma; Paciente

A tabela abaixo representa a Tabela 2A da Seção A.2 do Apêndice A que ilustra, neste

artigo, os requisitos não funcionais do sistema.

Tabela 3 - Especificação de 5 requisitos não funcionais do sistema

ID Descrição Classificação

RNF01 O sistema deve ser capaz de armazenar informações sobre

medicamentos, usuários, tratamentos;

Eficiência

RNF02 O sistema deve atualizar o ciclo de tratamento do paciente em

menos de 1 minuto, assim que o ciclo for criado ou alterado;

Eficiência

RNF03 O sistema deve ficar disponível 24 horas do dia; Confiabilidade

RNF04 O sistema não deve ter o seu funcionamento comprometido

pelas atualizações;

Manutenibilidade

RNF05 O usuário deve ser capaz de consultar seus medicamentos em

menos de 1 minuto;

Eficiência

Os requisitos foram definidos durante reuniões semanais junto com a especialista do

domínio. Os principais requisitos solicitados eram que o responsável pelo paciente

conseguisse se informar sobre o tratamento, reportar quando um remédio fosse tomado,

reportar um sintoma ou outra ocorrência e que o profissional de saúde pudesse ter acesso a

essas informações. Dessa forma, o sistema deve ser capaz de armazenar essas informações e

estar disponível para consulta dos mesmos.
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4.2 Casos de uso

Este tópico, aborda um cenário de uso de forma narrativa onde o médico cadastra seu

novo paciente e cria um novo tratamento para ele e o paciente informa, pelo aplicativo,

quando tomou o remédio e que sentiu um sintoma. Os casos de uso foram ilustrados no

diagrama de casos de uso (Figura 1). Os demais casos de uso encontram-se no Apêndice B. O

Apêndice B apresenta casos de uso como “Criar paciente (UC1)”, “Inserir novo ciclo de

tratamento (UC2)” e “Visualizar informações do paciente (UC3)” na interface do profissional

de saúde e, os casos de uso “Tomar remédio (UC4)”, “Visualizar informações sobre o

medicamento (UC5)”, “Ligar para contato de emergência (UC6)”, “Reportar um sintoma

(UC7)”, “Informar que tomou um remédio não prescrito (UC8)”, “Informar que não

conseguiu tomar um remédio (UC9)” e “Ver como tomar um remédio (UC10)” na interface do

paciente.
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Figura 1 - Diagrama de casos de uso

Fonte: os autores

O quadro abaixo (Quadro 1) ilustra, de forma narrativa, um cenário de uso com 2

(dois) casos de uso do profissional de saúde e 2 (dois) casos de uso do paciente. O cenário de

uso tenta ilustrar a situação onde o médico atende um paciente pela primeira vez até o

paciente interagir com o sistema em casa após tomar uma medicação e sentir um sintoma.

Cenário de uso: Médico cria um novo paciente, médico cria um novo ciclo e o

paciente informa que tomou um remédio e o paciente informa que sentiu um sintoma (ver

Seções B.4, B.5, B.7 e B.10 no Apêndice B)
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O paciente chega ao hospital para sua primeira consulta. O paciente é atendido pelo

médico, que ao ver que se trata de um paciente novo, inicia o cadastro do paciente no

sistema QuimioEmCasa para ter um acompanhamento do tratamento. O médico está logado

no sistema e clica na área “Pacientes”. Para criar um paciente novo, o médico clica no botão

de “+”, e solicita as informações pessoais do paciente para realizar o cadastro. Após

preencher as informações, o médico clica em “Criar” e o sistema informa que o paciente foi

criado e exibe a página do novo paciente.

Para criar um tratamento novo, o médico clica em “Novo ciclo” e preenche com a

prescrição que ele deseja para que o paciente faça o tratamento. Ao terminar, o médico

explica para o paciente como ele deve se medicar e como ele deve se conectar ao aplicativo

para usar durante o tratamento.

Após receber as instruções do médico sobre o uso da aplicação web

QuimioEmCasa, o paciente faz seu acesso no próprio consultório e vai para casa. No

horário do remédio, o paciente se medica e abre o navegador na página da aplicação no seu

celular para informar que estava medicado. Como o paciente já tinha sido orientado pelo

médico e estava logado na aplicação, assim que o paciente abre a página da aplicação, ele

consegue ver os medicamentos e horários da prescrição feita e, ao identificar o

medicamento que tomou, o paciente clica no botão “Tomei”.

A aplicação pergunta se houve algum sintoma após a medicação, e por sentir enjoo,

o paciente marca a carinha triste. A aplicação mostra os sintomas mais comuns para que o

paciente possa escolher ou descrever no campo de observações mais detalhes sobre o

ocorrido. O paciente escolhe o sintoma “enjoo” e clica no botão “Salvar”. A aplicação exibe

uma mensagem de que recebeu a informação e mostra a opção de “Voltar” e “Tomei um

remédio não prescrito”. Como o paciente não tomou nenhum remédio, além do prescrito, o

paciente clica em “Voltar” e retorna para a página de medicamentos.

Quadro 1 - Descrição narrativa do cenário de uso

5 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO

Para o desenvolvimento da aplicação web foram realizadas várias reuniões, que

tiveram início em 30 de Março de 2020, uma vez por semana, com o intuito de alinhar todos
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os objetivos para a construção e diagramação, obedecendo a critérios relacionados ao

conteúdo, estrutura/organização, linguagem, layout e design, todos adequados ao

público-alvo. Para ajudar na implementação, foi modelado um diagrama de atividades macro,

que pode ser encontrado na Seção B.1 do Apêndice B, assim como o diagrama de classes e

arquitetura de infraestrutura presentes neste artigo.

A interface web é disponibilizada em plataforma on-line e gratuita , disponível para

iOS, Android e qualquer sistema operacional que consiga acesso via browser (Celular e

Desktop, representada na Figura 2). Foi utilizado um servidor (servidor node, representado na

Figura 2) para distribuir o conteúdo do site (JS, HTML, CSS10 e imagens) e lidar com

requisições que operam a lógica de negócio (backend). O sistema todo foi feito utilizando

somente JavaScript para facilitar o desenvolvimento.

O backend é um serviço web foi feito no ambiente Node usando a biblioteca

Express.js11 para lidar com as chamadas HTTP e outras bibliotecas para lidar com

autenticação, envio de email, conexão com o banco, entre outros por menores. Para

mensageria, apartado do servidor central, utilizamos a infraestrutura da amazon com os

serviços de funções lambda e fila simples (push web notification, representada na Figura 2).

O site foi feito usando o framework Vue.JS, para reaproveitar partes do código através

de componentes de interface e ter uma experiẽncia mais fluida por ser uma aplicação de

página única12.

Para o serviço de hospedagem o Heroku foi escolhido por, além de ser gratuito, ter

uma boa usabilidade. O Heroku é uma PaaS (Platform as a Service)13 e utiliza a própria

Amazon Web Service14 (infraestrutura da Amazon, representada na Figura 2) para subir suas

máquinas com configurações próprias, possui integração contínua com o GitHub e entrega

contínua a cada nova modificação no código fonte.

O banco de dados escolhido foi o MongoDB15 (MongoDB, representado na Figura 2).

Como se trata de um banco sem esquema, foi utilizado uma biblioteca chamada Mongoose16

para conseguir gerenciar as classes no backend. A hospedagem do banco de dados é feito pela

16 Link do Mongoose: https://mongoosejs.com/

15 Link do MongoDB: https://www.mongodb.com/

14 Link para AWS (Amazon Web Service): https://aws.amazon.com/

13 PaaS (Platform as a Service) é uma plataforma que pode criar, hospedar e gerir uma infraestrutura em nuvem.
Fonte: https://brasil.softlinegroup.com/sobre-a-empresa/blog/iaas-paas-saas-nuvem

12 Uma aplicação de página única é aquela que funciona dentro de um navegador e não requer o
recarregamento da página durante o uso.

11 Link para a biblioteca Express.js: https://expressjs.com/

10 JS (JavaScript) é uma linguagem de programação. HTML (HyperText Markup Language) e CSS (Cascading Style
Sheets) são linguagens de marcação.
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Atlas Cloud17 (Atlas, representado na Figura 2), e, assim como o Heroku, é um PaaS gratuito,

dessa forma pouca configuração foi feita para conseguir utilizar o banco.

Figura 2 - Arquitetura da infraestrutura

Fonte: os autores

O diagrama de classes abaixo representa as principais classes desenvolvidas neste

projeto. Os atores principais do sistema, o médico e o paciente, nos dão as entradas para o

sistema funcionar. O médico (classe doctor, diagrama da Figura 3) cadastra os pacientes,

remédios, sintomas (classe symptom, diagrama da Figura 3), contato de emergência (classe

emergency, diagrama da Figura 3) e preenche o elemento central do sistema, o ciclo de

tratamento. O paciente (classe patient, diagrama da Figura 3) nos fornece dados de quando

tomou ou não a medicação prescrita (classe medication, diagrama da Figura 3) e algumas

ocorrências (classe ocurrence, diagrama da Figura 3) como sintomas e remédios não

prescritos utilizados. O ciclo de tratamento (classe treatmentCycle, diagrama da Figura 3) é

composto de uma lista de medicações que é uma associação de dosagem, data e remédio

(classe medicine, diagrama da Figura 3) através das prescrições (classe prescription, diagrama

da Figura 3).

17 Link do Atlas Cloud: https://www.mongodb.com/cloud/atlas2
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Figura 3 - Diagrama de classes nível 0

Fonte: os autores

Alguns layouts estão apresentados abaixo e, na totalidade, no Apêndice C deste artigo

foram feitos a partir do próprio sistema desenvolvido. Todos os layouts do sistema foram

disponibilizados no Apêndice C e divididos em Seção C.1, para layouts de tela do sistema do

paciente, e Seção C.2, para layouts de tela do sistema do médico.

O aplicativo conta com 2 (duas) interfaces: a do profissional de saúde e a do paciente.

Para acessar o sistema, é necessário que o usuário preencha os campos de e-mail e senha

(Figura 4), para profissionais de saúde, ou celular e senha para pacientes.

Figura 4 - Tela de login do sistema do profissional de saúde

Fonte: os autores
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A interface do profissional de saúde foi construída de modo que os profissionais

possam alimentar o aplicativo com as orientações, cadastrar os pacientes, o quimioterápico

prescrito com a dose e horário (Figura 5) e também visualizar as informações dos pacientes

(Figura 6) e os tratamentos dos pacientes (Figura 7). Essa interface foi desenvolvida e será

disponibilizada aos profissionais de saúde, para que os mesmos possam fazer a utilização e

avaliação do sistema, para teste de usabilidade.

Figura 5 - Tela do médico para criação de um ciclo para o paciente

Fonte: os autores

Figura 6 - Tela do médico para visualização das informações de um paciente

Fonte: os autores
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Figura 7 - Tela do médico para visualização do ciclo de tratamento do paciente

Fonte: os autores

A interface do paciente é um sistema web, contendo as medicações das prescrições

criadas pelo profissional listadas por data e horário que o paciente pode interagir

comunicando se a medicação foi aplicada ou não (Figura 8). Além disso, o paciente pode ser

notificado através de lembrete no seu dispositivo. Ao interagir com a medicação, o paciente

deve comunicar como está se sentindo (Figura 9), podendo fornecer informações mais ricas

como quais sintomas sentiu, se tomou algum medicamento fora da prescrição e outras

observações. O sistema também conta com uma parte informativa sobre os quimioterápicos

do tratamento (orientações de uso, reações, armazenamento, superdosagem), sintomas do

tratamento, orientações gerais, como tomar o quimioterápico de forma escrita e ilustrativa

(Figura 10) e contatos de emergência.
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Figura 8 - Tela do paciente para visualizar seus medicamentos

Fonte: os autores

Figura 9 - Tela do paciente para reportar um sintoma

Fonte: os autores
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Figura 10 - Tela do paciente para visualizar como tomar um medicamento

Fonte: os autores

6 RESULTADOS

Para avaliar os resultados deste projeto, foi realizada uma avaliação heurística com

alguns profissionais da área de computação, onde eles deveriam simular alguns casos de uso

para validar se a aplicação atende as heurísticas de Nielsen. Antes do teste, foi elaborado um

vídeo explicativo com informações sobre o problema e como funciona o sistema, para que, a

pessoa que avaliasse o QuimioEmCasa, entendesse um pouco do que se trata o projeto. Foi

desenvolvido um formulário para avaliação do uso da aplicação e uma área de comentários e

sugestões de melhoria, para que, com os resultados obtidos através deste formulário, fosse

possível entender quais pontos deveriam ser melhorados e quais pontos atenderam as

heurísticas.

O teste foi realizado por dois grupos, onde cada pessoa recebeu um formulário para

avaliar o sistema que será utilizado pelos profissionais de saúde ou um formulário para avaliar

o sistema que será utilizado pelos pacientes, de acordo com o papel a ser representado. No
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formulário, a pessoa era instruída a assistir o vídeo informativo18 que explica o projeto,

executar 3 (três) atividades que são essenciais para o paciente, ou para o profissional de saúde,

com questões para informar se conseguiu realizar as tarefas e responder 10 (dez) questões

baseadas nas heurísticas de Nielsen com avaliação referente à escala Likert, onde 1 (um)

representa que o usuário discorda totalmente e 5 (cinco) o usuário concorda totalmente.

Após o teste, os formulários enviados foram analisados e, para os formulários

correspondentes à interface do paciente, foi obtido o seguinte resultado: a heurística 6 se

refere ao reconhecimento em vez de memorização, pode ser percebido que alguns avaliadores

tiveram alguma dificuldade em identificar em qual parte do sistema estava, porém o sistema

conta com uma identificação no centro superior da tela sobre em qual a página o usuário está.

A heurística 3 se refere ao controle e liberdade do usuário, porém o médico precisa saber tudo

o que acontece com o paciente, tornando qualquer ação do paciente, um dado importante.

Assim, uma vez que o usuário informa alguma situação no aplicativo, ele não poderá alterar

aquela ação. Já a heurística 7, trata de eficiência e flexibilidade de uso, e pode ser observado

através dos comentários, que os avaliadores informaram que demoraram a achar algumas

funções do sistema. Uma das atividades solicitadas para os avaliadores era a de informar que

tomou um remédio não prescrito, porém esta atividade não é uma ação principal e, por ser de

menor importância, intencionalmente o seu acesso ficou no menu da página de ajuda.

Foi identificado que todos os participantes conseguiram realizar as atividades

propostas para avaliação do sistema que será utilizado pelo paciente. Para a avaliação da

interface do paciente, 6 (seis) avaliadores responderam as 3 (três) atividades propostas na

interface do paciente. Do total de 18 (dezoito) respostas, todas foram “sim”, ou seja, todos os

avaliadores conseguiram concluir as atividades do paciente.

Para os formulários correspondentes à interface do profissional de saúde, foi obtido

o seguinte resultado: a heurística 10, que se refere à ajuda e documentação, ficou com uma

avaliação abaixo das demais e, junto com os comentários, foi percebido que essa heurística foi

violada, pois o sistema do profissional de saúde não conta com uma área de ajuda. Por ser um

sistema voltado para usuários especialistas, não houve a necessidade de implementar a área de

ajuda, apenas o vídeo explicativo. Como os avaliadores não são da área de saúde e o sistema

do profissional de saúde é mais complexo, era esperado que eles tivessem alguma dificuldade

com o tema. A heurística 10 recebeu avaliação na escala Likert de 1 (discordo totalmente) a 5

18 Link para acessar o vídeo informativo do sistema QuimioEmCasa:
https://www.youtube.com/watch?v=CaPAMVkIBZ4
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(concordo totalmente), sendo a única heurística com avaliação de discordância pelos

avaliadores.

Na avaliação do sistema do profissional de saúde, os avaliadores conseguiram

executar as atividades, porém uma pessoa teve dificuldade para criar o ciclo de tratamento

informado. Para a avaliação da interface do profissional de saúde, 7 (sete) avaliadores

responderam as 3 (três) atividades propostas na interface do paciente. Do total de 21 (vinte e

uma) respostas, apenas 1 (uma) foi “não”, ou seja, uma pessoa não concluiu uma atividade.

O sistema do paciente, por ser desenvolvido para pessoas com qualquer grau de

instrução, teve um resultado de experiência de uso melhor que o sistema do profissional de

saúde, pois não houve nenhum relato de não conseguir realizar o que foi proposto. Pelo

sistema do profissional de saúde ser mais complexo, voltado para usuários especialistas, os

avaliadores apresentaram comentários sobre criação de ciclo de tratamento, onde um dos

avaliadores não conseguiu completar a atividade e os demais avaliadores comentaram sobre a

falta de uma área de ajuda no sistema do profissional de saúde. Mesmo sem um treinamento

prévio do sistema, quase todos os avaliadores conseguiram concluir todas as atividades.

7 CONCLUSÃO

O objetivo deste artigo é relatar o desenvolvimento de um sistema capaz de orientar

pacientes e responsáveis sobre o uso de medicamentos quimioterápicos para serem

administrados em casa e um sistema onde o médico possa acompanhar o tratamento do

paciente durante as consultas seguintes. Para isso, foram realizadas reuniões virtuais semanais

para acompanhamento do projeto com a especialidade de domínio e alinhamento da

necessidade do usuário com o que estava sendo desenvolvido. Foi realizado um estudo de

sistemas disponíveis no mercado que tivessem relação com o projeto, onde não foi encontrado

um sistema que tivesse a funcionalidade de o médico acompanhar o tratamento que foi

realizado em casa. Após esses passos, foram elaborados os requisitos de usuário e os casos de

uso, que se encontram de forma detalhada nos apêndices deste projeto, porém os considerados

principais, foram citados neste artigo como um profissional de saúde criar um tratamento para

o paciente, um paciente informar que tomou um remédio ou um paciente informar que sentiu

um sintoma, por exemplo. Após o final do desenvolvimento, foram realizados testes internos
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com a especialista de domínio, até que o sistema estivesse adequado para uma avaliação de

usabilidade com pessoas selecionadas para realização do teste.

O resultado das avaliações foi de uma boa experiência de uso, pois apenas uma

heurística teve avaliação discordância dos avaliadores. Mesmo o sistema do profissional de

saúde ser mais complexo, quase todos os avaliadores conseguiram realizar as atividades

solicitadas e os formulários retornaram com avaliações positivas e comentários construtivos.

Após os testes feitos pelos avaliadores, pela especialista do domínio e pelos autores deste

artigo, pode-se concluir que o sistema atende à necessidade inicial de auxiliar pacientes a se

tratarem em casa e o médico conseguir acompanhar esse tratamento feito fora do hospital.

Como trabalho futuro, os comentários e sugestões de melhoria apresentadas nos

formulários serão analisados para que sejam desenvolvidos e incorporados ao código atual em

uma nova versão do sistema, como ajuste da formatação de ano não ultrapassar os 4 dígitos e

colocar plural, para que o português fique correto, quando a prescrição for para mais de um

comprimido, para que seja novamente testado, antes de entrar em produção. Para que o

sistema entre em produção, será disponibilizado um banco de dados limpo, baseado no banco

criado para homologação, apenas com as informações de contatos de emergência, remédios e

sintomas que foram inseridos pela especialista do domínio, assim, o profissional de saúde já

terá uma base de remédios para consultar e o paciente, após ser criado pelo profissional, já

conseguirá visualizar informações de contato de emergência e sintomas pré definidos. Após

isso, o novo banco de dados será relacionado ao sistema e já estará disponível para uso.

Depois que o sistema estiver em funcionamento, será avaliado quem será responsável pela

manutenção e melhorias futuras para o sistema.
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APÊNDICE A - Requisitos

Este apêndice contempla as informações de requisitos funcionais e não funcionais do sistema

QuimioEmCasa separados em duas seções.

Este apêndice está organizado da seguinte forma:

● Seção A.1: REQUISITOS FUNCIONAIS (página 24)

● Seção A.2: REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (página 25)

Seção A.1. REQUISITOS FUNCIONAIS

Tabela 1A - Especificação de requisitos funcionais do sistema

ID Descrição Ator

RF01 O sistema deve ter uma tela de login para permitir o acesso do app ao

usuário;

Sistema

RF02 O médico deve ser capaz de criar novos pacientes; Médico

RF03 O médico deve ser capaz de pesquisar sobre os pacientes; Médico

RF04 O médico deve ser capaz de criar um tratamento; Médico

RF05 O sistema deve possuir informações sobre medicamentos,

emergência, tratamento;

Sistema

RF06 O sistema deve possuir um lembrete para os medicamentos; Sistema

RF07 O sistema deve ter uma tela de ajuda ao usuário; Sistema

RF08 O paciente deve ser capaz de visualizar seus medicamentos; Paciente
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RF09 O paciente deve ser capaz de informar quando tomou ou não um

medicamento;

Paciente

RF10 O paciente deve ser capaz de informar quando sentir um sintoma; Paciente

RF11 O sistema deve possuir um tutorial sobre como tomar a medicação; Sistema

Seção A.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Tabela 2A - Especificação de requisitos não funcionais do sistema

ID Descrição Classificação

RNF01 O sistema deve ser capaz de armazenar informações sobre

medicamentos, usuários, tratamentos;

Eficiência

RNF02 O sistema deve atualizar o ciclo de tratamento do paciente em

menos de 1 minuto, assim que o ciclo for criado ou alterado;

Eficiência

RNF03 O sistema deve ficar disponível 24 horas do dia; Confiabilidade

RNF04 O sistema não deve ter o seu funcionamento comprometido

pelas atualizações;

Manutenibilidade

RNF05 O usuário deve ser capaz de consultar seus medicamentos em

menos de 1 minuto;

Eficiência
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APÊNDICE B - Diagramas

Este apêndice contempla as informações de diagramas, estrutura de ações, fluxo de atividades

e casos de uso do sistema QuimioEmCasa.

Este apêndice está organizado da seguinte forma:

● Seção B.1: DIAGRAMA MACRO (página 28)

● Seção B.2: ESTRUTURA DE AÇÕES DO MÉDICO (página 29)

● Seção B.3: ESTRUTURA DE AÇÕES DO PACIENTE (página 29)

● Seção B.4: FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 1 (CRIAR PACIENTE)

(página 30)

● Seção B.5: FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 2 (INSERIR NOVO CICLO

DE TRATAMENTO) (página 31)

● Seção B.6: FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 3 (VISUALIZAR

INFORMAÇÕES DO PACIENTE) (página 32)

● Seção B.7: FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 4 (TOMAR REMÉDIO)

(página 33)

● Seção B.8: FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 5 (VISUALIZAR

INFORMAÇÕES SOBRE O MEDICAMENTO) (página 34)

● Seção B.9: FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 6 (LIGAR PARA

CONTATO DE EMERGÊNCIA) (página 35)

● Seção B.10: FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 7 (REPORTAR UM

SINTOMA) (página 36)

● Seção B.11: FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 8 (INFORMAR QUE

TOMOU UM REMÉDIO NÃO PRESCRITO) (página 37)

● Seção B.12: FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 9 (INFORMAR QUE NÃO

CONSEGUIU TOMAR UM REMÉDIO) (página 38)

● Seção B.13: FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 10 (VER COMO TOMAR

UM REMÉDIO) (página 39)

● Seção B.14: CASO DE USO NARRATIVO 1 - CRIAR PACIENTE (UC1) (página

40)

● Seção B.15: CASO DE USO NARRATIVO 2 - CRIAR CICLO DE TRATAMENTO

(UC2) (página 40)
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● Seção B.16: CASO DE USO NARRATIVO 3 - INFORMAR QUE TOMOU UM

REMÉDIO E REPORTAR UM SINTOMA (UC4 E UC7) (página 40)

● Seção B.17: CASO DE USO NARRATIVO 4 - VISUALIZAR INFORMAÇÕES

SOBRE O MEDICAMENTO (UC5) (página 41)

● Seção B.18: CASO DE USO NARRATIVO 5 - COMO TOMAR O

MEDICAMENTO (UC10) (página 41)

● Seção B.19: CASO DE USO NARRATIVO 6 - INFORMAR QUE TOMOU UM

REMÉDIO NÃO PRESCRITO (UC8) (página 41)

● Seção B.20: CASO DE USO NARRATIVO 7 - VISUALIZAR INFORMAÇÕES DO

PACIENTE (UC3) (página 41)
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Seção B.1. DIAGRAMA MACRO
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Seção B.2. ESTRUTURA DE AÇÕES DO MÉDICO

Seção B.3. ESTRUTURA DE AÇÕES DO PACIENTE
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Seção B.4. FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 1 (CRIAR PACIENTE)
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Seção B.5. FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 2 (INSERIR NOVO

CICLO DE TRATAMENTO)
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Seção B.6. FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 3 (VISUALIZAR

INFORMAÇÕES DO PACIENTE)
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Seção B.7. FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 4 (TOMAR REMÉDIO)
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Seção B.8. FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 5 (VISUALIZAR

INFORMAÇÕES SOBRE O MEDICAMENTO)
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Seção B.9. FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 6 (LIGAR PARA

CONTATO DE EMERGÊNCIA)
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Seção B.10. FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 7 (REPORTAR UM

SINTOMA)
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Seção B.11. FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 8 (INFORMAR QUE

TOMOU UM REMÉDIO NÃO PRESCRITO)
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Seção B.12. FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 9 (INFORMAR QUE

NÃO CONSEGUIU TOMAR UM REMÉDIO)
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Seção B.13. FLUXO DE ATIVIDADES: CASO DE USO 10 (VER COMO

TOMAR UM REMÉDIO)
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Seção B.14. CASO DE USO NARRATIVO 1 - CRIAR PACIENTE (UC1)

“Maria leva seu filho Pedro para sua primeira consulta. Eles são atendidos pelo

médico Carlos, que ao ver que Pedro é um paciente novo, decide fazer o cadastro dele no

sistema QuimioEmCasa para ter um acompanhamento do tratamento. Carlos está logado no

sistema e clica na área “Pacientes”. Para criar um paciente novo, Carlos clica no botão de

“+”, e solicita ao responsável as informações pessoais de Pedro para realizar o cadastro. Após

preencher as informações, Carlos clica em “Criar” e o sistema informa que o paciente foi

criado e exibe a página do novo paciente.”

Seção B.15. CASO DE USO NARRATIVO 2 - CRIAR CICLO DE

TRATAMENTO (UC2)

“Para criar um tratamento novo, Carlos clica em “Novo ciclo” e preenche com a

prescrição que ele deseja para que o Pedro faça o tratamento. Ao terminar, Carlos explica

para Maria como ela deve medicar seu filho e como ela deve se conectar ao aplicativo para

usar durante o tratamento.”

Seção B.16. CASO DE USO NARRATIVO 3 - INFORMAR QUE TOMOU UM

REMÉDIO E REPORTAR UM SINTOMA (UC4 E UC7)

“Após receber as instruções do médico sobre o uso da aplicação web QuimioEmCasa,

Maria, mãe do Pedro, faz seu acesso no próprio consultório e vai para casa. No horário do

remédio, Maria medica Pedro e abre o seu navegador na página da aplicação no seu celular

para informar que Pedro estava medicado. Como Maria já tinha sido orientada pelo médico e

estava logada na aplicação, assim que ela abre a página da aplicação, ela consegue ver os

medicamentos e horários da prescrição feita e, ao identificar o medicamento que foi dado ao

Pedro, ela clica no botão “Tomei”. A aplicação pergunta se houve algum sintoma após a

medicação, e ao ver que Pedro estava com enjoo, Maria marca a carinha triste. A aplicação

mostra os sintomas mais comuns para que Maria possa escolher ou descrever no campo de

observações mais detalhes sobre o ocorrido. Maria escolhe o sintoma enjoo e clica no botão

“Salvar”. A aplicação exibe uma mensagem de que recebeu a informação e mostra a opção de

“Voltar” e “Tomei um remédio não prescrito”. Como Maria não deu nenhum remédio, além

do prescrito, ela clica em “Voltar” e retorna para a página de medicamentos.”
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Seção B.17. CASO DE USO NARRATIVO 4 - VISUALIZAR INFORMAÇÕES

SOBRE O MEDICAMENTO (UC5)

“Como Pedro sentiu enjoo, Maria fica curiosa e resolve ler sobre o medicamento. Ela

acessa o menu do sistema, clica em “Sobre o medicamento”, seleciona o medicamento que

Pedro está tomando, e lê sobre as informações do remédio.”

Seção B.18. CASO DE USO NARRATIVO 5 - COMO TOMAR O

MEDICAMENTO (UC10)

“Na área de informações do medicamento, Maria viu que o sistema tem um botão de

“Como tomar o medicamento” e resolveu clicar para ver se ela estava medicando o seu filho

da forma correta.”

Seção B.19. CASO DE USO NARRATIVO 6 - INFORMAR QUE TOMOU UM

REMÉDIO NÃO PRESCRITO (UC8)

“Pedro continuava sentindo enjoo, então Maria resolve dar um medicamento para

enjoo que não estava prescrito na receita de Pedro. Após medicá-lo, Maria acessa o sistema,

vai em “Ajuda” e clica no botão “Tomei um remédio não prescrito”. Maria preenche o campo

com as informações do medicamento que ela deu para Pedro e clica em “Salvar”. O sistema

exibe uma mensagem de que foi informado.”

Seção B.20. CASO DE USO NARRATIVO 7 - VISUALIZAR INFORMAÇÕES

DO PACIENTE (UC3)

“No dia da consulta, Maria retorna com Pedro ao hospital e Carlos abre o sistema para

conferir como foi o tratamento de Pedro. Carlos vai no menu e clica em “Pacientes”. Na área

de “Pacientes”, Carlos busca pelo nome de Pedro e clica para visualizar suas informações.

Em “Ver histórico”, Carlos tem acesso aos tratamento anteriores de Pedro e seleciona o que

deseja ver. O sistema abre uma tela com um calendário do tratamento de Pedro e todas as

ocorrências que tiveram durante aquele período. Após analisar e consultar Pedro, Carlos
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encerra o tratamento clicando em “Interromper”, para que ele possa iniciar um novo ciclo de

tratamento para Pedro.”
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APÊNDICE C - Layouts de tela

Este apêndice contempla os layouts de tela do sistema para médicos e do sistema para

pacientes extraídos do próprio QuimioEmCasa após o término do desenvolvimento.

Este apêndice está organizado da seguinte forma:

● Seção C.1: LAYOUT DE TELA - SISTEMA DO PACIENTE (página 43)

● Seção C.2: LAYOUT DE TELA - SISTEMA DO MÉDICO (página 54)

Seção C.1. LAYOUT DE TELA - SISTEMA DO PACIENTE

Figura 1C - Tela de login

Fonte: os autores
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Figura 2C - Tela de primeiro acesso

Fonte: os autores

Figura 3C - Esqueci minha senha

Fonte: os autores
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Figura 4C - Meus remédios, lista vazia

Fonte: os autores

Figura 4.1C - Meus remédios, lista com remédio

Fonte: os autores
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Figura 5C - Tela de ajuda

Fonte: os autores

Figura 6C - Tela de contatos

Fonte: os autores
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Figura 7C - Tela de contatos

Fonte: os autores

Figura 8C - Tela de um contato

Fonte: os autores
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Figura 9C - Tela de informação sobre medicamentos

Fonte: os autores

Figura 10C - Tela de informações do medicamento

Fonte: os autores
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Figura 11C - Tela de informações do medicamento (item expandido)

Fonte: os autores

Figura 12C - Tela de como tomar um remédio

Fonte: os autores
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Figura 13C - Tela de menu

Fonte: os autores

Figura 14C - Tela de minha conta

Fonte: os autores
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Figura 15C - Tela de sintomas

Fonte: os autores

Figura 16C - Tela de reporte de sintomas

Fonte: os autores
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Figura 17C - Tela de resposta ao envio dos sintomas

Fonte: os autores

Figura 18C - Tela de remédio não prescrito

Fonte: os autores
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Figura 19C - Tela de resposta de remédio não prescrito

Fonte: os autores

Figura 20C - Tela de ajuda com sintomas expandido

Fonte: os autores
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Figura 21C - Tela de ajuda com alimentação expandido

Fonte: os autores

Seção C.2. LAYOUT DE TELA - SISTEMA DO MÉDICO

Figura 22C - Login

Fonte: os autores
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Figura 23C - Página inicial

Fonte: os autores

Figura 24C - Menu

Fonte: os autores
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Figura 25C - Minha conta

Fonte: os autores

Figura 26C - Editar minha conta

Fonte: os autores
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Figura 27C - Trocar senha

Fonte: os autores

Figura 28C - Lista de pacientes

Fonte: os autores
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Figura 29C - Criar paciente

Fonte: os autores

Figura 30C - Paciente criado

Fonte: os autores
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Figura 31C - Informações do paciente

Fonte: os autores

Figura 32C - Criar ciclo do paciente

Fonte: os autores
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Figura 33C - Criar ciclo do paciente

Fonte: os autores

Figura 34C - Criar ciclo do paciente

Fonte: os autores
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Figura 35C - Confirmação de criação do tratamento

Fonte: os autores

Figura 36C - Ciclo criado

Fonte: os autores

61



Figura 37C - Informação do paciente com ciclo de tratamento atual

Fonte: os autores

Figura 38C - Ciclo de tratamento atual do paciente

Fonte: os autores
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Figura 39C - Histórico de ciclos do paciente

Fonte: os autores

Figura 40C - Buscar remédios

Fonte: os autores
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Figura 41C - Lista de remédios na busca

Fonte: os autores

Figura 42C - Cadastrar medicamento

Fonte: os autores
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Figura 43C - Cadastrar medicamento

Fonte: os autores

Figura 44C - Informações do medicamento

Fonte: os autores
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Figura 45C - Informações do medicamento

Fonte: os autores

Figura 46C - Editar um medicamento

Fonte: os autores
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Figura 47C - Editar um medicamento

Fonte: os autores

Figura 48C - Contatos de emergência

Fonte: os autores
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Figura 49C - Informações de um contato de emergência

Fonte: os autores

Figura 50C - Editar contato de emergência

Fonte: os autores
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Figura 51C - Criar contato de emergência

Fonte: os autores

Figura 52C - Lista de médicos

Fonte: os autores
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Figura 53C - Criar médico

Fonte: os autores

Figura 54C - Informações de um médico

Fonte: os autores

70



Figura 55C - Lista de sintomas

Fonte: os autores

Figura 56C - Criar sintoma

Fonte: os autores
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Figura 57C - Informações de um sintoma

Fonte: os autores

Figura 58C - Editar sintoma

Fonte: os autores
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